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jEMHArFcORPÖRATION, Blooinfieïd, Connecticut, 
fVerenigde Staten van Amerika. 
5 

| Ionisatierookdetectie- en alarmin.rich.ting. 
ï t i 

f De uitvinding heeft betrekking op een ionisatierookdetec-
! ' : 
ftie-inrichting, die verbonden is met een alarmketen, die getrek 
t 
<• . . . . . 
ïkerd wordt door een taster m de detectxe-xnrichtxng wanneer 

[een tevoren bepaald rookniveau wordt overschreden. De detectie-
f 
;inrichting is in het bijzonder bruikbaar als branddetectie-

|inrichting in een woning, daar deze op^b^jLtexij-e-n--werkt- en de 

,'alarmketen waarschuwingssignalen verschaft voor zowel branden, als 

het'naderen van zwakke batterij toes tanden. ï . . . . . f Er zijn reeds ionisatierookdetectie-mrichtrngen bekend 
s 
«zoals beschreven in het Amerikaanse octrooischrift No. 3728706. 
i - -IDergelijke detectie-inric-htingen werken volgens hjet principe, 
! " - . » . . . Idat een ïonisatiestroont, versneld door een stralingsbron, 

ïwordt beïnvloed door dé aanwezigheid van een speciale stof 
s , 
jzoals aangetroffen wordt ra aerosols of rook, die.- uit een j 

jvuu^ittreden, Deze bij-gbndere stoffen reducerende ionisatie-

|stroom en een dergelijke stroomreduetie kan worden gedetec-

jteerd en gecorreleerd met de dichtheid van de speciale stof 

ivoor het verschaffen van. een redelijk nauwkeurige aanwijzing 
| : - ' 
|van een rooktoestand. . 
s . . . J Het is wenselijk om een dergelijke detectie-inrichting te 
f 
ïlaten werken op een batterij, in het bijzonder in_woningen en 
! • |apartementen van. bijv. Ambassadeurs en dergelijke overheids^ 
* • . • 

|bekleders. Voor het verschaffen, van. een duidelijk inerMrarar 
i •*. -, falarmsignaal kan een door een batterij gevoede pulseerketen 
? j • . . . 
'worden getrekkerd door de rookdetectie-inrichting. Door een 

fpulseerketen wordt de batterijsterkte zodanig in stand gehouden, » 
fdat het alarmsignaal over een aanzienlijke tijdsduur kan 
s s 

iblijven voortbestaan, ook nadat de batterij gedeeltelijk is 

juitgepu;t. 

I Doordat.aan een rookdetectie-inrichting, in het bijzonder 

fin de, omgeving van een regeringsgebouw, een hoge' mate van be-

Ijyrouwba^arheid wordt verwacht, moeten veiligheidsvoorzieningen 
s 

^pg-v-u-l;dig-¥orden overwogen. De beperkte levensduur van een 

r u.-
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batterij zou kunnen doen v e r o n d e r s t e l l e n , dat deze niet ge-

schikt is voor een a l a r m i n r i c h t i n g , doch het is evenzeer duide-

lijk, dat verbindingen met externe elektrische b r o n n e n door 

brand kunnen worden vernield of afgesneden. E e n op b a t t e r i j e n 

werkend alarmsysteem werkt o n a f h a n k e l i j k en hierop kan veilig 

worden vertrouwd indien een dergelijk a l a r m s y s t e e m v o o r z i e n is 

van lage^panningsdetectieketens voor het v o o r t b r e n g e n v a n het 

alarmsignaal wanneer het batter i j s terkteniveau nadert tot een 

verzwakte toestand of p r es t a t i egr en s to e s t and . 

De uitvinding heeft ten doel te v o o r z i e n in een op b a t t e -

rijen werkende ionis'atierookdetectieinrichting, die v e r b o n d e n 

is met een alarmketen, w a a r m e e een veilige werking w o r d t ge-

waarborgd in de omgeving van het w o o n g e b i e d . 

Voor het bereiken van dit oogmerk w o r d t volgens de u i t v i n -

ding een op batterijen w e r k e n d e i o n i s a t i e r o o k d e t e c t o r met een 

hiermee verbonden alarmketen v e r s c h a f t , die een b e t r o u w b a a r 

rookalarmsysteem verschaffen. De r o o k d e t e c ^ t i e - i n r i c h t i n g is 

voorzien van een detectiekamer, die b e s t a a t uit een g e p e r f o r e e r -

de metalen schaal, die aan één zijde gedragen wordt op een b e -

vestiging sp1aat. Op de plaat is een elektrode gemonteerd en 

opgesteld in de open inwendige ruimte van de m e t a l e n schaal, 

waarbij de elektrode elektrisch geisoleerd is teil o p z i c h t e v a n 

de schaal. Van de elektrode is de ene zijde van de plaat v a n -

daan gekeerd en naar de schaal toegekeerd, zodat een e l e k t r i s c h 

veld kan worden voortgebracht in de inwendige ruimte v a n de 

schaal en de elektrode is v e r b o n d e n met de r e s p e k t i e v e polen 

van de batterij. Door de elektrode wordt in het m i d d e n van 

het vlak, dat naar de inwendige ruimte is toegekeerd een ope-

ning gevormd, terwijl door de b e v e s t i g i n g s p l a a t e e n . s t r a l i n g s -

bron wordt gedragen in de opening voor een uitstraling .in de 

metalen schaal. 

De stralingsbron levert a l f a d e e l t j e s , die atomen treffen 

teneinde elektronen vrij te m a k e n in de 'inwendige ruimte van de 

schaal en een ionisatiestroom voort te b r e n g e n w a n n e e r - d e elek-

trode en schaal werkzaam v e r b o n d e n zijn met de b a t t e r i j . R o o k -

deeltjes of andere speciale stoffen in aerosols r e d u c e r e n de 



ionisatxestroom en doen de weerstand van de deteetxekamer op 

doeltreffende wijze verhogen. De verhoogde weerstand kan wor-

den gedetecteerd in een elektrische alarmketen, die met de 

kamer is verbonden en telkens wanneer een tevoren bepaald rook-

niveau of tevoren bepaalde dxchtheidsgraad van bijzondere stof-

deeltjes wordt overschreden zal een alarmsignaal woxjcLaa—voort-

gebracht. 

In de alarmketen--is gebruik gemaakt van een .koppelings-

element van hoge mpedantie zoals een MOS (mstal-oxide-senicon-

ductor) veldeffecttransistor voor het detecteren.van de weer-

standsveranderingen in de deteetxekamer en het-trekkeren van 

een schakelorgaan in de alarmketen voor het inleiden van een 

alarmsignaal. Door een terugstelorgaan wordt het schakelorgaan 

teruggesteld en het alarmsignaal een tevoren bepaalde tijds-

duur na het inschakelen afgeschakeld, terwijl door een regene-

reer- of hers.talorgaan, dat bestaat uit een Icopjpelingsorgaan 

het schakelorgaan wéér getrekkerd wordt teneinde het alarmsig-

naal weer in te schakelen na een verstreken tijdsinterval na 

het uitschakelen van "het alarmsignaal mits door.de deteetxe-

kamer nog steeds de rooktoestand wordt gedetecteerd. Een derge-

lijke -• alarmketen enr "deteetxekamer vormen dus een niet-vergren-

delend, pulserend alarmsysteem, waarbij het alarmsignaal volgens 

een intermitterend, patroon blijft voortduren totdat het systeem 

wordt uitgeschakeld of de rooktoestand is opgehouden. 

