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SenseNET® to program oparty na
systemie Windows, który zapewnia
centralne zarządzanie
i monitorowanie maksymalnie 127
detektorów w odpornej na
uszkodzenia pętli komunikacyjnej z
obszernym sprawdzaniem
i korygowaniem błędów w celu
zapewnienia najwyższej
niezawodności. W przypadku
większych obiektów można
zastosować wiele pętli,
z maksymalnie 127 detektorami
w każdej pętli.
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Taki jest poziom czułości najnowszej
generacji systemu Stratos, źródło
dymu w chronionym budynku nie
zawsze jest od razu widoczne. W
związku z tym można wykorzystać
zdolność SenseNET do tworzenia
map obiektu, dźwięków
ostrzegawczych i komunikatów
głosowych, które mogą być unikalne
dla każdego detektora lub detektora
w każdej pętli.

Czujki można również grupować
w strefy z powiązaną mapą stref,
co umożliwia szybkie i łatwe
lokalizowanie alarmów lub
usterek. Wersja demonstracyjna
jest dostępna do pobrania ze
strony internetowej
quality07.com.pl.

Q07
Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J.
www.quality07.com.pl

DANE TECHNICZNE

Zobacz ClassiFire® 3D w czasie rzeczywistym. Potwierdź prawidłowe działanie
urządzenia dzięki pełnej diagnostyce on-line.

Napięcie zasilania interfejsu PC 220V - 240V
Maksymalna długość pętli magistrali 1200 m między repeaterem lub Stratos-HSSD2 Kabel typu RS485 Kabel danych.
Belden 9841 lub odpowiednik Maksymalna liczba urządzeń na pętlę 127
Maksymalna liczba pętli 4
Maksymalna liczba urządzeń 508

Ustaw podkłady mapowe i lokalizację urządzeń
Wyświetlaj mapy i instrukcje dotyczące alarmów z definiowalnymi plikami
dźwiękowymi.
Ustawienia urządzenia
Centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami. SiteScan ™ automatycznie
wykrywa wszystkie podłączone urządzenia w celu szybkiej konfiguracji.
Lista historii
SiteAudit ™ rejestruje wszystkie zdarzenia na dysku w czasie rzeczywistym.
Uzyskaj informacje historyczne w dowolnym momencie.

Email
SiteMail ™ wysyła wiadomości e-mail z alertami, gdy się pojawią.

Quality07

Ultra wczesna detekcja dymu Stratos
Zarządzanie i monitorowanie sieci komunikacyjnej
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Budowa systemu modułowego SenseNET ™
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SenseNET ™ to system komunikacyjny, który może być używany z komputerem
PC lub centralnym kontrolerem lub bez niego. Na bardzo podstawowym poziomie
SenseNET ™ może być używany do prostej obsługi zdalnych wyświetlaczy ze
zdalnej lokalizacji.
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Stratos-HSSD sieć komunikacji i
monitorowania pożaru
Stratos-HSSD 2 LCD

Firma AirSense Technology Ltd wykorzystała
najnowsze
technologie
programowania
zorientowanego obiektowo do stworzenia systemu
zdalnej sygnalizacji, zapytań i konfiguracji
SenseNET™. Rezultatem jest szybki, niezawodny i
łatwy w użyciu program komunikacyjny, który ma
wiele innowacyjnych technologii zintegrowanych z
rdzeniem.
Jako system graficzny komputera PC SenseNET ™ jest
programem opartym na systemie Windows®, który
zapewnia centralne zarządzanie i monitorowanie
wielu pętli, z których każda zawiera do 127 urządzeń
Stratos. Pętle SenseNET ™ są wysoce odporne na
uszkodzenia i zawierają algorytmy weryfikacji
sygnału i sprawdzania błędów, aby zapewnić
najwyższą niezawodność.
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Stratos-HSSD 2 LED

Format B

email

Podłączenie
komputera
PC
przez interfejs PC

Stratos-Micra 25

RS485

Modem
GSM

PC Interface

Kabel szeregowy lub LAN

Grafiki
Karta przekaźnikowa w RDU
PC

System graficzny oparty na PC / Windows
zapewniający intuicyjny interfejs użytkownika z
zaawansowanymi narzędziami komunikacyjnymi
i diagnostycznymi umożliwiającymi zarządzanie
wieloma sieciami.

Programowalne wyjścia przekaźnikowe
w zdalnych lokalizacjach

Stratos-HSSD 2

Format C

Moduł sterowniczy
Obsługa detektorów VESDA

SenseNET ™ bezproblemowo integruje się z gamą
detektorów Stratos i umożliwia przyszły rozwój
technologii wykrywania.

Zdalny wyświetkacz RDU

Moduł sterowniczy Stratos zapewnia
centralny punkt programowania i
wyświetlania wszystkich urządzeń
Stratos, jeśli są połączone ze sobą za
pomocą systemu SenseNET.

Podłączenie
komputera
za pomocą
modułu
sterującego

Stratos-Micra 25

i Stratos EX

Repeater słupkowy LED i wskaźnik stanu dla
każdego detektora w formacie 19 ”.
RS-232

PC

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation

■ Zobacz sztuczną inteligencję ClassiFire® w akcji. ■ Usprawnij
konfigurację poprzez centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami
SenseNET.
■ Mapy obiketu z lokalizacja detektorów i szczegółowe instrukcje
dotyczące alarmów lub usterek.
■ SiteAudit ™ rejestruje wszystkie zdarzenia na dysku w czasie
rzeczywistym.

■ Wskazywanie w czasie rzeczywistym alarmów lub
mówionych z definiowalnymi plikami dźwiękowymi.

instrukcji

■ SiteScan ™ automatycznie wykrywa wszystkie podłączone urządzenia
do szybkiej lokalizacji konfiguracja.
■ SiteMail ™ wysyła wiadomości e-mail z alertami

■ Wyświetl pełny stan systemu lub dane historyczne informacje w dowolnym momencie.
■ Drukowanie zdarzeń w momencie ich wystąpienia
■ Potwierdzenie prawidłowego działania urządzenia dzięki pełnej diagnostyce.
■ Cztery poziomy dostępu do ustawień systemu chronione hasłem.

Moduł sterowniczy

Stratos-Micra 100

LASEROWY DETEKTOR DYMU

HSSD2 LCD
Detektor systemu Stratos
zasysającej/wczesnej detekcji dymu
z głowicą laserową
Główne parametry użytkowe
•

Duży zakres czułości umożliwiający niezawodne wykrywanie dymu w wybranej fazie rozwoju dzięki głowicy laserowej.

•

Bardzo prosta instalacja i uruchomienie. Wewnętrzny, dwustopniowy, monitorowany filtr cząstek trwałych.

•

4 kanały detekcji o maksymalnej długości 400 metrów orurowania z dedykowanymi czujnikami przepływu.

•

Unikalny system sztucznej inteligencji ClassiFire 3D ® gwarantujący stałą czułość nawet przy dużych zmianach zadymienia tła.

•

(LDD – Laser Dust Discrimination) oprogramowanie minimalizujące ilość fałszywych alarmów nawet w środowisku silnie zapylonym.

•

Kompatybilność ze wszystkimi systemami punktowej detekcji dymu.

Opis ogólny
HSSD2 LCD
jest wysoko rozwiniętą nową
generacją urządzeń do wykrywania dymu z
zasysaniem 4 kanałami detekcji i opcjonalnie
wyświetlaczem zewnętrznym. Detektor posiada
wewnętrzny
rejestr
20100
zdarzeń
oraz
wbudowany wyświetlacza LCD z programatorem.
Konfiguracja detektora chroniona jest kodem PIN.
HSSD2 LCD charakteryzuje się wyjątkowo
szerokim zakresem czułości w klasach A, B i C
umożliwiając bardzo wczesne ostrzeganie o dymie
w wybranej fazie pożaru przy
maksymalnym
ograniczeniu liczby fałszywych alarmów. Alarmy
przekazywane są przy pomocy 5 przekaźników.
HSSD2 jest również wyposażony w 3 wejścia
zdalnego sterowania, które udostępniają aż 5
dowolnie wybieranych funkcji sterowniczych, w tym
zdalne tłumienie czułości, lub monitorowanie 2
stanów zasilacza.

