
DP721R
Czujka optyczna dymu serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna
komora optyczna, IP43

Details

Czujka optyczna dymu

Wymienialna komora optyczna

Wyjście styk NC/NO

Napięcie pracy 8,5 - 33 Vdc

Prąd spoczynkowy 70uA

Test zewnętrzny za pomocą magnesu

 

Czujka optyczna dymu składa się z zespołu dwóch diod, nadawczej

diody LED działającej w paśmie podczerwieni oraz odbiorczej

fotodiody. Pierwsza z nich nadaje impulsowo (co 10s) skupione wiązki

świetlne. Druga, odbiorcza fotodioda, umieszczona jest w

labiryntowym tunelu. Dioda w normalnych warunkach nie „widzi”

światła, w momencie pojawienia się dymu zaczyna widzieć światło

rozproszone na cząsteczkach dymu co wywołuje alarm.

 

W czujkach tej serii zastosowano rozwiązania wykorzystywane w

„profesjonalnych” systemach sygnalizacji pożaru z przeznaczeniem do

systemów alarmowych z zasilaniem 12V.
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komora optyczna, IP43

Technical specifications

Ogólne
Sygnalizacja stanu White LED (red in alarm), Yellow LED (test &

fault)

Zgodność Aritech conventional systems & Aritech
conventional ZMUs

Napięcie kasowania <2.5 V max
Reset czasu 1 s
Poziomy alarmowe 1
Sposób podłączenia 2-wire zone & relay

Elektryczne
Napięcie znamionowe 8.5 to 33 VDC
Pobór prądu 100 µA (quiescent at 24 VDC)

<60 mA (in alarm at 24 VDC)

Wykrywanie
Zasada detekcji Optical light scatter
Czułość 10%/m (+1.6%, -3.3%)

Wyjście
Ilość wyjść 1
Typ i obciążalność
wyjścia

Relay (2 A at 30 VDC, 1 A at 120 VAC)

Programowalny No
Wyniesione wyjście
alarmowe

NA

Fizyczne
Wymiary 100 x 50 mm (Ø x H)
Masa netto 115 g
Kolor Śnieżnobiały (RAL 9001)
Typ montażu Montaż sufitowy
Tworzywo Tworzywo sztuczne

Środowiskowe
Wandaloodporna Nie
Temperatura pracy -10 to +60°C
Temperatura
magazynowania

−10 to 70ºC

Temperatura otoczenia +25°C
Wilgotność względna 0 to 95% non-condensing
Środowisko Pomieszczeniowy
Szczelność IP IP43

Zgodność
Zgodność CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certyfikacja CPR
Standardy EN54-7

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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