Als veiligheidsmaatregel is het op batterijen werkende 

systeem voorzien van een keten voor het detecteren van een laag 

batterij spanningsniveau, welke niveaudetectieketen eveneens 

verbonden is met de alarmketen en is ingesteld voor het voort-

brengen van het alarmsignaal voordat de batterij spanning een 

niveau bereikt, waarbij de alarmketen niet langer met een rede-

lijke mate van zekerheid kan rarken. 
?In de gunstige uitvoeringsvorm van de detectie- en alarm-

iftriéhting volgens de uitvinding bestaat de bevestigingsplaat 

vo.or-:de detectiekamer uit een gedrukte ketenplaat, waarop de 

elektrische ketens vafr het alarmsysteem zijn aangebracht. In het 

gehele alarmsysteem is gebruik gemaakt van halfgelèidereomponen-



ten voor het verkrijgen van een compacte en kostenbesparende constructie 
met een nauwkeurige en betrouwbare werking. 

De uitvinding zal hieronder nader worden toegelicht aan de hand van 
de tekening, waarin bij wijze van voorbeeld een gunstige uitvoeringsvorm van 
de inrichting volgens de uitvinding is weergegeven. Hierin toont: 

fig.l in perspektief en van onder af gezien de buitenzijde van de 
ionisatierookdetectie-inrichting volgens de uitvinding, terwijl deze is op-
gehangen, 

fig.2 een dwarsdoorsnede van de rookdetectie-inrichting, terwijl deze 
rust op de bevestigingsgrondplaat van het huis, 

fig.3 een bovenaanzicht van de detectie-inrichting volgens fig.2, 
waarbij het bovengedeelte of de kap van het huis is verwijderd teneinde 
de inwendige componenten weer te geven, 

fig.4 twee gedeeltelijke afbeeldingen van de in elkaar sluitende ton-
gen en groeven in het huis, waarmee het onder- en bovengedeelte van het 
huis met elkaar kunnen worden vergrendeld en ontkoppeld voor het toegang 
verkrijgen tot de inwendige componenten van de detectie-inrichting, 

fig.5 een dwarsdoorsnede van een gedeelte van de detectiekamer vol-
gens fig.1-3, 

fig.6 een dwarsdoorsnede, waarin de constructie voor het monteren 
van de elektrode en de bron meer en detail zijn voorgesteld, en 

fig. 7 het elektrische schake-1schema van de gehele detectie-inrichting, 
die een rookalarmsysteem vormt met inbegrip van de componenten van de pul-
seerketen en de lage spanningdetectieketen. 

De in fig.l in perspektief weergegeven uitvoeringsvorm van de toni-
satierookdetectieinrichting volgens de uitvinding wordt in het bijzonder 
pasbaar - als brandalarmsysteem in een Troning, daar deze op batterijen 
werkt en is gevormd uit componenten, die op gemakkelijke wijze kunnen wor-
den gemonteerd in een compacte eenheid teneinde te worden geinstalleerd 
aan een plafond of wand. In de uitvoeringsvorm volgens fig.l is deze bedoeld 
om te worden opgehangen aan een plafond. 

De in fig.1 weergegeven detectie-inrichting is in zijn geheel aange-
duid met het verwijzingscijfer 10 en is voorzien van een huis 12, dat door 
middel van spuitgieten kan zijn gevormd uit een materiaal zoals póLypropyleen 
of kan bestaan uit uitgewalst metaal zoals aluminium teneinde aan de inrich-
ting een aantrekkelijk uiterlijk te verschaffen wanneer deze in een woning 



is opgesteld.. Het huis heeft eea in het algemeen cilindrische 

vorm en heeft in het gegeven uitvoeringsvoorbeeld een diameter 

van ongeveer 15 cm, wat voldoende is voor het hierin opbergen 

van alle componenten teneinde een gemakkelijk transporteerbaar 

en onafhankelijk werkeid brandalarmsysteem te vormen. 

Het huis 12 vormt een tweedelige eenheid, bestaande 

uit een voetdeel 14 en uit een kap 16 (zie ook f i'g. 2 ) . Over de 

omtrek van het voetdeel 14 zijn een aantal openingen of sleuven 

18 gevormd, die zich irf radiale richting door de h.uiswand uit-

strekken teneinde de inwendige delen van de detectieinrichting 

volledig in verbinding te laten staan met de omgeving. De kap 

16 is voorzien van een«centrale opening via welke.reen geventi-

leerde detectiekamer 20 is blootgelegd. Het zal duidelijk zijn, . 

dat rook of aerosoIprocükten vrij in en uit het hü-is 12 kunnen 

treden via de openingen 18 en via- de bij 20 in fig:. 2 weergege-

ven openingen aan de detectiekamer. 

De omtrekswarLd 17 van het voetdeel 14 loopt schuin 

naar buiten toe ten opzichte van de.vlakke bodem 19. teneinde 

rook op te vangen aan dé": openingen 18 wanneer de detectie-

inrichting verzonken is aangebracht tegen een wand of plafond. 

De kap 16 heeft een concaaf oppervlak 21, dat de opening, die 

de detectiekamer 20 blootlegt, omgeeft teneinde rook cp te van-

gen bij een installatie ,;aan het plafond en de rook naar de kamer 

te voeren. 

Het voetdeel 14 en de kap 16 kunnen tegen elkaar aan 

worden gehouden door mid.del hiertoe geschikte middelen, In de 

gegeven uitvoeringsvorm is hiertoe gebruik gemaakt van in elkaar 

sluitende tongen 24 en groeven 26 zoals weergegeven in fig.3 en 

4, die resp. in het voetdeel 14 en de kap 16 zijn gevormd ten-

einde een conventionele draaivergrendeling te vormen, voor het 

installeren en afnemen van de kap 16. Een toegang tot het in-

wendige: van het huis wordt hierdoor betrekkelijk eenvoudig. 

Zoals in fig.2 en 3 is weergegeven, heeft het vae£-

deel 14 aan de buitenzijde een vlak bevestigingsvlak 28 en een 

stel 'b-evestigingsogen 30/^n 32, die naar binnen toe uitsteken 

vanaf de bodem 19 voor het bevestigen van de detectie-inichting 



10 aan een wand, plafond of ander beves tigingsvlak? waar de 
detectieinrichting kan worden blootgesteld aan van vuur afkom-
stige rook. Het voetdeel 14 dient ook als bevestigingsconstruc-
tie voor elk van de in de detectieinrichting aanwezige componen-
ten. De batterij B wordt bijv. gedragen door een paar verende 
steunen 34 en 35, die zoals weergegeven tot één gehee-i-̂ Tunnen 
zijn gevormd met het voetdeel. Batterijhouders 38 en 39 kunnen 
eveneens uit één stuk zijn gegoten in het voetdeel met voldoende 
flexibiliteit om in geringe mate uit te spreiden wanneer een 
batterij wordt uitgenomen of ingebracht. Tezamen met de veer-
steunen 34 en 36 dienen de houders om de batterij stevig vast 
te houden en te kunnen verwijderen en een nieuwe batterij te 
kunnen inbrengen. 

De alarmeenheid 40 is ook verbonden met het voetdeel en 
kan zijn uitgevoerd als hoorn, bel, zoemer of dergelijke inrich-
ting voor het voortbrengen van een hoorbaar waarschuwingssignaal. 
Het is ook mogelijk om in de detector een optisch waarschuwings-
signaalorgaan aan te brengen, dat gezamenlijk met-de alarmeen-
heid 40 in werking wordt gesteld. 

In het midden van het voetdeel 14 zijn de hoofdelementen 
van de detectieinrichting aangebracht zoals "een detectiekamer 
20 en de alarmketen in de vorm van een gedrukte ketenplaat 44. 
De kamer 20 is direkt op de ketenplaat 44 gemonteerd en de plaat 
44 is aangebracht op (niet nader weergegeven) noppen op het voet-
deel door middel van schroeven 46 en 48. Een.geleidend aard-
scherm 50, dat door middel van een snapklem 50 in het voetdeel 
wordt vastgehouden, loopt van het huis van de alarmeenheid 40 
naar de bekleding aan de onderzijde van de ketenplaat en een 
afzonderlijk geisoleerde leiding 52 loopt tussen het inwendige 
van de alarmeenheid 40 en de gedrukte ketenplaat 44. Verder is 
de batterij via leidingen 54 en 56 verbonden met de ketenplaat, 
waarop de overige elektrische componenten van de alarmketen zijn 
aangebracht. 