Opatentowana technologia
ClassiFire 3D® jest jak do tej pory najbardziej
wszechstronną
inteligencją,
stosowaną
w
detektorach wykrywania dymu. Zapewnia ona
adaptację progów alarmowych do zmieniającego
się zadymienia tła bez konieczności okresowego
dokonywania ponownego uczenia się lub ręcznych
zmian czułości nawet w przypadku tygodniowych
zmian zadymienia tła (rozpoznawanie dni wolnych
od pracy i automatyczna adaptacja czułości).
Wewnętrzny
filtr
jest
monitorowany
na
zanieczyszczenie, a stopień jego zapełnienia
kompensowany
jest
przez
automatyczne
dostosowanie czułości.

Ułatwienia montażowe
Detektor ma możliwość podłączenia orurowania
zarówno od góry jak i od tyłu detektora, co
umożliwia estetyczny montaż bez widocznych rur.
Detektor ma zamykaną na klucz obudowę co
chroni
wnętrze
od
ingerencji
osób
nieuprawnionych.

Typowe zastosowania

Dostępne opcje

•

Serwerownie i pom. IT

•

Pomieszczenia klimatyzatorów

• Wersja w metalowej obudowie

•

Wysokie magazyny i hale

•

Zewnętrzny wyświetlacz– RDU

•

Kanały wentylacyjne

•

Filtr zewnętrzny

•

Obiekty przemysłowe

•

System przedmuchiwania orurowania

•

Hale sportowe (kopuły)

•

Grzałka powietrza- S-heater

•

Centrale telefoniczne

•

Obudowa IP 67

•

Zabytki

•

Zasilacz z siecią RS-485

•

Pomieszczenia z silnikami

•

Oprogramowanie - SenseNET

•

Grzałka powietrza

•

Magazyny głębokiego mrożenia

•

Podłogi techniczne <15 cm

•

Sufity podwieszane bez rewizji

•

Komory Trafo

•

Paremetry techniczne detektora HSSD2 o symbolu Q07-H-P
Napięcie zasilania
Pobór prądu

Wymiary
Masa
Temperatura pracy
Wilgotność względna bez akcesoriów
Wilgotność względna z akcesoriami
Praca w warunkach dużego zapylania i tłustych osadów
Zakres rozdzielczość detekcji
Zasada detekcji
Zakres wykrywanych cząstek
Eliminacja wpływu drobnych zanieczyszczeń
Maksymalna długość pojedynczej rury próbkującej
Maksymalna całkowita długość rur
Możliwe średnice zewnętrzne orurowania
Ilość alarmów
Ilość dostępnych przekaźników
Ilość dostępnych wejść sterowniczo/monitorujących
Ilość przycisków sterowniczych na obudowie
Segmenty wyświetlacza słupkowego
Odstępy między przeglądami serwisowymi dla komory detekcji
Trwałość filtra
Stopień ochrony
Oprogramowanie

21,6 – 26,4V DC
300 mA (przy prędkości wentylatora 1), 470 mA (przy prędkości
wentylatora 8), 750 mA (przy maksymalnej prędkości wentylatora
16).
427 (szerokość) x 372 (wysokość) x 95 (głębokość)
5,2 kg
od -10 do + 60°C
do -40°C z grzałką S-heater
Powyżej + 60°C z chłodnicą Q07-U25A i rurkami aluminiowymi
0-90% bez kondensacji pary wodnej
100% z grzałką 30422 i obudową IP67
Praca z obudową IP67, PSX-3 i systemem Q07-ETBU/SPOKO
0,0015%-25% (zaciemnienia/m)
Rozproszona wiązka laserowa
od 0,003 do 10 mikronów
Filtrowanie cyfrowe systemem LDD ® -Laser Dust Discrimination
100m potwierdzona programem PipeCAD V.2
400m potwierdzona programem PipeCAD V.2
10mm , 25 mm , ¾ cala (bez adaptera)
4 alarmy pożarowe + 1 alarm techniczny)
5
3
3
20
Ponad 8 lat
Około 2-3 lata w zależności od środowiska
IP50 lub IP 67 z obudową Q07 CA-66 i dławikami
ClassiFire® – Adaptacja czułości do zamian otoczenia
ClassiFire Override®- Tłumienie czułości o zadany procent
Obsługa detektora referencyjnego
LDD® -Laser Dust Discrimination
EnergySaving z KBZB-40

DOSTĘPNE AKCESORIA DETEKTORA HSSD2

Stratos-HSSD2 standardowy detektor w
obudowie metalowej z wyświetlaczem
Q07-H-LCD

Grzałka powietrza z kontrolerem temp
Q07-ES-10D i opcjonalnie ze spiralą
odmrażania rurociągu-Q07(17W/M)

Dodatkowy filtr zewnętrzny duży : PSX3

Wymienny
wkład
filtra
wewnętrznego
Q07-FHML

Odstojnik pyłu i cieczy:
Q07–019-PP

Q07-KBZB-40. Zasilacz 3,7A z
akumulatorami 40Ah dedykowany do
detektorów Stratos z funkcją oszczędnośći
energii. RS-485 w standardzie

System prewencyjnego przedmuchu dla
warunków średniego zapylenia
jednorurowy 24V. Q07-AFE 070-2

Q07

Obuodwa IP 67 Q07-CA-66

System prewencyjnego przedmuchu dla
warunków silnego zanieczyszczeniadwururowy Q07-ETBU-101/202/
SPOKO-ML 1 i 2

Filtr wilgoci Q07-CM-170

System prewencyjnego przedmuchu dla
warunków silnego zanieczyszczeniatrzyrurowy Q07-ETBU-303

Przełącznik Q07-M22-WS z
przekaźnikiem czasowym PCS-516 do
dezaktywacji lub zmiany trybu pracy
detektora

System prewencyjnego przedmuchu dla
warunków silnego zanieczyszczeniaczterorurowy Q07-ETBU-404

DOPUSZCZENIE DO SPRZEDAŻY I PRACY NA TERENIE RP I UE Z CERTYFIKATEM CPD
Poza tym detektor posiada certyfikat FM Global i VDS

Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J. Quality07.com.pl Tel. + 48 508124087 tadeusz@quality07.com.pl
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LASEROWY DETEKTOR DYMU

Micra 10
Detektor systemu Stratos
zasysającej/wczesnej detekcji dymu
z głowicą laserową
Główne parametry użytkowe
•

Duży zakres czułości umożliwiający niezawodne wykrywanie dymu w wybranej fazie rozwoju dzięki głowicy laserowej.

•

Niewielkie rozmiary, bardzo prosta instalacja i uruchomienie. Wewnętrzny, dwustopniowy, monitorowany filtr cząstek trwałych.

•

Jedna rura próbkująca o maksymalnej długości 110 metrów z dedykowanym czujnikiem przepływu.

•

Unikalny system sztucznej inteligencji ClassiFire 3D® gwarantujący stałą czułość nawet przy dużych zmianach zadymienia tła.

•

(LDD – Laser Dust Discrimination) oprogramowanie minimalizujące ilość fałszywych alarmów nawet w środowisku silnie zapylonym.

•

Kompatybilność ze wszystkimi systemami punktowej detekcji dymu.

Opis ogólny

Dostępne opcje

Micra 10 jest przeznaczony do
bardzo wczesnej jaki i
standardowej - zasysającej
detekcji dymu. Szeroki zakres
czułości w klasach A,B i C.

