
FD810RH-N
Dodatkowa czujka liniowa o zasięgu 50 -100m  do podłączenia do jednostki głównej FD805R-
N lub FD810R-N

Details

Zgodność z normą EN54/atest CPD

Kompensacja osiadania budynku

Podłączenie czujnika do systemu sterującego kablem dwużyłowym

Laserowo wspomagane ustawianie osi nadzoru

Automatyczna kompensacja zabrudzenia

Samoczynne wyrównanie osi nadzoru

Charakterystyka ogólna

Czujnik liniowy FD810RH-N zawiera nadajnik i odbiornik podczerwieni

zamontowane w jednej, kompaktowej obudowie z lustrem

pryzmatycznym pozwalającym na współpracę z czujkami FD805R-N

lub FD810R-N. Sterownik czujek FD805R-N lub FD810R-N jest

dostarczany z jednym detektorem, ale może nadzorować pracę

dodatkowego urządzenia FD805RH-N lub FD810RH-N. 

Sygnał podczerwieni z detektora jest odbijany przez reflektor

pryzmowy. Odbicie jest analizowane pod kątem obecności dymu.

Czujniki te są specjalnie zaprojektowane do zastosowań gdzie montaż

punktowych czujników dymu jest niepraktyczny ze względu na dużą

wysokość lub niedostępność.

FD810RH-N posiada obracaną silniczkami głowicę, która pozwala na

automatyczną korekcję osi nadzoru, w przypadkach zmian położenia

obudowy czujnika spowodowanych np. osiadniem budynku.

Łatwość montażu

Instalacja i uruchomienie systemu jest bardzo proste dzięki paru

rewolucyjnym cechom, które w efekcie sprawiają, że FD810RH-N jest

najszybszym i najłatwiejszym w montażu detektorem w swojej klasie.

Podłączenie głowicy detektora z użyciem funkcji EasyFit First Fix,

powoduje uruchomienie wbudowanego lasera, który wskazuje oś

optyczną wiązki nadzoru. Pozwala to na  szybkie i pewne ustawienie

reflektora pryzmowego.  Po wykorzystaniu LASERA do wstępnego

ustawienia osi nadzoru funkcja AutOptimise przejmuje kontrolę i

automatycznie nadzoruje prawidłowość ustawienia wiązki.   

Elastyczność

System może być łatwo konfigurowany do wymogów każdej instalacji.

Oba parametry  wyzwalania zdarzeń (czułość i czas) dla

Alarmu/Usterki mogą być ustawiane z dodatkowego sterownika.

Dodatkowo, dołączone akcesoria montażowe pozwalają na montaż do

wielu typów standardowych mocowań, co rozwiązuje liczne problemy

instalacyjne. 
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Technical specifications

Elektryczne
Napięcie znamionowe 14 to 36 VDC

Wykrywanie
Zakres 50 to 100 m
Detekcja boczna 7.5 m
Długość fali 850 nm

Fizyczne
Kolor Szaro-czarny

Środowiskowe
Temperatura pracy -10 to +55°C
Środowisko Pomieszczeniowy
Szczelność IP IP54

Zgodność
Certyfikacja EN54-12

Dimensions detector
W x H x D 135 x 135 x 135 mm
Weight 500 g

Dimensions reflector
W x H x D 100 x 100 x 9.5 mm
Weight 70 g

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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