Fig.5 en 6 tonen meer en detail de constructie van de 
detectiekamer 20, die gemonteerd is op de gedrukte ketenplaat 
44. De detectiekamer bestaat in de eerste plaats'uit een geperfo-



reerde metalen Schaal 60, die als anode dient en.is blootgelegd 
via h.et deksel 16 (fig.'I en 2), en verder uit een aardelektrode 
62 en uit een stralingé'bron 64; . . . 

De metalen schaal- 60 heeft een in het algemeen cilindri-
sche vorm met een schijfvormige kap of spreidingswand 6 6 aan 
de ene zijde hiervan, t.erwijl zich aan de tegenovergestelde zij-
de een inwendige ruimte bevindt, die is afgesloten, door de ge-
drukte ketenplaat 44, doch anderzijds geventileerd wordt via 
de perforaties in de axrdere zijden. De schaal 60 _is in voldoende 
mate geperforeerd om rook en andere_.arer̂ STrlprcTdukten te kunnen 
laten binnentreden in de inwendige ruimte. Een cixkeivormige 
plaat 68 is in het midden van de scheidingswand 6 6 hieraan vast-

. geklonken en vormt een emissieoppervlak, dat evenwijdig of nage-
noeg evenwijdig loopt m.-et de ketenplaat 44 direkt-.tegenover 
een korresponderend emitterend vlak aan de elektrode 62. De 
schaal 60 is aan de gedeukte ketenplaat 44 bevestigd en is 
elektrisch verbonden met" de bekledingsdelen 70 aan de onderzij-
de van de plaat door middel van een paar klinknagels 72 en 74. 

De elektrode 62 heeft een symmetrische hoornvorinige confi-
guratie, die uitloopt in een cirkelvormige flens, die het emit-
terende oppervlak vormt, dat evenwijdig loopt met en direkt 
geplaatst is tegenover de plaat 68.. In het midden van de elek-
trode 62 is daarom een opening 80 gevormd, waarin de stralings-
bron 64 is gemonteerd op een voetstuk 82. De hoogte van het voet 
stuk boven de ketenplaat" 44 is zodanig gekozen, dat de stealings 
bron in hoofdzaak in het vlak van het emitterende oppervlak aan 
de flens van de elektrode ligt. Tussen een borst aan het voet-
stuk 82 en de ketenplaat 44 is een tussenstuk 84 ingeklemd, die 
in de gegeven uitvoeringsvorm bestaat uit een polypropyleenhuls, 
waardoor het voetstuk met de/bron 64 geisoleerd is van de elek-
trode 62. Het ondereinde van het voetstuk is platgedrukt ten-
einde het voetstuk 82 aan het tussenstuk 84 aan de plaat 44 te 
klinken. De stralingsbron 64 wordt op zijn plaats gehouden aan 
het boveneinde van het voetstuk door middel van en aan omgekrulde 
kop 

Fig.6 toont meer en detail de wijze, waarop de elektrode 



62 elektrisch is verbonden met de bekledingsdelen 88 aan de ketenplaat 44. 
Diametraal tegenover elkaar gelegen tongen of dergelijke, uitstekende delen 
90 en 92 lopen vanaf het middengedeelte van de elektrode 62 omlaag door 
sleuven in de gedrukte ketenplaat 44 en door eindgaten in de bekledings-
delen 88. De tongen worden vervolgens gesoldeerd aan de bekleding teneinde 
de elektrode aan de ketenplaat 44 bevestigd te houden, waarbij de stra-
lingsbron 64 central, in de elektrode-̂ opening 80 is geplaatst. 

De geperforeerde schaal 60 met de plaat 68 is werkzaam vabondén met 
de positieve pool van de batterij B en de elektrode 62 is met de negatieve 
pool van de batterij verbonden. Alfadeeltjes, die door de stralingsbron 64 
worden geëmitteerd in de open ruimt̂ fcussen de plaat 68 en de elektrode 62 
ioniserer̂ le lucht en andere moleculen en doen vrije elektronen en positieve 
ionen ontstaan. De elektronen worden aangetrokken naar de positief geladen 
schaal 60 en de plaat 68, terwijl de positieve ionen naar de negatief 
opgeladen elektrode 62 bewegen. Aldus zal tussen de schaal en de elektrode 
een ionisatiestroom optreden. 

Indien rook of andere aerosolprodukten binnentreden in de ruimte van 
de detectiekamer 20 , zullen de botsingen tussen de alfadeeltjes vanuit de 
stralingsbron 64 en de zuurstof- en stikstofmoleculen van de lucht kleiner 
in aantal worden daar nu botsingen optreden met de relatief grotere en 
zwaardere verbrandingsprodukten en speciale stofdeeltjes, die gesuspendeerd 
zijn in de rook. Hoepel ook een ionisatie van de verbrandingsprodukten en 
speciale stoffen kan optreden, is de snelheid, waarmee de zwaardere positief 
geladen ionen naar de negatief opgeladen elektrode 62 toe bewegen kleiner 
dan die van de stikstof- en zuurstofionen en zal een grotere neutralisatie 
van de ionen optreden voordat zij de schaal en elektrode bereiken. Doordat 
het aantal botsingen, het aantal ionen en de snelheid van de zwaardere ionen 
kleiner zijn zal dit bijdragen tot een totale vermindering van de ionisatie-
stroom en een aanzienlijke toename van de weerstand van de detectiekamer 
20. De verlaagde stroom of verhoogde weerstand bij een bepaald rookniveau 
wordt gebruikt voor het trekkeren van het alarmorgaan 40. 

Fig.7 toont een elektrisch schema van het volledige rookalarmsysteem 
met inbegrip van de batterij B en de detectiekamer 20. In het rechter gedeel-
te van het schena bevindt zich de lage spanningdetectieketen, die een te laag 
spanningsniveau van een verzwakte batterij detecteert en het alsirmorgaan 40 
in werking stelt. In de nabijheid van de lage spanningdetectieketen bevindt 



2rich een pulseerketen, .die componenten bevat, waarmee het moge-

lijk is om het alarmorgaan 40 gedurende begrensde tijdsperioden 

in te schakelen, zodat een cyclisch alarmsignaal'wordt gehoord 

wanneer rook wordt gedetecteerd of wanneer een toestand van 

laag spanningsniveau van de batterij wordt gedetecteerd. Het 

overige gedeelte van hét elektrische schema wordt in beslag ge-

nomen door de alarmketen, die componenten bevat voor het koppe-

len van de detectiekamer 20 met het alarmorgaan 40 en het op 

een cyclische wijze laten werken van het alarmorgaan wanneer de 

rooktoestand een tevoren bepaald niveau overschrijdt. 

De detectiekamer 20 is in serie met een belastingsweerstand 

100 geschakeld over de batterij B. Het is ook mogelijk om de 

uitvinding toe te passen in een alarmsysteem met dubbele kamer 

en in dit geval wordt de belastingsweerstand 100 vervangen door 

een tweede korresponderende detectiekamer, die moet worden bloot-

gesteld aan variabele grootheden in de omgeving zoals de tempera-

tuur en druk, doch niet-aan de rook, die moet worden gedetecteerd. 

In een dergelijke installatie worden door de tweede kamer ver-

schillende andere factoren dan/de rook zelf, die de weerstand 

van de kamer,s beïnvloeden^gecompenseerd, waardoor een nauwkeu-

riger rookdetectiesysteem wordt verschaft. 