✓ Opcjonalna karta

Opatentowana technologia
ClassiFire 3D® jest jak do tej pory
najbardziej wszechstronną
inteligencją, stosowaną w
detektorach wykrywania dymu.
Zapewnia ona adaptację progów
alarmowych do zmieniającego się
zadymienia tła bez konieczności
okresowego dokonywania
ponownego uczenia się lub
ręcznych zmian czułości nawet w
przypadku tygodniowych zmian
zadymienia tła (w dni wolne od
pracy). Wewnętrzny filtr jest
monitorowany na
zanieczyszczenie, a stopień jego
zapełnienia kompensowany jest
przez automatyczne
dostosowanie czułości.

przekaźnikowa 30436 zwiększająca
ilość wyjść do 5 i wejść sterujących do 3
✓ Opcjonalny zewnętrzny filtr
✓ Obudowa IP-67
✓ Grzałka powietrza

Dopuszczenia
System Stratos dopuszczony jest
do sprzedaży i stosowania na terenie
RP i UE na bazie certyfikatu CPR

Zastosowania
• Szyby windowe
• Pomieszczenia przetwarzania danych
• Pomieszczenia klimatyzatorów
• Magazyny wysokiego składowania
• Kanały wentylacyjne
• Obiekty przemysłowe

Ułatwienia montażowe

• Cele więzienne

Na początku prac montażowych
rurę próbkującą i kable podłącza
się do stacji dokującej a sam
detektor montuje się po
zakończeniu prac instalacyjnych co
ogranicza prawdopodobieństwo
uszkodzenia detektora podczas
montażu lub przedwczesnego
zanieczyszczenia filtra.

• Centrale telefoniczne
• Zabytki
• Pomieszczenia z silnikami
• Mroźnie
• Magazyny wysokiego składowania
• Podłogi podniesione
• Szafy sterownicze

Stacja dokująca

Detektor Micra 10 – Parametry techniczne
Napięcie zasilania
Wymiary
Masa
Temperatura pracy

21,6 – 26,4 VDC
140 (szerokość) x 200 (wysokość) x 85 (głębokość) (mm)
1,85 kg
od -10 do + 60 °C a zasysanego powietrza do -20°C
Do -40 °C z grzałką S-Heater

Wilgotność względna
Zakres rozdzielczości detekcji
Wilgotność względna z akcesoriami

0-90% bez kondensacji pary wodnej
0,0015%-25% (zaciemnienia/m)

Powyżej + 60°C z chłodnicą Q07-U25A i rurkami aluminiowymi

100% z grzałką S-Heater i obudową IP67
z obudową IP67, PSX3/FBS 25 i Q07-ETBU/AFE/SPOKO

Praca w warunkach dużego zapylania i tłustych osadów

Rozproszona wiązka laserowa
od 0,003 do 10 mikronów
250 mA ,
20-28dB
10 VA (410 mA @ 24 VDC)
110m potwierdzona programem PipeCAD V.2

Zasada detekcji
Zakres czułości cząstek
Pobór prądu / Emitowany hałas z rurkami i bez rurek
Wartość znamionowa styku przekaźnika
Maksymalna całkowita długość rur
Możliwe średnice zewnętrzne orurowania

10mm , 25 mm , ¾ cala (bez adaptera)

Ilość kanałów detekcji
Poziomy alarmów

1
standard- alarm + awaria
opcjonalnie - 4 alarmy + awaria
5 przekaźników alarmowych
3 wejścia monitorująco-sterujące

Opcjonalna karta przekaźników

a)

b)
Odstęp między przeglądami serwisowymi dla głowicy detekcyjnej
Trwałość filtra
Stopień ochrony
Programowanie

Monitorowanie 2 stanów zasilacza
Sterowanie: reset, tłumienie czułości Dzień/Noc lub o
zadany procent a także Izolacja przekaźników

Ponad 10 lat
Około 2-3 lata w zależności od środowiska
IP50 lub IP 67 z obudową Q07 CA-33 i dławikami

PC przez RS232 programem Remote3

Wybrane akcesoria detektora Micra 10
Filtr zewnętrzny
Zestaw kapilarowy

Q07-019F/25EC

Q07-PSX-3
Adapter

Q07-10952
Zawór trójdrożny

Q07-MW-PCV

System prewencyjnego przedmuchu dla
warunków silnego zanieczyszczeniajednorurowy Q07-ETBU-101/AFE 070

Karta wejść przekaźnikowych dla StratosMicra z 3 wejściami zdalnych alarmów i
5 przekaźnikami alarmowymi Q07-Prze

Q07

Rurki i akcesoria

Odstojnik Q07-019-PP

Grzałka powietrza S-heater z kontrolerem
temp Q07-ES-10D i opcjonalnie ze
spiralą odmrażania rurociągu.

Filtr wewnętrzny Q07-FMN
Filtr wilgoci Q07-CM-1970

Obuodwa IP 67 Q07-CA-33
Obudowa wygłuszająca 0 dB Q07-DB-33

Przełącznik Q07-M22-WS z
przekaźnikiem czasowym PCS-516 do
dezaktywacji lub zmiany trybu pracy
detektora

Q07-KBZB-40 Zasilacz 1.8A z
akumulatorami 18Ah dedykowany do
detektorów Stratos z funkcją oszczędnosći
energii. RS-485 w standardzie

DOPUSZCZENIE DO SPRZEDAŻY I PRACY NA TERENIE RP I UE Z CERTYFIKATEM CPR

Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J. Quality07.com.pl Tel. + 48 508124087 tadeusz@quality07.com.pl

Quality07

LASEROWY DETEKTOR DYMU

STRATOS ML
Modułowy Laser

Detektor systemu zasysającej/wczesnej
detekcji dymu z głowicą laserową
Główne parametry użytkowe
•

Duży zakres czułości umożliwiający niezawodne wykrywanie dymu w wybranej fazie rozwoju dzięki głowicy laserowej.

•

Bardzo prosta instalacja i uruchomienie. Wewnętrzny, dwustopniowy, monitorowany filtr cząstek trwałych.

•

1-8 kanałów detekcji o maksymalnej długości 800 metrów orurowania z dedykowanymi czujnikami przepływu.

•

Unikalny system sztucznej inteligencji ClassiFire 3D ® gwarantujący stałą czułość nawet przy dużych zmianach zadymienia tła.

•

(LDD – Laser Dust Discrimination) oprogramowanie minimalizujące ilość fałszywych alarmów nawet w środowisku silnie zapylonym.

•

Kompatybilność ze wszystkimi systemami punktowej detekcji dymu.

Opis ogólny
ML -Modułowy laser jest wysoko rozwiniętą nową
generacją urządzeń do wykrywania dymu z
zasysaniem 1-8 kanałami detekcji i opcjonalnie
wyświetlaczem TFT oraz programatorem. Detektor
posiada wewnętrzny rejestr 1 mln zdarzeń na moduł.
Konfiguracja detektora chroniona jest kodem PIN. ML
charakteryzuje się wyjątkowo szerokim zakresem
czułości w klasach A, B i C umożliwiając bardzo
wczesne ostrzeganie o dymie w wybranej fazie pożaru
przy maksymalnym ograniczeniu liczby fałszywych
alarmów. ML może być dostarczany z modułem
wyposażonym tylko w diody LED lub z wyświetlaczem
TFT i opcjonalnie wyjściem do BMS i obsługą serwera
poczty e-mail. Alarmy przekazywane są przy pomocy
3 przekaźników na moduł lub na konta mailowe. ML
jest również wyposażony w 2 wejścia zdalnego
sterowania na moduł, które udostępniają aż 5
dowolnie wybieranych funkcji sterowniczych, w tym
zdalne tłumienie czułości, lub monitorowanie 2 stanów
zasilacza. W wersji z modułem kontrolnym możliwe
wykorzystanie funkcji wirtualnej adresacji MatrixScan ®
i detektora referencyjnego pomiędzy modułami
detekcyjnymi.

