A T E X
System składa się z następujących
elementów:

Jednostka nadawcza (Tx) i jednostka
odbiorcza (Rx) w komplecie z
aluminiowym
mechanizmem
wskazującym „Avional”

Rx Odbiornik
Tx Nadajnik

Kontroler
CSRLS-ATEX
Klucz

PODSTAWOWE PARAMETRY

-Wersja składająca się z nadajnika, odbiornika i jednostki sterującej.
-Wysoce czułe wykrywanie dymu i ognia ze specjalnym oprogramowaniem do
użytku w krytycznych środowiskach przemysłowych, w których stale obecne są
pyły, opary i aerozole.
-Zasięg działania od 10 do 120 metrów przy maksymalnym obszarze pokrytym
zgodnie z indywidualnymi normami krajowymi.
-Zasilanie 24 V.
-Nadajnik i odbiornik w pojemniku z certyfikatem ATEX o stopniu ochrony IP66.
-Niezwykle prosty w instalacji.
-Programowaniem czujki oraz elektronicznymi testami alarmów i symulacji
uszkodzeń można zarządzać z poziomu podłoża za pomocą kontrolera.
-Jednostki mogą pracować zarówno w poziomie, jak iw pionie
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Detektor

-Zgodność z normą EN54-12
-Oznakowanie zgodnie z dyrektywą 89/336
-Zgodność z RoHS
-Dopuszczalna niewspółosiowość kątowa do ± 1 ° przy maksymalnej odległości
-Pełna stabilność ustawienia w czasie
-Czułość programowalna z ziemi w szerokim zakresie możliwości za pomocą
kontrolera
-Automatyczny reset błędu w przypadku chwilowego zaślepienia

-Klucz do regulacji
-Para dławików kablowych EXD
-Para wsporników z odlewanego
ciśnieniowo aluminium
-Kontroler (CSRLS-ATEX)

ILIA ATEX to detektor liniowy, na
którym opiera się detekcji modulacji w
podczerwieni
wynikająca
z
początkowej obecności dymu lub ognia
w różnych warunkach. Jest zbudowany
w obudowie ATEX, która może być
używana w sklasyfikowanych obszarach
Z1-2-21-22.
ILIA ATEX nadaje się szczególnie do
montażu w:
- Zakłady petrochemiczne
- Laboratoria
- Magazyny gazu
-Zakłady z materiałami zagrożonymi
wybuchem
-Sklasyfikowane obszary, w których może
wystąpić pożar z dymem i / lub płomieniowy
- Połączenie szeregowe RS485 z 4
przewodami
-Wysoka odporność progów na zakłócenia
środowiskowe
-Automatyczna kompensacja progów
- Autotest portu szeregowego RS485

Kontroler

Kontroler IP65 do programowania, kalibracji i zdalnego wykonywania testów
dla czujki o następujących cechach:
- Instalacja w bezpiecznym miejscu na poziomie gruntu
-Trzy niezależne progi alarmowe: alarm wstępny dymu, alarm dymu i alarm
pożarowy.
-Niezależne wyjścia alarmu wstępnego, alarmu i usterki z czystymi stykami.
-Sygnał żądania konserwacji z możliwością wyłączenia wyjścia.
-Konfigurowalne wyjście błędu NO lub NC z możliwością wyboru opóźnienia od
0 do 4 minut.
Wejście RESETU zdalnego
Chroniony dostęp do menu kontrolera poprzez konfigurowalne hasło

ATEX

Pobór prądu ILIA ATEX
przy zasilaniu

Aktywny przekaźnik alarmu lub błędu

w spoczynku (mA)

w alarmie (mA)

48

24V

050

Temperatura pracy

- 30° C / + 65° C

Kompatybilność elektromagnetyczna

EMC

Zasilanie

24V DC ± 20%

Maksymalna długości kabli

minimalny przekrój 0,5 mm² z 4 żyłami

Klasa instalacji

II C temperatura - 25° + 85° / 110° C - Z1-2-21-22

Odległość robocza

od 10 do 120 m

Detektor i uchwyt na kabel

Zasada zgodności
Certyfikat obudowy ATEX
Certyfikat uchwytów kablowych ATEX

10 Volt/m od 1MHz to 2.2 GHz

klasa szczelności IP66
IEC EN 61508 - (SIL2-SIL3) - TüV nr certyfikatu. C-IS-722169456
INERIS 02ATEX0090X / 3 - IECEx INE 14.0013X
INERIS 09ATEX0028X - IECEx INE 13.0017X
Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db IP66

Zastosowanie

II 2G Ex d / e / ia IIC Gb - II 2D Ex tb IIIC Db
EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1; EN/IEC 60079-31

Zgodność

WAGA (Kg)

ILIA ATEX (mm)

Widok z boku

Widok z przodu

248
193

Rx Odbiornik
Tx Nadajnik
Kontroler
Dlawik kablowy
Uchwyt

4,500
4,500
0,375
0,180
0,500

Podstawowy zestaw zasilający10,735

372

MATERIAŁY

179

Wspornik

164
250

powlekany odlew aluminiowy

Obudowa z aluminium bez miedzi także do
zastosowań morskich
Szkło hartowane przezroczyste
Kontroler CSRLS-ATEX Niepalny noryl

210

Kontroler - CSRLS-ATEX (mm)
przedni widok

widok z boku

177
68

145

145

68

widok z boku

177

CERTYFIKACJA
02
ATEX AT EIIX2 G0 0Ex9 d0 XIIC ZT16-INERIS
2-21-22

Made in Italy

Dystrybucja w Polsce
Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J.
www.quality07.com.pl
Tel. + 48 508124087

Zgodność z EN 54-12

Mod. DS-AEExd-PL wer. 01 Setronic Verona zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian, które uzna za konieczne w celu ulepszenia swoich produktów, bez wcześniejszego ostrzeżenia. SETRONIC Verona jest wyłącznym właścicielem danych i obrazów zawartych w tej broszurze. Każde nadużycie będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych.

ATEX

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