De elektrische wearstandswaarde van de weerstand 100 is 

ongeveer gelijk aan die Vvan de kamer 20 en kan. bijv. 300.000 

megaohm bedragen. Bij een batterij sp aiming van. 12j volt bedraagt 

de gemiddelde spanning in het verbindingspunt tussen de belas-

tingsweerstand 100 en de kamer 20 ongeveer 6 volt. Wanneer de 

schijnbare weerstand vap,..,de kamer 20 als gevolg van het verhoog-

de rookniveau toeneemt kan de spanning in het verbindingspunt 

tussen de weerstand 100 en de kamer 20 met één of twee volt 

veranderen, welke spanningsverandering moet worden gedetecteerd 

voor het in werking stellen van het alarmorgaan 40. Als gevolg 

van de hoge weerstandswaarde van de kamer en de belastingsweer-

stand zal echter de kleinste stroom door de meetketen leiden tot 

een overmatig opladen en de werkelijke fluctuatie, veroorzaakt 

door dé kamer alleen, verdoezelen. Om deze reden/foordt gebruik 

gemaakt'van een MOS (metal-oxide-semiconductor) veldeffecttransis-
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tor 102 een zeer hoge ingangsimpedantie als koppelingselement 
tussen de 'kamer en het overige gedeelte van de alarmketen. 

De stuurelektrode van de transistor 102 is daarom aange-
sloten op het verbindingspunt tussen de kamer 20 en de weerstand 
100, terwijl de afvoerelektrode van deze transistor is aangeslo-
ten op de positieve pool van' de batterij en de toevoerelektrode 
via een voorspanningsweerstand 104 is aangesloten op de negatie-
ve pool hiervan. Via de leiding 106 wordt een voorspanning 0 
aangelegd aan het substraat van de transistor 102. Bij de ge-
noemde spanningsniveau's ontvangt de transistor 102 een voor-
spanning in de geleidingsrichting en wanneer de stuurelektrode- . 
spanning als gevolg van de verhoogde weerstand van de kamer 20 
daalt zal de bronspanning de stuurelektrodespanning volgen en 
dienovereenkomstig dalen. 

De toevoerelektrode van de transistor 102 is aangesloten 
op de stuurelektrode van een bestuurbare unijunktietransistor 
108. Wanneer het alarmorgaan 40 in de uit-stand is heeft de 
anode van de transistor 108 een/spanning nodig, die bepaald i's 
door de weerstanden 110, 112 en de potentiometer 114. Op de 
anode van de transistor 108 i-s verder een condensator 1.16 
aangesloten, die parallel is geschakeld met de weerstand 112' 
en een gedeelte van de potentiometer -114. Op de kathode van -de 
transistor 108 is een belastingsw-eers tand 118 aangesloten voor . 
het voortbrengen van een spanning wanneer de transistor in de 
aan-stand is geschakeld. De kathode van de transistor 108 is 
verder verbonden met de stuurelektrode van een gestuurde sili-
ciumgelijkrichter 120, die in serie met het alarmorgaan 40 over 
de polen van de batterij B is geschakeld en als schakelelement 
dient voor het aan en uitschakelen van het alarmorgaanv Met 
de gestuurde s i 1 i ciumgel i j kri ch ter 120 is verder een h'oudweer-

1 22 
stand/verbonden, die parallel is geschakeld met het alarmorgaan 
40, voor het verschaffen van een houdstroom over d;e gestuurde 
siliciumge1ijkrichter 120 nadat deze in de aan-stand is gescha-
keld. Het alarmorgaan 40 wordt geshunt door een onderdrukkings-
diode 124 voor het beveiligen van de gestuurde siliciumge1ijk-
richter 120 wanneer het alarmorgaan is uitgeschakeld. 
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Teneinde het alarmorgaan 40 in werking te stellen wanneer 

de rooktoestand een te-voren bepaald niveau overschrijdt en hier-

door de weerstand van de detectiekamer 20 wordt verhoogd, daalt 

de spanning aan de stuurelektrode van de transistor 102 en de 

5 spanning aan de toevo^'relektrode van de transistor 102 en zal 

de spanning aan de stuurelektrode va"flr_3e_rEransist6r 108 dienover-

eenkomstig dalen. De transistor 108 wordt in de 'aan-stand ge-

bracht wanneer de spaminsyersch.il tuss.erjaan de stuurelektrode en 

•anode in de geleidingsrichting van de trans is tor-'ongeveer 0,6 

10 volt is. Door de anodëspanning van de transistor 108 te sturen 

met.behulp van de potentiometer 114 kan het rookniveau warden 

ingesteld, waarbij de transistor 108 in de aan-s.tand komt. Wan-

. , neer de transistor 108 in de aan-stand is gebracht, ontvangt 

de stuurelektrode van ,de gestuurde siliciumgelijkrichter 120 

15 een stroompuls als gevolg van het ontladen van de condensator 

116 via de transistor ÏO8 en wordt hierdoor de gestuurde sili-

ciumgelijkrichter 120 in de geleidingstoestand gebracht,- waardoor 

' ' het alarmorgaan 40 wordt ingeschakeld.. Het alarmsignaal zal dus 

worden voortgebracht zgdra het hoogniveau in de kamer 20 een 

20 tevoren bepaalde waarde bereikt. Door een met de stuurelektrode 

van de transistor 108 herbonden condensator 126 worden parasi-

taire overgangsverschijnselen geëlimineerd, die het^aLariaorgaan 

onopzettelijk zouden kunnen doen inschakelen, 

PULSEERKETEK 

25 Teneinde te verhinderen, dat het alarmorgaan. 40 ingescha-

keld blijft indien het rookniveau weer daalt beneden het niveau, 

• waarbij het alarmorgaan., werd ingeschakeld of teneinde het alarm-, 

orgaan cyclisch in en uit te schakelen bij aanwezigheid van een 

ononderbroken rooktoesCand is zoals in fig.7 is weergegeven een 

30 pulseerketen aangebracht, waarmee het alarmorgaan buiten werking 

wordt gesteldeen vast tijdsinterval nadat het is ingeschakeld. 

Alvorens het alarmorgaan 40 in te schakelen w-oxdt een scha-

kelcondensator 130 opgeladen met de polariteit, die in de eerste 

plaats bepaald i-s door een weerstand 122 met een relatief lage 

35 weerstandswaarde, het alarmorgaan 40 en een weerstand 132, die 

tezamen met een weerstand 134 een spanningsdeler vormt. De con-
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densator 136 wordt ook op identieke wijze opgeladen via de diode 138. De doo 
i 

de weerstanden 132 en 134 gevormde spanningsdeler is aangesloten op de anode 

van de bestuurbare unijunktietransistor 140 en bracht een regelafwijkings-

spanning in de sperrichting tot stand tussen de anode en cle. stuurelektrode,. 

verbonden met de condensator 136, waardoor de transistor in de sperstand 

wordt gestuurd. 

Wanneer het alarmorgaan 40 in de aan-stand wordt geschakeld daalt de 

•anodespanning van de gestuurde siliciumgelijkrichter 120 nagenoeg tót de 

aardpotentiaal en zal de schakelcondensator 130 via de gestuurde siliciumge-

lijkrichter 120 ontladen en vervolgens opnieuw worden opgeladen met een pola 

riteit, tegengesteld aan dié, voorgesteld door de weerstand 134. Tegelijker-

tijd ontlaadt de condensator 136 via een weerstand 142 en zal hierdoor het 

spanningsniveau aan de stuurelektrode van de bestuurbare uni-junktietransis-

tor 140 beginnen te dalen. Wanneer de regelafwijkingsspanning tussen de 

anode en de stuurelektrode ongeveer 0,6 volt is, ontvangt de transistor een" 

voorspanning in de geleidingsrichting en zal dan in de aan-stand komen. De 

transistor 140 zal aldus de schakelcondensator 130 doen ontladen, waardoor 

de gestuurde siliciumgelijkrichter 120 een voorspanning in de sperrichting 

ontvangt en in de uit-stand komt door het sperren van de houdstroom,die door 

het alarmorgaan 40 en de weerstand 122 gaat. De condensator 136 wordt dan 

opnieu„w opgeladen en de transistor 140 wordt in de uit-stand gebracht. Door 

de onderdrukkingsdiode 144 wordt de transistor.beveiligd tegen overmatig 

hogo^otentialen in de sperrichting. 