Typowe zastosowania

Opatentowana technologia

•

ClassiFire 3D® jest jak do tej pory najbardziej
wszechstronną inteligencją, stosowaną w detektorach
wykrywania dymu. Zapewnia ona adaptację progów
alarmowych do zmieniającego się zadymienia tła bez
konieczności okresowego dokonywania ponownego
uczenia się lub ręcznych zmian czułości nawet w
przypadku tygodniowych zmian zadymienia tła
(rozpoznawanie dni wolnych od pracy i automatyczna
adaptacja
czułości).
Wewnętrzny
filtr
jest
monitorowany na zanieczyszczenie, a stopień jego
zapełnienia kompensowany jest przez automatyczne
dostosowanie czułości.

•

Pomieszczenia klimatyzatorów

•

Wysokie magazyny i hale

•

Kanały wentylacyjne

•

Obiekty przemysłowe

•

Hale sportowe (kopuły)

•
•

Ułatwienia montażowe
Detektor ma możliwość podłączenia orurowania
zarówno od góry jak i od dołu detektora dzięki
zmiennemu montażowi elektroniki, co umożliwia
estetyczny montaż. Konektory kablowe montowane są
niezależnie od elektroniki, która może być dołączona
w końcowym etapie projektu chroniąc ją przed
uszkodzeniem lub zabrudzeniem.

Opcje i akcesoria

Serwerownie i pom. IT
•

Wbudowany
moduł
sterowania
umożliwiający centralny monitoring
127 innych
detektorów Stratos i
8 modułów
detektora
ML
oraz integrację z systemami BMS
poprzez otwarty protokół BACNET i
Modbus*.

Centrale telefoniczne

•

Zewnętrzny wyświetlacz– RDU

Zabytki

•

Wersja z wyświetlaczem TFT

Pomieszczenia z silnikami

•

Filtr zewnętrzny duży PSX3

•

Magazyny głębokiego mrożenia

•

System przedmuchiwania orurowania

•

Podłogi techniczne <15 cm

•

•

Sufity podwieszane bez rewizji

•

Komory Trafo

•

Baseny

•

Grzałka powietrza- Q07-S-Heater

•

Oprogramowanie – SenseNET *

• Sieciowanie przez LAN*

*- tymczasowo nieaktywne

Paremetry techniczne detektora Stratos ML
Napięcie zasilania
Pobór prądu

Wilgotność względna bez akcesoriów
Wilgotność względna z akcesoriami
Praca w warunkach dużego zapylania i tłustych osadów
Rozdzielczość czułości
Zasada detekcji
Zakres wykrywanych cząstek
Eliminacja wpływu drobnych zanieczyszczeń
Maksymalna długość pojedynczej rury próbkującej na 1 moduł
Całkowita długość rurociągu na 1 moduł

18 – 30V DC (Nominalne 24)
Moduł wyświetlacza ML-C 165mA
Moduł ML-A/B –wyświetlacza 50% pracy – 170mA
Moduł ML-A/B –wyświetlacza 100% pracy – 200mA
Moduł ML-D – (prędkość wentylatora 1) - 190mA
Moduł ML-D – (prędkość wentylatora 4) - 250mA
Moduł ML-D – (prędkość wentylatora 8) - 370mA
Moduł ML-D – (prędkość wentylatora 16) -885mA
110,5 (szerokość) x 300 (wysokość) x 133,5 (głębokość)
Moduł wyświetlacza 1.42 Kg
Moduł detekcyjny 1,05 Kg
od -10 do + 60°C (-20° zasysanego powietrza).
do -40°C z akcesoriami grzejnymi
Powyżej + 60°C z chłodnicą Q07-U25A i rurkami aluminiowymi
Pomiar temperatury zasysanej i zapis w rejestrze z dokładnością
co 1 sekunda przez miesiąc.
0-95% bez kondensacji pary wodnej
100% z grzałką S-heater i obudową IP67
Praca z obudową IP67, PSX-3 i systemem Q07-SPOKO
0,0015% -25% (zadym/m)
Rozproszona wiązka laserowa
od 0,003 do 10 mikronów
Filtrowanie cyfrowe systemem LDD ® -Laser Dust Discrimination
~100m + 50x 6m kapilary Sprawdź w PipeCad V3
~250m + 50x 6m kapilary Sprawdź w PipeCad V3

Maksymalna ilość otworów zasysających na moduł detekcyjny

50 w klasie C. Przy 8 modułach - 400 otworów.

Ilość alarmów – wyjścia alarmowe na moduł

2 alarmy pożarowe + 1 alarm techniczny (NO/NC) –Obciążenie
2A przy 30VDC
2 monitorowane z opornikami 15KΏ 5% 1/4W (NO/NC)
Ponad 8 lat
Około 2-3 lata w zależności od środowiska
IP50 - w obudowie Q07-CA-43/66 IP67

Wymiary [mm]
Masa
Temperatura pracy

Ilość wejść sterowniczych/monitorujących na moduł
Odstępy między przeglądami serwisowymi dla komory detekcji
Trwałość filtra
Stopień ochrony

DOSTĘPNE OPCJE DETEKTORA STRATOS MODU-LASER ORAZ AKCESORIA
Q07- ML-D

Q07- ML-C

Moduł
detekcyjny.
Możliwość pracy tylko z
jednostkami ML-B i C
lokalnie lub po RS-485.
Z ML-A tylko poprzez
MLB i C. Rejestr zdadzeń
100 tys., pomiar
temperatury. 4 progi w tym
3 w technologii ClassiFire.

Moduł wyświetlacza z
diodami LED.
3 przekaźniki alarmowe,
port USB, LAN, RS232.
2 -wejścia sterownicze.
Wskaźnik wymiany filtra
i błędu przepływu

Q07- ML-B
Moduł wyświetlacza do
obsługi do 8 modułów
ML-D po RS-485+.
3 przekaźniki alarmowe
i 2 wejscia sterownicze.
Port USB, LAN, RS-232.

Q07- ML-A
Moduł kontrolny do
obsługi
do
127
detektorów Stratos lub
modułów ML po RS485.
3 przekaźniki
alarmowe i 2 wejścia
sterownicze.
Port USB, LAN, RS232 i wyjście do BMS

Odstojnik pyłu i cieczy:
Q07–019-PP

Wymienny
wkład
filtra
wewnętrznego
Q07-FHML

System
prewencyjnego
przedmuchu dla
warunków silnego
zanieczyszczenia jednorurowy 24V.

Q07-SPOKO ML

Q07

Grzałka powietrza Q07-Heater+S z
kontrolerem temp Q07-ES-10D i
opcjonalnie ze spiralą odmrażania
rurociągu w mroźniach.

Dodatkowy filtr
zewnętrzny duży :
Q07-PSX3

Filtr wilgoci Q07-CM-170
System
prewencyjnego
przedmuchu dla
warunków silnego
zanieczyszczeniadwururowy 24V.

System
prewencyjnego
przedmuchu dla
warunków silnego
zanieczyszczeniajednorurowy 24V.
Q07-ETBU-101

Q07-ETBU-202

Przełącznik czasowy
Q07-M22-WS ML w obudowie ML
System prewencyjnego
przedmuchu dla warunków
średniego zapylenia
jednorurowy 24V.

Q07-AFE070

DOPUSZCZENIE DO SPRZEDAŻY I PRACY NA TERENIE RP I UE Z CERTYFIKATEM CPR
Poza tym detektor posiada certyfikat VDS

Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J. Quality07.com.pl Tel. + 48 508124087 tadeusz@quality07.com.pl
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Informacje o produkcie

Zasysające detektory dymu ﬁrmy
Securiton należą do najbardziej
niezawodnych systemów wczesnego
ostrzegania o pożarach. SecuriRAS
ASD (zasysające detektory dymu)
zapewniają wyjątkowy poziom
wydajności. Zaprojektowane w
Szwajcarii i produkowane w
Niemczech detektory są szczególnie
niezawodne i solidne.

