
FD310
Czujka liniowa,  o zasięgu 5 - 120 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe,
obudowa metalowa, IP54

Details

Oddzielny nadajnik oraz odbiornik

Zakres 5 do 120 m

Zintegrowany z odbiornikiem laser ułatwiający strojenie czujki

Podłączenie czujki do sterownika kablem dwużyłowym

Możliwość podłączenia jednej lub dwóch czujek do jednego sterownika

Oddzielne wyjścia przekaźnikowe Alarm oraz Uszkodzenie w każdej

czujce

Sterownik z wyświetlaczem LCD ułatwiający uruchomienie, obsługę oraz

konserwację

Programowalne progi alarmowe oraz czułość

Automatyczna Regulacja Wzmocnienia dla kompensacji dryftu

Charakterystyka ogólna

Czujka FD310 to wydajne urządzenie, umożliwiające nadzór dużej,

otwartej powierzchni. Czujka ta znajduje również zastosowanie w

miejscach, gdzie dostęp do punktowych czujek dymu jest bardzo

utrudniony lub niemożliwy.

Zaawansowana technologia oraz prostota
obsługi

W skład czujki wchodzi nadajnik, emitujący wąską wiązkę

podczerwieni, odbiornik oraz sterownik LCD. Jeżeli wiązka

podczerwieni, emitowana przez nadajnik, zostanie przesłonięta przez

dym i poziom sygnału odbieranego przez nadajnik spadnie poniżej

ustawionego progu, sygnalizowany jest alarm. Nadajnik oraz odbiornik

wyposażone są w pokrętła, umożliwiające dokładne ich ustawienie i

zestrojenie w zakresie do 10 stopni w każdej płaszczyźnie. W

przypadku regulacji w szerszym zakresie, istnieje możliwość

zastosowania opcjonalnego uchwytu, który zapewnia regulację do 180

stopni w każdej płaszczyźnie.

Konstrukcja czujki FD310 umożliwia prostą i szybką instalację,

możliwą do przeprowadzenia przez jedną osobę, dzięki zastosowaniu

lasera oraz diod LED. Laser wykorzystywany w procesie strojenia

może być aktywowany z poziomu sterownika lub odbiornika.

Prosty w obsłudze sterownik, wyposażony w wyświetlacz LCD,

umożliwia uruchomienie, testowanie oraz konserwację całego

systemu. W trakcie uruchomienia istnieje możliwość zdefiniowania

czułości oraz progów alarmowych czujki, jak również czasu

opóźnienia, po którym jest sygnalizowany stan alarmu i uszkodzenia.
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Technical specifications

Elektryczne
Napięcie znamionowe 12 to 36 VDC
Pobór prądu 14 mA (controller)

8 mA (transmission head)

Wykrywanie
Zakres 5 to 120 m

Wyjście
Typ i obciążalność
wyjścia

Relay output 2A @ 30 VDC

Fizyczne
Wymiary Controller: 203 x 124 x 73 mm (W x H x D)

Head: 74 x 74 x 161 mm (W x H x D)

Masa netto 606 g (controller)
104 g (transmission head)

Kolor Biały

Środowiskowe
Temperatura pracy -10 to +55°C
Środowisko Pomieszczeniowy
Szczelność IP IP54 (controller and head)

Zgodność
Certyfikacja EN54-12

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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