Het blijkt dus, dat de condensator 136 en de weerstand 142 tezamen een 

tijdregelketen vormen en in "combinatie met de stuurweerstanden 132 en 134 

het tijdsinterval bepalen, gedurende welke het alarmorgaan 40 blijft inge-

schakeld. Aan het einde van dit tijdsinterval wordt de transistor 140 in de 

aan-stand gebracht en wordt het alarmorgaan buiten werking gesteld door dè 

schakelcondensator 130, die zoals boven is beschreven werkzaam is op de ge-

stuurde siliciumgelijkrichter 120. Opgemerkt wordt, dat de gestuurde sili-

ciumgelijkrichter 120 door de weerstand 122 in de aan-stand zou worden ge-

houden bij afwezigheid van de keerspanning, afgeleid van de condensator 130. 

Doordat echter de hoogstroom door de condensator wordt gespeurdAwordt een 

keten, die anders een vergrendelende keten zou zijn, werkzaam als nietrver-

grendelende keten en wordt het alarmsignaal een vaste tijdsperiode nadat het 

is ingeschakeld uitgeschakeld. 

741292 9 



PERIODIEK&ERHALSN VAN HET ALARMSIGNAAL 

Volgens de uitvinding wordt het alarmorgaan 40 pulsgewijze 

in en uitgeschakeld zolang het rookniveau in de detectiekamer 20 

boven een tevoren bepaalde waarde, ingesteld do-ar de potentiome-

ter 114, is. 

Het periodiek hérhalen van het alarmsignaal wordt tot stand 

gebracht door de condensator 116 en de diode 148, waarmee de 

condensator gekoppeld- is met de anode van de gestuurde silicium-

gelijkrichter 120. De, condensator wordt volledig ontladen via 

de diode 148 en de gestuurde siliciumgelijkrichter 120 wanneer 

het alarmorgaan wordt ingeschakeld. Door het ontladen van de 

condensator 116 wordt op deze wijze de spanning aan de anode van. 

de transistor 108 ond-erdrukt en wordt deze transistor uitgescha-

keld kort nadat het alarmsignaal is ingeschakeld. Zolang het 

alarmorgaan 40 blijft ingeschakeld wordt door de .koppeldiode 

148 de anode van de transistor 108 dicht bij de^aardpotentiaal 

gehouden in plaats vad^Set spanningsniveau, ingesteld door de 

potentiometer 114, en de buiten verkin_g gesteld.e transistor kan 

niet worden ingeschakeld. Wanneer de gestuurde siliciumgelijk-

richter 120 een voorspanning in de sperrichting,,ontvangt vanuit 

de schakelcondensator-j 130 en het alarmorgaan 40 doet uitscha-

kelen, zal de '-condensator 116 door de weerstand 110 en de poten-

tiometer 114 opnieuw worden opgeladen tot een niveau, dat nadert 

tot het niveau, ingesteld door de potentiometer 114 in de rust-

toestand van de alarmketen. Gedurende het opnieuw opladen van 
t tussen 

de condensator 116 zal door de regelafwijkingsspanning/èa stuur-

elektrode eöN-anode van de transistor 108 deze transistor vanuit 

een toestand met voorspanning in de sperrichting komen in een 

toestand met voorspanning in de geleidingsrichting. Wanneer de 

afwijkingsspanning ongeveer 0,6 volt bedraagt zal de transistor 

weer geleidend wordenden de gestuurde siliciumgelijkrichter 120 

trekkeren voor het in ..werking stellen van het alarmorgaan 40. 

De puiseerket-en herhaalt zijn uitschakelende werking .en "het alarm-

signaal zal periodiek--:aan en uit gaan zolang het door de kamer 

20—ge-detecteerde rookniveau blijft bestaan. Indien de, rooktoe-

stand ophoudt te bestaan om de een of andere reden, bijvoxbeeld 
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als gevolg van het doven van een vuur, dat de rook v o o r t b r e n g t , 

zal het alarmorgaan 40 ook ophouden met p e r i o d i e k e a l a r m s i g n a l e n 

voort te brengen en zal de alarmketen in zijn r u s t t o e s t a n d 

terugkeren, die bestond voordat de rooktoestand werd g e d e t e c -

teerd. 

Verder wordt opgemerkt, dat de h e r h a l i n g s f r e k w e n t i e v a n het 

periodiek verschijnende alarmsignaal toeneemt n a a r m a t e het rook-

niveau hoger wordt, zodat aldus een aanwijzing wordt g e g e v e n 

over de grotere mate van urgentie aan p e r s o n e n , die het alarm- -

signaal horen. De p u l s h e r h a l i n g s f r e k w e n t i e neemt toe d o o r d a t 

het verhoogde rookniveau de w e e r s t a n d s w a a r d e v a n de d e t e c t i e -

kamer 20 doet verhogen en de spanning aan de s t u u r e l e k t r o d e n 

van de transistoren 102 en 108 onderdrukt. Als gevolg h i e r v a n 

zal de spanningswaarde, waarop de condensator- 116 moet w o r d e n 

opgeladen voor het bereiken van de a f w i j k i n g s s p a n n i n g , die nodig 

is voor de voorspanning in de g e l e i d i n g s r i c h t i n g van de t r a n s i s -

tor 108, lager worden en hierdoor zal de o p l a a d p è r i o d e of het 

uit-interval tussen opeenvolgende alarmsignaalpul sen w o r d e n 

verkleind. 

DE KETEN VOOR HET DETECTEREN VAN EEN LAGE SPANNING 

Een rookdetectie-inrichting, die werkt op een b a t t e r i j b r o n , 

is voor bepaalde toepassingen wenselijk doordat een d e r g e l i j k e 

detectie-inrichting kan worden geïnstalleerd op p l a a t s e n , die 

ver verwijderd liggen van a a n s l u i t p u n t e n van een b e s t a a n d e ' 

elektrische voedingsbron. D a a r e n t e g e n brengt de beperkte b r u i k - ; : 

bare levensduur van de batterij een gevaar met zich m e d e , wat 

resulteert in een storing van de d e t e c t i e - i n r i c h t i n g op het 

meest kritieke moment. Teneinde dit bezwaar te o n d e r v a n g e n is 

daarom volgens de uitvinding voorgesteld parall éL" me t de k e t e n , 

die gekoppeld is met de detectiekamer 20, een k e t e n voor het 

detecteren van een lage spanningswaarde te schakelen zoals in . 

fig. 7 is w e e r g e g e v e n teneinde het alarmorgaan/40 een g e l u i d s s i g -

naal te laten v o o r t b r e n g e n , dat a a n g e e f t , dat het einde v a n de . 

bruikbare levensduur van de batterij wordt genaderd. : 

De keten voor het detecteren van een lage spanning b e v a t 

een bestuurbare u n i - j u n k t i e t r a n s i s t o r 150, w a a r v a n een k a t h o d e 
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dirakt verbonden is met de stuurbare siliciumgelijkrichter 120 

teneinde het alarmorg^aan in te schakelen. De stuurelektrode van 

de transistor 150 is verbonden met de uitgang van een spannings-

deler, die over de polen van de batterij B is geschakeld/en die 

5 gevormd wordt door eén weerstand 152 en een zenerdiode 154, die 

een voorspanning £i de sperrichting ontvangt. De spanningsdeler 

is ongevoelig gemaakt voor overgangsfluctuaties aan de batterij-

uitgang door een condensator 356. 