ASD Seria 5 -35/-33/-32/-31 -NAN0
System Zasysania Dymu (ASD)
Podstawowa konstrukcja i działanie
zasysającego detektora dymu
Detektor ASD składa się z jednego lub dwóch
niezależnych przewodów zasysających, wyposażonych w otwory zasysające, oraz z wysokoczułej
jednostki detekcyjnej dymu w każdym przypadku.
Monitorowanie przepływu powietrza zapewnia
ciągłą kontrolę uszkodzeń przewodów zasysających i zanieczyszczenia otworów zasysających.
Wentylator o wysokiej wydajności zasysa powietrze
z monitorowanego pomieszczenia lub urządzenia
poprzez przewód zasysający do jednostki pomiarowej, gdzie jest ono stale badane przez jednostki
detekcyjne dymu. Wskaźniki i panel sterowania
jednostki pomiarowej informują o stężeniu dymu
w zasysanym powietrzu, alarmach, usterkach i
statusie. Każdy wzrost stężenia dymu jest bardzo
szybko wykrywany. Możliwe jest zaprogramowanie sygnałów wstępnych i jednego lub dwóch
alarmów oraz ich sygnalizacja za pośrednictwem
bezpotencjałowych zestyków przełącznych lub
bezpośrednio w pętli SecuriLine.
Przegląd linii produktów
Do linii produktów SecuriRAS ASD należą 4 typy
urządzeń:
• Detektor ASD 535 w 4 wersjach (1 lub 2
kanały, ze wskaźnikiem stężenia dymu lub
bez) to uniwersalne urządzenie o wyjątkowej
sprawności, przeznaczone do średnich i
dużych powierzchni. Może pracować w
temperaturze sięgającej nawet –30°C, dzięki
czemu sprawdza się idealnie w chłodniach.
• Detektor ASD 533 to jednokanałowe urządzenie przeznaczone do monitorowania dużych
powierzchni. Ma takie same parametry
techniczne jak ASD 535, jednak posiada
ograniczone właściwości użytkowe. Można
używać niemal z wszystkimi akcesoriami.
• Detektor ASD 532 to jednokanałowe urządzenie przeznaczone do powierzchni o średniej
wielkości. Ma takie same parametry jak
ASD 535, ale jest wyposażone tylko w jeden
przewód zasysający i mniejszy wentylator.
Konﬁguracja, programowanie, konserwacja
i przygotowanie do pracy są równie proste
co w przypadku ASD 535.

• Detektor ASD 531 jest zaprojektowany do
monitorowania niewielkich obszarów dla
klientów zainteresowanych jeszcze łatwiejszą
obsługą, nierezygnującym jednocześnie
z szerokiego wyboru akcesoriów.
Wysokoczuła jednostka detekcyjna dymu
Jednostka detekcyjna dymu SSD 53x została
opracowana specjalnie w celu zastosowania w
detektorach SecuriRAS ASD i jest wynikiem
rozległych prac badawczych. Połączenie diody
o dużej mocy z komorą do badania próbek
LVSC (komora dymowa o dużej objętości) dało
wyjątkową czułość, którą można regulować,
oraz niskie opory aerodynamiczne i najwyższą
odporność na zanieczyszczenia. Te cechy
zapewniają wysoką trwałość użytkową systemu.
Opatentowany ﬁltr pyłu pomaga w eliminacji
przejściowych zakłóceń.
Oprogramowanie do komputera PC
służące do konﬁguracji i obliczania
przewodów zasysających
Przewody zasysające dla wszystkich systemów
można dokładnie obliczać, optymalizować
i dokumentować za pomocą przetestowanego
przez VdS oprogramowania ASD PipeFlow dla
komputera PC. To oprogramowanie umożliwia
projektowanie tańszych asymetrycznych
układów przewodów. ASD Conﬁg to narzędzie,
które służy do przekazywania do użytku i
konserwacji detektorów ASD 535, 533 i
532. Funkcja „Conﬁg over Line” umożliwia
korzystanie z niego bez dodatkowych połączeń
sieciowych, z poziomu panelu sterowania
centrali sygnalizacji alarmu (FACP). Dzięki sieci
RS 485, cały zestaw detektorów ASD (ASD
535 i 532) można wizualizować i obsługiwać
jednocześnie.
Przekazywanie do użytku
Detektory ASD 535 i 532 można również przekazać
do użytku w trybie „Easy Conﬁg” – bez korzystania
z komputera PC. W takim przypadku dostępne są
praktycznie te same funkcje co przy zastosowaniu
oprogramowania do komputerów PC – ASD Conﬁg.
ASD 531 umożliwia również zastosowanie uprosz-

• Zatwierdzone według normy EN 54-20,
klasy A, B i C, plus UL i FM.
• Sprawdzone przez VdS oprogramowanie
obliczeniowe ASD PipeFlow umożliwia
projektowanie sprawnych, asymetrycznych
układów przewodów.
• Czułość można ustawić na poziomie
0,002–10%/m.
• Bardzo czułe i niezawodne wykrywanie
dymu dzięki zastosowaniu komory dymowej
o dużej objętości (LVSC), z rozdzielczością
pomiaru < 0,001%/m.
• Pełna integracja z pętlą SecuriLine, w tym
funkcja Conﬁg over Line.
• Niewrażliwość na cząstki pyłu dzięki opatentowanemu sposobowi eliminacji cząstek.
• Automatyczna kompensacja zanieczyszczeń i funkcja samodzielnej nauki.
• Niski poziom hałasu zgodny z normą
ISO 11690-1.
• Do 5 progów alarmowych na czujkę
(3 sygnały wstępne i 1 lub 2 alarmy).

czonego procesu „BasiConﬁg”. Dzięki temu rozwiązaniu detektor ASD 531 może przekazać do użytku
osoba bez specjalistycznego szkolenia. Wszystko,
co jest potrzebne, to znajomość wymaganej klasy
czułości, określenie liczby otworów zasysających
i skalibrowanie pomiaru przepływu powietrza.
Wszystkim innym zajmie się sam detektor.
Integracja przy użyciu dwukierunkowej
transmisji danych i funkcja Conﬁg over Line
Wszystkie detektory ASD można idealnie
zintegrować z systemem wykrywania pożaru
SecuriFire, przy użyciu opcjonalnego interfejsu
SecuriLine XLM 35. Wówczas można używać
centrali sygnalizacji pożarowej na przykład do
wyświetlania i zmian czułości w trybie dzień/
noc. Dzięki funkcji „Conﬁg over Line”, detektory
ASD 535 i 532 można nawet konﬁgurować przy
użyciu centrali FACP.

148 mm

265 mm

265 mm

348 mm

348 mm

348 mm

SecuriRAS ASD 535/533

Quality07
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Typowe zastosowanie
Nadzór pomieszczeń
Magazyny, magazyny wysokiego składowania
Chłodnie, strefy zagrożenia wybuchem
Strefy zagrożenia wybuchem
Szyby wind
Centra danych
Pomieszczenia czyste, ośrodki labor.
Suﬁty podwieszane i podłogi podniesione
Kanały kablowe i zasilające
Transformatorownie
Archiwa
Muzea, galerie, teatry i kina
Zakłady produkcyjne
Zakłady recyklingu
Wagony kolejowe
Lotniska, duże hale, parkingi podziemne
Pomieszczenia z elektronicznymi u.
Kanały wentylacyjne
Zastosowania ukryte
Więzienia
Budynki zabytkowe
Względy architektoniczne
Przewody zasysające montowane wpustowo
Nadzór urządzeń
Stelaże na sprzęt komp., urząd. telek.
Sys. sterowania num. obrabiarek
Szafki rozdzielcze wysokiego i nis. napięcia
Gabloty
Materiały pomocnicze
Przewody zasysające
Filtr przeciwpyłowy
Pojemnik na pył, separator wody
Kapilarne otwory zasysające, 6/4 mm
Podgrzewana armatura d., chłodnie
Przerywacze pł., do stref zag. wybuchem

