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FF756
Detektor płomieni, UV/podwójny IR, ognioodporna obudowa, Eexd - IIC T6 

Charakterystyka ogólna

Urządzenie FF756 jest detektorem płomieni działającym dzięki
wykorzystaniu promieniowania ultrafioletowego (detektor UV) i
podczerwonego (podwójny detektor IR). Jest zamontowane w
ognioodpornej obudowie. FF756 charakteryzuje się doskonałą
czułością na płomienie i odpornością na sygnały
promieniowania z innych źródeł. Nowa technologia
mikroprocesorowa sprawia, że czułość detektora jest
niezależna od intensywności płomienia, obecności dymu,
zanieczyszczenia olejami, pyłem lub obecności pary wodnej.
Wysoka lub niska czułość może być ustawiana zgodnie z
wymogami EN54-10. 

Łatwość instalacji i użytkowania

Detektory mogą być podłączone jako konwencjonalne
urządzenie dwużyłowym kablem lub wykorzystując wyjście
przekaźnikowe (alarm, uszkodzenie i pre alarm), w trybie
zatrzaskowym lub niezatrzaskowym. Wejście zdalnego
testowania umożliwia uruchomienie autotestu.

Dostępny jest uchwyt ze stali nierdzewnej oraz osłona przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
Urządzenia są odporne na wibracje oraz działanie wiatru.
Czujnik podczerwieni ma wysoką odporność na zabrudzenie
okna detektora i może wykrywać płomienie nawet przez szklaną
szybę. 

Redukcja fałszywych alarmów

Większość detektorów podczerwieni płomieni działa na długości
fali 4.3um, emitowanej przez palące się węglowodory.  FF756
działa w zakresie widma o długości fal od 1.0 do 2.7um, które
są emitowane przez każdy rodzaj płomieni, również
migotających. Płomienie powstałe ze spalania niewidocznych
dla nieuzbrojonego oka gazów (np. wodoru) również mogą być
wykrywane.

Połączenie detekcji UV (detektor UV) i IR (podwójny detektor
IR) wraz z zaawansowaną obróbką sygnału i filtrowaniem,
pozwala na używanie czujnika płomieni bez ryzyka fałszywych
alarmów w trudnych warunkach środowiskowych,
charakteryzującymi się takimi zakłóceniami, jak promieniowanie
cieplne od rozgrzanych obiektów, spawanie łukowe lub
migotające światło słoneczne. 

Informacja o produkcie

 E Podwójny detektor IR oraz UV
 E Spełnia najwyższe standardy w krytycznych

zastosowaniach
 E Klasa środowiskowa IP66
 E Niski pobór prądu
 E Wyjście przekaźnikowe
 E Tryby pracy: zatrzaskowy i niezatrzaskowy 
 E Różne poziomy czułości
 E Funkcja zdalnego autotestowania
 E Sterowanie mikroprocesorowe
 E Odporność na zakłócenia (np. spawanie łukowe,

elektrostatyczne, itp.)
 E Zgodność z wymogami EN54: część 10
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Detektor płomieni, UV/podwójny IR, ognioodporna obudowa, Eexd - IIC T6 

Specyfikacja

Zasilanie  14 - 28 V DC  

Pobór prądu  3/9, 4/8/14, 4-20, 8-20 mA  

Wyjście przekaźnikowe  1 A @ 30 V DC (obciążenie rezystancyjne)  

Pole nadzoru  90° min. stożkowe  

Zakres widmowy (IR)  od 1.0 do 2 um  

Zakres widmowy (UV)  od 185 do 260 nm  

Temperatura pracy  -10°C do 55°C  

Temperatura
przechowywania  -20°C do 65°C  

Maks. wilgotność względna  95%  

Klasa środowiskowa  IP66  

Waga  2.5 kg  

Atest IEC  EEx d IIC T6  

Jak zamawiać
Kod produktu Opis

FF756 Detektor płomieni, UV/podwójny IR, w ognioodpornej
obudowie, Eexd - IIC T6

FF751 Detektor płomieni, UV/podwójny IR, w obudowie odlewanej ze
stopów cynku

UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
Aktualne specyfikacje produktów można znaleźć na stronie www.utcfssecurityproducts.pl lub
kontaktując się z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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