De anode van de transistor 150 is ook aangesloten op een 

10 spanningsd'eler, die aver de polen van de batterij .B is gescha-

keld en die gevormd wordt door een in de sperrichting voorspan-

ning ontvangende, zenerdiode 158 en een weerstand 160. De weer-

- stand 152 blijkt te zijn geschakeld tussen de stuurelektrode 

van dè transistor 150 en de negatieve pool van de batterij B, 

15 .terwijl de diode 154 -geschakeld is tussen de stuurelektrode 

en de positieve pool van de-batterij B.De. diode. 158 is gescha-. 

keld tussen de anode van de transistor en de ne.gatieve pool van 

de batterij, terwijl -de weers tand.. lJïO-~~g^rsxrhraK'êïd is tussen de 

anode en de positieve, pool van de batterij. 

20 In de datectieketen voor het detecteren van een lage span-

ning wordt door de transistor 150 de spanning aan de stuurelek-

trode, die repre_senta.bief is voor de batterijpotentiaal, verge-

leken met een referentiespanning aan de anode. Door een geschik-

te k'euze van de zenerdioden 154 en 158 verschaffen de spannings-

25 niveau's aan de stuurelektrode en anode van de transistor 150 

aan deze transistor een voorspanning in de sperrichting wanneer 

de uitgangsspanning van de batterij hoog is en'de batterij nog 

nieuw is. Naarmate echter de batterij langer in gebruik is zal 

de uitgangsspanning hiervan afnemen en neemt ook de spanning aan 

30 de stuurelektrode van de transistor 150 af ten opzichte van de 

referentiespanning aan de anode, wat is toe te schrijven aan de 

plaatsing van de dioden 154 en 158 in de twee spanningsdelers. 

In het bijzonder wordt door de diode 154 de stuurelektrode van de 

transistor ingesteld op een spanningsniveau, dat een vaste waar-

35 de' heneden de afnemende batterij spanning ligt, t e rwlTjl̂ d o o r de 

diode 158 de anode wordt gebracht op een zenerspanningsniveau 

7 4 1 2 9 2 9 



boven aardpotentiaal, bijv. 8 volt of iets lager dan de volle batterijpoten-
tiaal. De stuurelektrodespanning zal dus de batterij spanning volgen, terwijl 
de anode is ingesteld op een referentiewaarde, bepaald door de zenerdiode 
158. 

Wanneer de bruikbare levensduur van de batterij zijn einde nadert en 
de batterij spanning daalt zal een punt worden bereikt, waarbij de spannings-
afwijking van de stuurelektrode en anode aan de transistor 150 een voor-
spanning verschaft in de geleidingsrichting. Een parallel met de aenervliodö 
158 geschakelde condensator 162, die eerst via een weerstand 160 is opge-
laden tot de zenerspanning, wordt tenminste gedeeltelijk ontladenjvia de 
transistor 150, de weerstand 118 en de stuurelektrode van de- gestuurde sili-
ciumgelijkrichter 120 teneinde deze gelijkrichter 120 om te schakelen en het 
alarmorgaan 40 in werking te stellen. De werkingswijze van de condensator 
162 is in dit opzicht identiek met die van de condensator 116. Wanneer het 
alarmorgaan wordt ingeschakeld zal de condensator 162 volledig worden ont-
laden over de diode 164 en de gestuurde siliciumgelijkrichter 120 en de 
spanning aan de anode van de transistor 150 onderdrukken teneind-e de tran-
sistor uit te schakelen. 

Wanneer het alarmorgaan 40 is ingeschakeld begint de pulseerketen}. 
die de tijdregelcondensator 136 en weerstand 142 bevat, tezamen met het 
detecteren van de rook in werking te treden en doet het alarmorgaan 40 
uitschakelen wanneer door de schakelcondensator 130 de houdstroom door de 
gestuurde siliciumgelijkrichter 120 wordt gesperd. Het alarmsignaal frlijft 
intermitterend optreden wanneer de condensator 162 via de weerstand 160 
opnieû w wordt opgeladen tot .een spanning, die het spanningsverschil tussen 
de anode en stuurelektrode verschaft, waarmee de transistor 150 een zodanige 
voorspanning in de voorwaartse richting verkrijgt dat deze geleidend wordt. 
Teneinde de levensduur van de batterij enigszins in stand te houden en een 
batterijwaarschuwingssignaal te verschaffen, dat duidelijk verschilt van dat 
als gevolg van een brand of andere rooktoestand, is' de tijdkonstante van de 
laadweerstand 160 en condensator 162 aanzienlijk groter dan de tijdkonstante 
van het door de condensator 116 en weerstanden 110,114 gevormde netwerk voor 
een rookalarmsignaal. Bijgevolg is de herhalingsfrekwentie van een la>ge 
batterijspanningstoestand aanzienlijk lager dan de herhalingsfrekwentie 
voor een rooktoestand door het langere interval tussen alarmsignalen. 

Het bovenbeschreven ionisatierookdetectie- en niet-vergrendelende pul-
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serende alarmsysteem- is in het bijzonder bruikbaar in de omge-
ving van anfcswoningen, - daar een dergelijk systeem op veilige en 
betrouwbare wijze werkt op een batterijbron en gedurende • lan-
ge tijdsperiode geen onderhoud behoeft. De stralingsbron 64 is 

5 van voldoende sterkte ̂ om de detectiekamer hierop te laten rea-
geren op gevoeligheidsniveaufs, die geschikt zijn voor rook-
detectie, doch deze stralingsbron zal geen voor hef menselijk 
lichaam gevaarlijke straling leveren voor personal, die zich in 
de nabijheid hiervan bevinden. De door de lage spanning detec-

10 tieketen verschafte veiligheidsvoorzieningen leveren aan een 
gebruiker informatie over de beperkte restlevensduur van dé 
batterij, voordat het tijdstip is bereikt, waarop het alarmorgaan 
40 niet langer kan werken. Verder wordt door de pulseerketen 
de batter ij spannin^sterlcte in stand gehouden wanneer een onvëi.-

15 lig rookniveau is gedetecteerd. 
Het zal duidelijk ">zijn-, dat naast het bovenbeschreven gun-

stige uitvoeringsvoorbeeld van de detectie- en alarminrichting 
volgens de uitvinding velerlei gewijzigde uitvoeringsvormen 
kunnen worden ontwikkeld zonder hierbij buiten het kader van 

20 de uitvinding te treden. Men kan bijv. de grendelconstructie tus-
sen het voetdeel 14 en ée kap 16, weergegeven in f-ig.4, vervan-
gen door hulpbevestigingselementen of schroefdraadverbindingen 
tussen de twee delen van het huis 12. Ook kan de vorm van de 
detectieinrichting 10 en de montage van de componenten in de 

25 detectieinrichting worden veranderd, hoewel de plaatsing van de 
detectiekamer 20 op de gedrukte ketenplaat, die de alarmketen 
draagt, bijzonder nuttig is voor" het- verkrijgen van - een compacte 
constructie. Men kan oófefde constructie van de detectiekamer 
veranderen door bijv. de/ geperforeerde schaal te vórmen uit een-
isolerend materiaal en een elektrisch geleidend element in de 

30 schaal.vast te houden tegenover de elektrode teneinde in plaats 
van de metalen schaal aLs anode te dienen. Verder zou het ge-
leidend^ element kunnen .bestaan uit een plaat zoals de plaat 68 
of een bekleding aan de binnenzijde van de schaal..Ook kunnen 
bepaalde elementen in de. detectieketen worden veranderd, hoewel 

' 35 de bestuurbare uni-junktietransistoren een constructieflexibili-

^<741 292 9 
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10 

teit aan de keten verschaffen voor verschillende werkingswaar-
den en het gebruik van een enkele gestuurde siliciumgelijkrich-
ter en pulseerketen voor het in werking stellen van 'bet alarm-
orgaan in antwoord op zowel een rooktoestand al's. een toestand 
van laag batterij spanningsniveau bijdraagt tot een kostenbespa-
rende vervaardiging van een rookdetectie-inrichting, die geschikt 
is om te worden gebruikt in de nabijheid van een ambtswoning.' 
Aldus is het duidelijk, dat hoewel velerlei, wij ziging'en .moge-
lijk zijn de bovenbeschreven gunstige uitvoeringsvorm volgens 
de uitvinding vele voordelen biedt. 

