
OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) van 

Xtralis is een nieuwe detectietechnologie voor 

grote open ruimtes. Hiermee kan in een vroeg 

stadium rook gesignaleerd worden zodat de vei-

ligheid van bezoekers en productieprocessen 

gewaarborgd is. 

OSID maakt gebruikt van zowel infrarood als UV 

signalen. Deze worden via de zender uitgezon-

den en op een ontvanger met een bolle lens ge-

analyseerd. De ontvanger werkt als een camera 

met een opname chip. Door het toepassen van 

een geavanceerd algoritme wordt de sterkte 

van het infrarood signaal vergeleken met de UV 

signalen. De signalen kunnen van verschillende 

kanten komen en door de grote openingshoek 

van de lens en de breedte van de lichtbundels 

kunnen bewegingen van gebouwen ook niet 

storen. Bij een verstoring van het signaal vind er 

een analyse plaats in de ontvanger waardoor 

verstoringen ontstaan door stof, waterdamp, 

condens en insecten uitgefilterd worden. Dit 

leidt tot een systeem welk zeer betrouwbaar is 

en welke tevens ruimtes 3-dimensionaal kan 

bewaken. Wat voor iedere beam geldt , geldt 

ook voor de OSID: Vermijdt rechtstreeks zon-

licht op de  ontvanger.  

Per ontvanger kunnen maximaal 7 zenders ge-

bruikt worden welke op verschillende hoogtes 

geplaatst kunnen worden. 

Voor de ontvanger is er keuze uit 2 types. De 

keuze heeft te maken met de gewenste ope-

ningshoek. De openingshoek kan 10° bedragen 

waarbij de zender op 150 meter afstand ge-

plaatst kan worden. Daarnaast is er een ontvan-

ger met een openingshoek van 90° waarbij de 

maximale afstand 34 meter bedraagt, maar er 

meerdere zender kunnen worden toegepast. 
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Spanning ontvanger:  24Volt  

Stroomverbruik ontvanger:   8-10mA, 31mA max 

Benodigde voeding zender: Batterij (inclusief) 

Omgevingstemperatuur:      0 tot +39°C 

Detectiegevoeligheid:        instelbaar 20-50% 

Uitgangen:                       Alarm, storing, led 

IP Klasse:   IP44 electronica 

    IP66 lenzen 

Afstanden OSI-10:  30m - 150m 

Afstanden OSI-90:  6m - 34m 

Max aantal zenders OSI-10: 1 

Max aantal zenders OSI-90: 7 

Bestelnrs.:  OSI-10-K: Zender en ontvanger met kijkhoek van 7° en standaard vermogen 

  OSI-90:  Ontvanger met kijkhoek van 80° 

  OSE-SP: Zender met standaard vermogen 

   

Opties:      OSI-10-KW: Zender en ontvanger met kijkhoek van 7° en standaard vermogen, 

    bedraad 

  OSE-SPW: Zender met standaard vermogen, bedraad 

  OSI-INST: Installatiekit met laser-uitlijngereedschap en testfilters 