ASD 535

ASD 533

ASD 532
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ASD 535
ASD 533
ASD 532
ASD 531
ABS, stal nierdzewna i ABS, stal nierdzewna i miedź o średnicy d = 25 mm lub ¾ cala (27 mm)
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 = bardzo odpowiednie,  = odpowiednie,  = dość odpowiednie, × = nieodpowiednie
Linia zasysających detektorów dymu ASD 535
ASD 535-1/2
Zasysający detektor dymu dla 1 lub 2 jednostek detekcyjnych dymu SSD 535 bez wskaźnika stężenia dymu
ASD 535-3/4
Zasysający detektor dymu dla 1 lub 2 jednostek detekcyjnych dymu SSD 535 ze wskaźnikiem stężenia dymu
SSD 535-3
Jednostka detekcyjna dymu o wysokiej czułości do ASD 535
Linia zasysających detektorów dymu ASD 533
ASD 533-1
Zasysający detektor dymu z 1 jednostką detekcyjną dymu o wysokiej czułości SSD 533 bez wskaźnika stężenia dymu
Linia zasysających detektorów dymu ASD 532
ASD 532
Zasysający detektor dymu dla 1 jednostki detekcyjnej dymu SSD 532 ze wskaźnikiem stężenia dymu
SSD 532-3
Jednostka detekcyjna dymu o wysokiej czułości do ASD 532

195 mm

290 mm

Quality07

140 mm

290 mm

195 mm

290 mm

SecuriRAS ASD 532/531 NAN0
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Linia zasysających detektorów dymu ASD 531-NAN0
ASD 531
Zasysający detektor dymu wyposażony w 1 zintegrowaną wysokoczułą jednostkę detekcyjną dymu SSD 31
bez wskaźnika stężenia dymu
Oferta modułów opcjonalnych
RIM 35
Opcjonalny moduł z 5 dodatkowymi przekaźnikami (ASD 535/533)
RIM 36
Moduł opcjonalny z 5 dodatkowymi przekaźnikami (ASD 532/531)
MCM 35
Opcjonalny moduł do podłączania karty pamięci z kartą SD, z kartą (ASD 535/533)
Karta SD
Przemysłowa karta SD (ASD 532/531)
XLM 35
Moduł opcjonalny służący do podłączania do SecuriLine eXtended
SIM 35/SMM 535
Moduł sieciowy RS 485/moduł master RS 485 (ASD 535/532)
UMS 35
Uniwersalny uchwyt modułu do montowania modułów liniowych
ASD PipeFlow
Oprogramowanie na komputer PC do rysowania i obliczania przewodów zasysających
ASD Conﬁg
Oprogramowanie na komputer PC do przekazywania do użytku i konserwacji (ASD 535/533/532)
Dane techniczne
Zakres napięcia zasilania EN 54
FM/UL
Pobór mocy
Typowo przy 24 VDC
Przewody zasysające/
Liczba
jednostki det. dymu
Czułość alarmu
Alarm
Sygnał wstępny
Poziomy alarmów

Automatyczne uczenie się, przełączanie dzień/noc
Przekaźniki
Liczba: wersja 1-kanał.
wersja 2-kanał.
Obciążenie styku
Interfejsy
Wyjścia typu otw. (O.C.)
Oprogramowanie do PC
Sieć
Wejścia
Połączenie z centralą
Funkcje
FACP SecuriFire
Opcj. moduł XLM 35
Moduły opcjonalne
Liczba
Typy
Normy/homologacje

Liczba otworów
zasysających

ASD 535
10,5–30 VDC
16,4–27 VDC
260–290 mA
1 lub 2

ASD 533
10,5–30 VDC
16,4–27 VDC
210 mA
1

ASD 532
12,4–27 VDC
14,0–30 VDC
115 mA
1

ASD 531-NAN0
14,0–30 VDC
16,4–27 VDC
75 mA
1

0,02–10%/m (0,00087–0,457 dB/m)
Od 0,002%/m (0,0000869 dB/m)
5 (3 sygnały wstępne, alarm, alarm 2),
możliwość regulacji progu sygnału wstępnego 10–90%

0,02–10%/m
Od 0,006%/m
4 (3 sygnały wstępne
z ustalonymi progami
30/50/70%)
Możliwość konﬁguracji Brak
2 (1 alarm, 1 usterka)
2 (1 alarm, 1 usterka)
(do sygnałów wstępnych należy użyć RIM 36)

Możliwość konﬁguracji Możliwość konﬁguracji
3 (1 al., 1 us., 1 wolny) 3 (1 al., 1 us., 1 wolny)
3 (al. I i al. II, 1 usterka) –
50 VDC/1 A (UL 30 VDC)
Patrz przekaźniki
Patrz przekaźniki
Patrz przekaźniki
Patrz przekaźniki
Złącze USB
Złącze USB
Ethernet
–
RS 485
–
RS 485, Ethernet
–
Reset, dzień/noc
Reset, dzień/noc
Reset, dzień/noc
Reset
Alarm, alarm 2, sygnał wstępny 1– 3, usterka, reset
Alarm, sygnał wstępny
Funkcja Conﬁg over Line, wartości analogowe
1–3, usterka, reset
4
4
2
2
2/1 RIM 35, SIM 35,
2/1 RIM 35,
SLM/XLM 35, MCM 35 2/1 RIM 36 (ty.RIM 36)
SLM/XLM 35, SIM 35
SLM/XLM 35, SIM 35
XLM 35, SIM 35
EN 54-20
VdS G 208 154
VdS G 212 163
VdS G 215 101
VdS G 215 100
EN 54-27 (kanały went.) Tak
Nie
Tak
Nie
UL 268 Edycja 7 , FM 3230 Tak, tak
Tak, tak
Tak, tak
Nie, tak
Inne
ActivFire, CCCF,
ActivFire, CCCF,
ActivFire, CCCF,
ActivFire, CCCF,
ISO 7240-20,
ISO 7240-20,
ISO 7240-20,
ISO 7240-20,
GHOST
GHOST
GHOST
GHOST
Zgodność z przepisami EMC, CPR, RoHS
EMC, CPR, RoHS
EMC, CPR, RoHS
EMC, CPR, RoHS
EN 54-20, klasa A
2 × 18
16
8
6
EN 54-20, klasa B
2 × 56
50
12
8
EN 54-20, klasa C
2 × 120
50
16
12
NFPA 72 (UL/FM)
2 × 120
50
16
12

Zasada działania detektora ASD
(na przykładzie ASD 535)

Przewód zasysający I

Wejścia kablowe

Jednostka detekcyjna dymu I

Obszar monitorowania I
Płyta główna
AMB 35

Czujniki przepływu
powietrza
Obszar monitorowania II

Zastrzegamy sobie
prawo wprowadzania
zmian technicznych i
modyﬁkowania opcji
dostawy.

Dane techniczne
Obszar monitorowania
Limity systemowe
zgodnie z normą
EN 54-20 klasa C
Maksymalna długość
Limity systemowe bez
zachowywania
zgodności z normami
Konﬁguracja
Obliczanie przewodów
zasysających dla
wszystkich
Wentylator/
układ zasysający

Monitorowanie
przepływu powietrza
Obudowa

Opakowanie
Temperatura/
wilgotność eksploatacji
Wskaźniki i obsługa

Pamięć zdarzeń/
wartości analogowe
Dokumenty powiązane

Maks. powierzchnia
Maks. liczba otworów
zasysających
Maks. długość do
ostatniego otworu z.

