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Czujka optyczna dymu serii 700, konwencjonalna, dodatkowe wyjście na wskażnik
zadziałania, wymienna komora optyczna, IP43

Details

Automatyczne testy diagnostyczne czujek

Możliwość przeprowadzenia testu diagnostycznego czujki przez

instalatora

Testowanie czułości w miejscu instalacji bez potrzeby posiadania

dodatkowych urządzeń

Możliwość wymiany komory optycznej w miejscu instalacji czujki

Wysoka odporność na fałszywe alarmy

Kompensacja dryftu temperatury otoczenia

Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia przy pomocy różnych diod LED

Niewrażliwość na polaryzację zasilania

Członek szerokiej rodziny detektorów: optycznych, termicznych i

dualnych

Zgodność z normą EN54

Eliminacja fałszywych alarmów

Wszystkie czujki optyczne serii 700 monitorują na bieżąco swoją

czułość oraz sprawność działania.Raz w ciągu każdego dnia czujka

wykonuje pełny test diagnostyczny komory optycznej oraz układów

elektronicznych. Jeżeli wartość czułości detektora znajdzie się poza

dozwolonym zakresem lub test diagnostyczny nie zostanie

zakończony pomyślnie, do centrali przesyłana jest stosowna

informacja i aktywowana jest żółta dioda LED, wskazująca stan

uszkodzenia.

Test poziomu czułości detektora

Czujki optyczne posiadają tryb testu czułości, który można w prosty

sposób uruchomić poprzez zbliżenie magnesu do obudowy czujki.

Powoduje to uruchomienie testu diagnostycznego czujki oraz, w

przypadku wykrycia uszkodzenia, pojawia się wskazanie informujące o

potrzebie serwisu urządzenia. Test ten umożliwia sprawdzenie

czułości detektora w miejscu jego instalacji, bez konieczności

posiadania dodatkowych urządzeń.

Przegląd

Podczas okresowych czynności konserwacyjnych komora optyczna

czujki może być w prosty sposób zdemontowana w celu jej wymiany

na nową, po wcześniejszym demontażu osłony. Po ponownym

włączeniu zasilania, detektor przeprowadzi niezbędną autokalibrację i

powróci do normalnego trybu pracy, bez potrzeby przeprowadzania

dodatkowych regulacji.

Właściwa czujka do odpowiedniej pracy

W celu szybkiej i szerokopasmowej detekcji, dostępne są również

czujki dualne, gdzie współdziałanie algorytmów wykrywania obecności

dymu, jak i wysokiej temperatury zapewnia szybką informację o

pożarach.Wszystkie gniazda umożliwiają blokowanie czujek po ich

zainstalowaniu, co zwiększa poziom zabezpieczenia. Gniazda są

również wyposażone w metalowy element umożliwiający zwarcie

wejścia i wyjścia po zdemontowaniu czujki,co upraszcza testowanie

linii przed zamontowaniem czujki.
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Technical specifications

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications

without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your

sales representative.
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