Conclusies 



1 . Ionisatierookdetectie-inrichting, die voorzien" is van een 

detectiekamer, m e t h e t k e n m e r k , dat deze inrichting 

bestaat uit een bevestigingsplaat, uit een geperforeerde me-

talen schaal, waarin é'en open inwendige ruimte is gevormd en 

die aan één zijde gedragen wordt op de.bevestigingsplaat, 

waarbij de ene zijde en de plaat aan elkaar grenzen, uit een 

op de plaat gemonteerde elektrode, die geplaatst is in de open 

inwendige, ruimte van de'metalen schaal in de nabijheid van de 

ene zijde en elektrisch geïsoleerd van de metalen'schaal, van 

welke elektrode een oppervlak van de plaat vandaan is gekeerd 

en naar de schaal is toegekeerd tegenover de ene zijde, waar-bij 

in het midden van het oppervlak een opening is gevormd, en uit 

een door de bevestigingsplaat in de opening van de elektrode 

gedragen stralingsbron voor een bestraling in de" inwendige 

ruimte van de schaal. -

2.Ionisatierookdetectie-inrichting, die voorzien is van een 

detectiekamer, volgens' conclusie 3, m e.t h e t k e n m e r k 

dat de stralingsbron elektrisch geisoleerd is van de metalen 

schaal en de elektrode.. 

3. Ionisatierookdetecti-e-inrichting volgens conclusie 1 , m et 

h e . t k e n m e r k , dat de s tralings.br on in de opening wordt 

vastgehouden op een plaats, dicht bij het oppervlak van de 

elektrode. 

4.Ionisatierookdetectie-inrichting, die voorzien is van een 

kamer, volgens conclusie 1 , m e t h e t k e n m e r k , dat 

een draagdeel verbonden is met de bevestigingsplaat en in de 

opening van de elektrode uitsteekt, en dat de stralingsbron op 

het draagdeel is gemonteerd. 

5.loaisatierookdetectiê-inrichting volgens conclusie 4, m e t 

h e t " k e n m e r k,-dat deze verder bestaat uitbeen isolerend 

tussenstuk, dat geplaatst is tussen het draagdeel en het gedeel 
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te van de elektrode, dat de opening vormt, teneinde het draag-
.deel en de bron elektrisch te isoleren van de elektrode. 

6.Ionisatierookdetectie-inrichting, die voorzien is van een 
detectiekamer, volgens conclusie m e t h e t k e n m e rk, 
dat de bevestigingsplaat bestaat uit een gedrukte ketenplaat 
met elektrische 'geleiders, die gevormd zijn in de bekleding aan 
de 'ene zijde van de plaat, en dat de metalen schaal, en de elek-
trode elektrisch verbonden zijn met verschillende geleiders 
in de bekleding van de plaat. 

7.Ionisatierookdetectie-inrichting volgens conclusie 6,• m e t 
h e t k e n m e r k , dat de metalen schaal en de elektrode 
geplaatst zijn aan de zijde van de gedrukte ketenplaat tegenover 
de zijde, die de geleiders draagt, waarmee de s;chaal-en de elek-
trode elektrisch zijn verbonden. 

8 .Niet-vergrendelend pulserend rookalarms.telsel, waarin gebruik 
is gemaakt van een ionisatiekamer als detectie-element en van . 
een schakelorgaan, dat reageert op het detectie-element voor het 
in en uitschakelen van het alarmorgaan, m e t h e t' . k e n- : ; 
m e r k , dat dit stelsel bestaat uit een koppelingsorgaan, dat 
geplaatst is tussen het detectie-element en het schakelorgaan 
voor het trekkeren van het schakelorgaan en het inschakelen van 
het alarmorgaan bij de aanwezigheid van een rooktoestand, uit 
een terugstelorgaan voor het terugstellen van het schakelorgG.au 
en uitschakelen van het alarmsignaal een tevoren.bepaalde tijds-
periode nadat het alarmorgaan is ingeschakeld, en uit een r-ege-
nereerorgaan, dat bestaat uit het koppelingsorgaan voor het 
opnieuw trekkeren van het schakelorga^an^en_Jj^sch.ak_elen van "het 
alarmorgaan een tijdsinterval nadat het alarmorgaan is uitge-
schakeld in antwoord op het detectie-element, dat een voortdu-
rende rooktoestand detecteert. 

9 . Niet-vergrendelend, pulserend alarmstelsel volgens conclusie 
8, m e t h e t k e n m e r k , dat het regenereer-' 



orgaan reageert op he't niveau van de rooktoestand, gedetecteerd 

door het detectie-element, en bestaat uit een orgaan voor het 

reduceren van de tijdsduur van het uit-interval;.van het alarm-

orgaan bij verhoogde'rooktoestandniveau1s. 

10.Niet-vergrendelend, pulserend alarmstelsel volgens conclusie 

9, m e t 'h e t k e n m e r k , dat het regener'èerorgaan ver-

bonden is met het schakelorgaan en door het schakelorgaan buiten 

werking wordt gesteld; gedurende de tevoren bepaalde tijdsperio-

de, waarin door het schakelorgaan het alarmorgaan wordt inge-

schakeld. 

1 I .Riet-vergrendelend, pulserend alarmstelsel volgens conclusie 

8, m, e t h e t k e n m e r k , dat dit stelsel werkt op een 

batterij en verder bestaat uit een detectieketen voor het 

detecteren van een laag spanningsniveau, welke keten werkzaam 

is verbonden met het schakelargaan voor het alarmorgaan parallel 

met het koppelingsorgaan voor het inschakelen van het alarmor-

gaan in antwoord op een toestand van laag batterijspannings-

niveau, en uit een terugstelorgaan voor het terugstellen var-

het schakelorgaan een tevoren bepaalde tijdsperiode nadat het 

alarmorgaan is ingeschakeld door de batterijspanningsniveau-

detectieketen. 

12.Riet-vergrendelend, pulserend alarmstelsel volgens conclu-

sie I I , m e t h e t k e n m e r k , dat de batterijniveau-

detectieketen bestaat uit een lage batterijspanning-alarmrege-

nereerorgaan voor het periodiek inscuhakelen van het alarm-

orgaan teneinde het alarmsignaal te herhalen in- antwoord op 

de lage batterijspanningstoes tand. 

13.Niet-vergrendelend, pulserend alarmstelsel volgens conclusie 

12, m e t h e t k é nm e r k, dat het batter ij alarmreg.ener eer-

orgaan een karakteristiek interval heeft tussen alarmsignalen 

welk interval aanmerkelijk verschilt van het uit-int.erval, 
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•tot stand gebracht door het regenereerorgaan in antwoord op het 
detectie-element. 

14.Niet-vergrendelend, pulserend alarmstelsel volgens conclusie 
1 1 , m e t h e t k e n m e r k , dat de batterijniveaudetectie-
keten bestaat uit een programmeerbare unijunktietransistor, uit 
een eerste zenerdiode, die in de sperrichting een voorspanning 
ontvangt vanuit de batterij en de maximum spanning regelt aan 
de anode van de transistor, en uit een spanningsverdeélketen, 
die bekrachtigd wordt door de batterij en een uitgang heeft, 
die verbonden is met de stuurelektrode van de transistor. 