Gniazda modułów
dodatkowych

Wylot powietrza

Przewód zasysający II

Wentylator
Jednostka detekcyjna dymu II

ASD 535
5760 m2
2 × 120

ASD 533
1920 m2
50

ASD 532
1280 m2
16

ASD 531-NAN0
720 m2
12

2 × 110 m

80 m

70 m

40 m

2 × 300 m
200 m
120 m
75 m
całkowita w.p.z.
Maksymalna długość
2 × 400 m
200 m
120 m
75 m
całkowita wszystkich
przewodów zasysających
Konﬁguracja lokalna
EasyConﬁg
EasyConﬁg
EasyConﬁg
EasyConﬁg
Oprogramowanie do PC ASD Conﬁg
ASD Conﬁg
ASD Conﬁg
–
ASD PipeFlow
• Pełna obsługa wszystkich wersji produktów
• Konﬁguracje asymetryczne
• Prawdziwa symulacja, bez stosowania wartości tabelarycznych
Ciśnienie ssania
> 400 Pa
> 400 Pa
> 100 Pa
> 30 Pa
Całe życie (MTTF)
> 65 000 g. (przy 40°C) > 65 000 g. (przy 40°C) > 80 000 g. (przy 40°C) > 80 000 g.(przy 40°C)
Poziomy wydajności
5
1
3
1
Hałas zasysania
34 dB (A)
34 dB (A)
25 dB (A)
25 dB (A)
(odległość 1 m)
(poziom wentylatora 1) (poziom wentylatora 1) (poziom wentylatora 1)
Obudowa dźwiękosz.
< 20 dB (A)
< 20 dB (A)
< 20 dB (A)
< 20 dB (A)
Według EN 54-20
1 przepływomierz p/k. 1 przepływomierz p/k.
1 przepływomierz p/k.
1 przepływomierz p/k.
(anemometr term.)
(anemometr term.)
(anemometr term.)
(anemometr term.)
Kat. EN 60529
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Rozmiary (Sz.×Wys.×Gł.) 265 × 348 × 148 mm
265 × 348 × 148 mm
195 × 290 × 140 mm
195 × 290 × 140 mm
Pokrywa, szara
RAL 280 70 05
RAL 280 70 05
RAL 280 70 05
RAL 280 70 05
Pokrywa, ﬁolet ant.
RAL 300 20 05
RAL 300 20 05
RAL 300 20 05
RAL 300 20 05
Materiał
Miesz. ABS, UL 94-V0 Miesz. ABS, UL 94-V0 Miesz. ABS, UL 94-V0 Miesz. ABS, UL 94-V0
Masa (ok.)
3850 g
3850 g
1950 g
1950 g
Wejścia kablowe
4 × M20, 1 × M25
4 × M20, 1 × M25
3 × M20, 1 × M25
3 × M20, 1 × M25
Tektura (Sz.×Wys.×Gł.) 437 × 281 × 182 mm
437 × 281 × 182 mm
372 × 220 × 172 mm
372 × 220 × 172 mm
Jednostka pomiarowa
–30 do +60°C/95% RH –20 do +60°C/95% RH –20 do +60°C/95% RH –10 do +55°C/95% RH
(UL maks. +40°C)
(UL maks. +40°C)
(UL maks. +40°C)
(UL maks. 40°C)
Generalnie, na kanał
1 zielona dioda „zasilanie”, 1 czerwona dioda „alarm”, 1 żółta dioda „usterka”,
1 żółta dioda zabrudzenie, 1 przycisk resetowania
Dod. 10 diod (żółtych)
ASD 535-3 i -4
Brak
Tak
Brak
wskaźnika stężenia dymu (na kanał)
Na płytce
430 zdarzeń
1000 zdarzeń
1000 zdarzeń
1000 zdarzeń
Na karcie SD
Do 1 roku
Do 1 roku
Do 1 roku
Do 1 roku
(z MCM 35)
(z MCM 35)
opcja na płycie
opcja na płycie
Specyﬁkacja
T 131 193
T 140 288
T 140 422
T 140 417
Instrukcja techniczna
T 131 192
T 140 287
T 140 421
T 140 416
Przewodnik pob. próbek T 131 194
T 131 194
T 131 194
T 131 194
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1. Detektory zasysającej detekcji dymu
Q07-NAN0-531

Detektor zasysającej detekcji dymu
ASD 531

to najnowsza generacja wysoce czułego, aktywnego systemu
wykrywania dymu. Posiada moŜliwość regulacji czułości dla
specyficznych zastosowań oraz pre-sygnalizowanie i
analizowanie zanieczyszczenia.
UŜywany jest z 1 głowicą dymu o czułości 0,02-10% ) i 1 rurą
zasysającą . Do 2 pomocniczych modułów moŜe być
umieszczonych wewnątrz. Ze standardowym wyświetlaczem.
Dane techniczne
Zasilanie
14 do 30 V DC
Warunki temperaturowe
Klasa ochrony
Wymiary (W x S x G)
Materiał obudowy
Kolor obudowy
Waga
Standard / Norma
VdS-Numer

-10 °C do + 55 °C
IP 54
195 x 333 x 140 mm
ABS-Blend, UL 94-V0
szary/antracyt
2,25 kg
EN 54-20 Klasa A, B i C

Q07-ASD
532+SSD 532

Detektor zasysającej detekcji dymu
ASD 532

to najnowsza generacja wysoce czułego, aktywnego systemu
wykrywania dymu. Posiada moŜliwość regulacji czułości dla
specyficznych zastosowań oraz pre-sygnalizowanie i
analizowanie zanieczyszczenia.
UŜywany jest z 1 głowicą dymu o czułości 0,02-10% ) i 1 rurą
zasysającą . Do 2 pomocniczych modułów moŜe być
umieszczonych wewnątrz. Ze standardowym wyświetlaczem.
Programowanie i sieciowanie przez port LAN. Możliwość
programowania przez wbudowany programator. Sieciowanie
możliwe też przez RS-485 z kartą SIM.
Dane techniczne
Zasilanie
Warunki temperaturowe
Klasa ochrony
Wymiary (W x S x G)
Materiał obudowy
Kolor obudowy
Waga
Standard / Norma
VdS-Numer
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14 do 30 V DC
-20 °C do + 60 °C
IP 54
195 x 333 x 140 mm
ABS-Blend, UL 94-V0
szary/antracyt
maks 2,25 kg
EN 54-20 Klasa A, B i C

Q07 ASD-535-1

Detektor zasysającej detekcji dymu
ASD 535-1
to najnowsza generacja wysoce czułego, aktywnego systemu
wykrywania dymu. Posiada moŜliwość regulacji czułości dla
specyficznych zastosowań oraz pre-sygnalizowanie i
analizowanie zanieczyszczenia.
UŜywany jest z 1 głowicą dymu (SSD 535-3) i 1 rurą
zasysającą . Do 4 pomocniczych modułów moŜe być
umieszczonych wewnątrz. Ze standardowym wyświetlaczem.
Możliwość pracy w mroźni do -30'C
Dostępne w wersji HD wraz ze specjanymi filtrami DFU 911S i
MFS 25 oraz systemem przedmuchu SDB 500.
Dane techniczne
Zasilanie

10.5 do 30 V DC

Warunki temperaturowe
Klasa ochrony
Wymiary (W x S x G)
Materiał obudowy
Kolor obudowy
Waga
Standard / Norma
VdS-Numer

-30 °C do + 60 °C
IP 54
397 x 265 x 146 mm
ABS-Blend, UL 94-V0
szary/antracyt
3,85 kg
EN 54-20 Klasa A, B i C

Q07 ASD 535-2

Detektor zasysającej detekcji dymu
ASD 535-2
Taki sam jak ASD 535-1, z wyjątkiem:
UŜywany z 2 głowicami dymu (SSD 535-3) i 2 rurami
zasysającymi. Do 4 pomocniczych modułów moŜe być
umieszczonych wewnątrz.
Ze standardowym wyświetlaczem.

Możliwość pracy w mroźni do -30'C
Dostępne w wersni HD wraz ze specjanymi filtrami DFU
911S i MFS 25 oraz systemem przedmuchu SDB 500.

FidesNet
Sieć RS-485

Ethernet
Ethernet

FidesPort
NCU 900

Więcej na ostatniej stronie katalogu
www.Quality07.com.pl
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Ethernet
• FidesControl
RCU 700
• ASD Config
• Netsoft
• Modbus
• ASD 532

Detektor zasysającej detekcji dymu

Q07 ASD 535-3

ASD 535-3
Taki sam jak ASD 535-1, z wyjątkiem:
UŜywany z 1 głowicą dymu (SSD 535-3) i 1 rurą zasysającą.
Do 4 modułów pomocniczych moŜe być umieszczonych
wewnątrz.
Z rozbudowanym wyświetlaczem i zintegrowaną sygnalizacją
poziomu zadymienia.

