
Uniwersalna, procesorowa czujka ciepła (temperatury) 
TUN-4046 jest przeznaczona do wykrywania zagrożenia po-
żarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru 
może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie tempe-
ratura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom.
Czujka TUN-4046 jest czujką uniwersalną, którą można z po-
ziomu centrali programować na działanie nadmiarowe lub 
różniczkowo-nadmiarowe, a także zmieniać klasę czujki, do-
stosowując ją do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wy-
bór jednej z klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie 
z normą PN-EN 54-5.
Czujki TUN-4046 mogą pracować wyłącznie na liniach/pę-
tlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu 
POLON 4000.

Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 reaguje na wzrost tempe-
ratury występujący podczas pożaru. Czujka działa nadmiarowo 
- po przekroczeniu temperatury zadziałania, odpowiedniej dla 
danej klasy i różniczkowo - przy gwałtownym przyroście tem-
peratury. Możliwe jest jej zaprogramowanie na działanie tylko 
nadmiarowe. Zmiany temperatury w otoczeniu czujki powodu-
ją zmianę stanu równowagi dwóch termistorów pomiarowych. 
Dane te są analizowane przez mikrokontroler, który przekazuje 
odpowiednie sygnały alarmowe do centrali.
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramo-
wanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z dużą szybkością, 
analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyelimino-
wanie ewentualnych fałszywych alarmów. Czujki mogą praco-
wać (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu 
alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komu-
nikując się pomiędzy sobą, mogą też przekazywać aktualnie 
mierzoną wartość analogową czynnika pożarowego. Czujki 
wysyłają w linię dozorową, oprócz swojego adresu, kodu ro-
dzaju, stanów dozorowania i alarmowania również dodatkowe 
informacje związane z uszkodzeniem układów wewnętrznych 
czujki czy zadziałaniem izolatora zwarć. Stan alarmowania czuj-
ka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody 
świecącej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie 
izolatora zwarć – żółtymi rozbłyskami tej diody.
Kodowanie adresu czujki odbywa się automatycznie z centrali - 
kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamięci. Czujki 
są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Instalowane są 

Napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V
Pobór prądu w stanie dozorowania < 150 µA
Klasy czujki wg PN-EN 54-5

A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR
Programowanie adresu z centrali
Zakres temperatur pracy:
- klasa A1, A1R, A2, A2R A2S od -25oC od +50oC
- klasa B, BR, BS od -25oC od +65oC
Statyczna temperatura zadziałania:
- klasa A1, A2  54oC ÷ 65oC
- klasa B  69oC ÷ 85oC
Wymiary czujki (z gniazdem) Ø 115 x 54 mm
Masa 0,2 kg
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Przeznaczenie

Zasada działania

Dane techniczne

w nieadresowalnym gnieździe G-40. Dodatkową sygnalizację 
optyczną czujki lub grupy czujek można uzyskać przez dołą-
czenie wskaźnika zadziałania WZ-31.
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