1 5 .Niet-vergrendelend, pulserend alarmstelsel volgens conclusie' 
14, m e t h e t k e n m e r k , dat de kathode van de bestuur-
bare unij unktietransistor verbonden is met het scha.kelorgaan 
voor het trekkeren van dit schakelorgaan wanneer de stu-u-relek-
trode-anode-verschilspanning wordt overschreden, uit een con-
densator, die parallel is geschakeld" met de eerste- zenerdiode 
en verbonden is met het schakelorgaan teneinde te worden ont-
laden en de anodespanning- te verlagen tot een waarde beneden 
het niveau, dat de stuurelek trode-anoaeverschilspanning verschaft 
wanneer het alarmorgaan is ingeschakeld door het schakelorgaan, 
en uit een weerstand, die verbonden is met het verbindingspunt 
met de anode in serie met de condensator over de batterij polen 
voor het opladen van de condensator wanneer het schakelorgaan 
het alarmorgaan doet uitschakelen, waardoor een cyclisch opla-
den en ontladen van de condensator en trekkeren van het alarxr.-
orgaan plaatsvindt wanneer de anodespanning van de batterij 
boven en onder het niveau wordt gebracht, dat de stuurelektrod.e-
anode-.verschil-sspanning verschaft bij een toestand van laag 
batterij spanningsniveau. 

16.Niet-vergrendelend, pulserend rookalarmstelsel volgens con- ' 
clusie 8, m e t h e t k e n m e r k , dat het koppelingsorgaan 
bestaat uit een bestuurbare uni-junktietransistor, waarvan de 
stuurelektrode verbonden is met hgt detectie-element, de kathode 



verbonden is met bet schakelorgaan en de anode verbonden is met 

een spanningsbron, waarmee de transistor in de geleidingstoer-

stand wordt gestuurd bi-j een bepaalde uitgang van :het detectie-

element, en dat het regeunereerorgaan bestaat uit een conden-

sator, die verbonden xs- met de anode en kathode v.an de transis-

tor en met het schakelorgaan voor het shunten van de transistor 

wanneer .het schakelorgaan het alarmorgaan doet inschakelen en 

voor h,et opladen via de. spanningsdeler nadat het schakelorgaan 

het alarmorgaan heeft uitgeschakeld. 

17.Niet-vergrendelend, pulserend alarmstelsel volgens conclusie 

8, m e t h e t k e n m e r k, dat het terugstelorgaan bestaat 

uit een weerstand-condensatorketen. . . 

18 .Niet-vergrend.elend, !"pulser end alarmstelsel volgens conclusie 

17, waarbij het schakel-orgaan een gestuurde siliciumgelijkrich-

ter is, m e t h e t - k e nrn e r k, dat het terugstelorgaan 

bestaat uit een transistor, die wordt aanges lo ten,, en in de ge-

leidingstoestand wordt getrekkêrd door de weerstand-condensa-

torketen, en.uit een schakelcondensator, die verbonden is met 

de anode van de gestuurde siliciumgelijkriehter en bekrachtigd, 

wordt door de transistor, voor het van de gelijkriehter wegnemen 

van de houdstroom en uitschakelen van de gelijkrichter en het 

alarmorgaan. 

I9.Rookdetectie-inrichting, die op een batterij werkt en voor-

zien is van een orgaan voor het waarschuwen tegen een laag 

spanningsniveau en van'een ionisatiekamer, die door de batterij 

wordt bekrachtigd, van een detectieketen, die reageert op de 

ionisatiekamer en van een alarmorgaan, dat door de. batterij 

in werking wordt gesteld via een schakelorgaan in de detectie-

keten' wanneer de detectieketen vanuit de kamer een signaal ont-

vangt, -dat duidt op de aanwezigheid van rook^a-e t.' ,h è t ' k ,e 'n m e rk, 

dat deze inrichting bestaat uit een spanningsdeler, dié-over 'de batterij is-: ge-

schakeld'en asn eer s te zenéirdiode met een voorspanning in de sper-

richtxng bevat en verder een uitgang heeft, die de batterij span-
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ning volgt volgens/een vast spanningsverschil, tot stand gebracht 
door de diode, uit een tweede zenerdiode die. een voorspanning 
in de sperrichting ontvangt vanuit de batterij , welke tweede 
zenerdiode een referentiespanning verschaft, en uit een verge-
lijlcorgaan, dat de uitgang van de spanningsdeler als eerste in-
gang ontvangt en de zener spanning aan de tweede diode, als tweede 
ingang en dat een uitgang heeft, die verbonden is met het s.cha-
kelorgaan voor het inschakelen van het alarmorgaan wanneer, de 
spanningsdeleruitgang daalt tot een tevoren bepaald niveau met 
betrekking tot de zenerspanning aan_d-e—tw-eede"" diode. 

20.Rookdetectie-inrichting volgens conclusie 19,, me t h e t 
k e n m e r k , dat het vergelijkorgaan bestaat uit een bestuur-
bare uni-junktietransistor, waarvan de stuurelektrode verbonden 
is met de uitgang van de spanningsdeler en de anode verbonden 
is met de tweede zenerdiode. 

21.Rookdetectie-inrichting volgens conclusie 20, waarbij het a-
larmorgaan door een pulseerketen periodiek wordt in en uit ge-
schakeld, m e t h e t k e n m e r k, dat een condensator 
parallel is geschakeld met de tweede zaaerdiode en het schakel-
orgaan, en dat een laadweerstand in serie .. met de condensator 
is geschakeld over de polen van de batterij, welke weerstand 
en condensator tezamen d.e periode bepalen, waarin het alarm-
orgaan blijft uitgeschreid gedurende een pulsatie bij de toe-
stand van een laag bat terij spanningsniveau. 

22. Iohisatierookdetectie-inrichting, die voorzien is van een 
detectiekamer, m e t h e t k e n m e r k , dat deze inrich-
ting bestaat uit een grondplaat, uit een op de grondplaat ge-
monteerde poreuze schaal, waarin een inwendige ruimte in de 
vorm van een kamer wordt gevormd, die geventileerd wordt via 
de wanden van de schaal, uit een in de kamerruimte., gevormd door 
de schaal, aangebrachte elektrode, uit een radioactieve str.a-
lingsbron, die in de nabijheid van het midden van de elektrode 
is geplaatst en elektrisch geisoleerd is ten opzichte van de 
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elektrode, en uit een elektrisch geleidend element, dat door de 

poreuze schaal wordt vastgehouden in de kamerruimte aan de an-

dere zijde van de ruimte en gescheiden van de ene zijde. 

23.Ionisatierookdatec6ie-inrichting volgens conclusie 22, 

5 m e t h. e t k e n m e r k, dat het geleidende element wordt 

gevormd door een elektrisch geleidende bekleding aan de binnen-

zijde van de schaal. 

• 24.Ionisatierookdetectie-inrichting volgens conclusie 22, 

m e t h e t k e n m e r-k, dat het geleidende element bestaat 

10 uit een plaat, die binnen de schaal wordt gedragen. 

25.Huis voor een icnisatierookdetectie-inrichting, welk huis 

voorzien is van een geventileerde detectiekamer, m e t h e t 

k e n m e r k , dat dit huis bestaat uit een voetdeel met een 

schuin van de bodem Vandaan lopende omtrekswand,, die voorzien 

is van een. aantal openingen,en uit een kapdeel, dat gekoppeld 

is met het voetdeel eïi voorzien is van een opening, waardoor 

de geventileerde detectiekamer is blootgelegd. 

26.Huis voor een ioni'satierookdetectie-inrichting volgens 

conclusie 25, m e t h e t k e n m e r k, dat het kapdeel voor-

zien is van een centrale opening, waardoor de geventileerde 

detectiekamer is. blootgelegd en van een concaaf .buitenvlak, 

dat de opening omgeeft. 

27»Huis voor een op eën batterij werkende ionisatierookdetectie-

inrichting volgens conclusie 25, me. t h e t k e n m e r k , 

25 dat het voetdeel een.gegoten bodem heeft en dat een batterij-

houder tot één geheel is gevormd met de bodem van het voetdeel. 

28.Huis volgens conclusie 27, m e t h e t k e n m e r k , 

dat de batterijhouder, een Verende batterijhouder is, die tot 

eën geheel is gevormd met de bodem. 

15 
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