Detektor zasysającej detekcji dymu

Q07 ASD 535-4

ASD 535-4
Taki sam jak ASD 535-1, z wyjątkiem:
UŜywany z 2 głowicami dymu (SSD 535-3) i 2 rurami
zasysającymi. Do 4 modułów pomocniczych moŜe być
umieszczonych wewnątrz.
Z rozbudowanym wyświetlaczem i zintegrowaną sygnalizacją
poziomu zadymienia dla kaŜdej głowicy.

Detektor zasysającej detekcji dymu

Q07 ASD 533-1

11-2200006-01-01

ASD 533-1
używany z 1 głowicą dymu (SSD 533) i 1 rurą zasysającą.
Do 3 modułów pomocniczych może być umieszczonych
wewnątrz. Jak ASD 535-1 z tą różnicą, że głowica w
komplecie, prędkośc wentylatora tylko 1, brak obsługi
karty SIM i XLM oraz wyświetlacza poziomu dymu.

Głowica zamienna SSD 533 dla ASD 533, Czułość 0.02% -10% Zac../m
Płyta główna zamianna AMB 33-1 Main board for ASD 533

www.Quality07.com.pl
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11-2200006-01-01
11-2200004-01-01

2. Głowice detekcyjne
Q07 SSD 535-3

Głowica detekcyjna dla ASD 535
SSD 535-3

Głowica dymu SSD 535 została specjalnie przygotowana dla
systemu ASD. Wykorzystując wysokiej mocy LED w powiązaniu
z obszerną komorą pomiarową dymową (LVSC) zapewnione
są niezaleŜnie, regulowana czułość z niską aerodynamiczną
rezystancją i najlepsza odporność na zanieczyszczenie i
zabrudzenie. To zapewnia długi czas pracy czujce.
Dane techniczne
Standardowa czułość (główny-alarm)

0.02–10 %Zac. /m

Napięcie pracy (z AMB)

5 V DC

Warunki temperaturowe

-20 °C do + 60 °C

Wymiary (W

x

S x

Kolor obudowy

G)

145 x

95 x 120 mm
szary

Q07
SD 532-3
Q07-SSD
532-3

Głowica
532
Głowica
dla
ASD
535
Głowica detekcyjna
detekcyjna dla
dlaASD
ASD532
535

SSD 532-3
Głowica dymu SSD 535 została specjalnie przygotowana dla
systemu ASD. Wykorzystując wysokiej mocy LED w powiązaniu
z obszerną komorą pomiarową dymową (LVSC) zapewnione są
niezaleŜnie, regulowana czułość z niską aerodynamiczną
rezystancją i najlepsza odporność na zanieczyszczenie i
zabrudzenie. To zapewnia długi czas pracy czujce.

Dane techniczne
Standardowa czułość (główny-alarm) 0.02 %/m – 10 % zac./m
Napięcie pracy (z AMB)
Warunki temperaturowe
Wymiary (W x S x G)
Kolor obudowy
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5 V DC
-20 °C do + 60 °C
145 x 95 x 120 mm
szary

Q07-RIM-36

Q07-SSD-531-3

Głowica zamienna detekcyjna dla ASD 531. Przy zakupie ASD 531 jest w komplecie.
SSD 531-3
Głowica dymu SSD 531 została specjalnie przygotowana dla
systemu ASD. Wykorzystując wysokiej mocy LED w powiązaniu
z obszerną komorą pomiarową dymową (LVSC) zapewnione są
niezaleŜnie, regulowana czułość z niską aerodynamiczną
rezystancją i najlepsza odporność na zanieczyszczenie i
zabrudzenie. To zapewnia długi czas pracy czujce.
Dane techniczne
Standardowa czułość (główny-alarm) 0.02 %/m – 10 % Zac/m
Napięcie pracy (z AMB)
Warunki temperaturowe
Wymiary (W x S x G)

5 V DC
-20 °C do + 60 °C
145 x 95 x 120 mm

Kolor obudowy

szary

Moduł przekaźnikowy

RIM 36
Moduł przekaźnikowy (RIM 36) jest modułem z pięcioma
przekaźnikami o wyjściach bezpotencjałowych. Maximum 2 RIM
35 mogą być podłączone do jednego ASD 531 lub 532, zawiera
taśmę kablową, dystanse i śrubki mocujące.
Dane techniczne
Napięcie pracy z AMB 35
Max. obciąŜenie wyjść przekaźnika

Moduł interfejsu

5 V DC
50 / 1 / 30 V DC/A/W

RS 485 / USB
SMM 535
Interfesj sieciowy RS-485 do połączenia sieci detektorów
ASD z portem USB komputera PC.
Dene techniczne
Zasianie
Temp. pracy :
Wymiry (W x S x G):
Waga:
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USB
/ 5 VDC
-30°C to +60°C
82x89x55
165 g

3. Moduły Pomocnicze
Q07 SLM-35
Q07-XLM-35

Moduł pętlowy

XLM 35
Interfejs Moduł (XLM 35) jest interfejsem dla bezpośredniego
podłączenia ASD do pętli dozorowej centrali SAP, zawiera
taśmę kablową, dystanse i śrubki mocujące.
Dane techniczne
Napięcie pracy z AMB 35
Wymiary (W x S x G)
Waga

5 V DC
95x58x17
56 g

Q07-RIM 35

Moduł przekaźnikowy

RIM 35
Moduł przekaźnikowy (RIM 35) jest modułem z pięcioma
przekaźnikami o wyjściach bezpotencjałowych. Maximum 2 RIM
35 mogą być podłączone do jednego ASD 535 i 533, zawiera
taśmę kablową, dystanse i śrubki mocujące.
Dane techniczne
Napięcie pracy z AMB 35
Max. obciąŜenie wyjść przekaźnika
Wymiary ( W x S x G)
Waga

5 V DC
50 / 1 / 30 V DC/A/W
95x58x17
85 g

Q07-MCM 35

Moduł karty pamięci
MCM 35
Moduł karty pamięci (MCM 35) jest modułem do zapamiętania
odpowiedniej ilości zdarzeń na karcie SD (MCM SD-1), zawiera
taśmę kablową, dystanse, śrubki mocujące.
Dane techniczne
Napięcie pracy z AMB 35
Wymiary (W x S x G)
Waga

5 V DC
95x58x17
43 g

Q07-SD-2GB

SD karty pamięci

MCM SD-1
SD karta pamięci 1GB (lub większa) dla uŜycia z MCM 35
(przemysłowy sektor) lub w detektorach ASD 531 i 532 bez
karty MCM.
Dane techniczne
Pamięć
1 GB lub większa
Zakres temperaturowy
- 25°C - + 85°C
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4. Software do planowania i konfiguracji
Q07-ASD PF

ASD planowanie i kalkulacja, software
ASD PipeFlow

Software dla planowania i kalkulacji (ASD PipeFlow ) do
projektowania symetrycznych i asymetrycznych topologii
orurowania zasysającego. (licencja)

Dane techniczne (wymagania)
System
operacyjny:
RAM
HDD

Windows

7,8,10
1 GB
50 MB

Q07-CONF

ASD konfiguracja, software
ASD Config

ASD software konfiguracyjny (ASD Config) dla sprawdzenia przy
odbiorze instalacji i serwisu ASD 535 i 533
Dane techniczne (wymagania)
System
operacyjny:
RAM
HDD

Windows

10,

7,
8
1 GB
10 MB

Q07-CON-DGL
ASD Config 2 -BASIC

ASD software konfiguracyjny (ASD Config) dla sprawdzenia przy
odbiorze instalacji i serwisu ASD 532. Wymaga klucza
sprzętowego. Licencja dla ASD bez sieciowania.

Q07-CON-DGLNET
ASD Config 2 -SIEĆ

ASD software konfiguracyjny (ASD Config) dla sprawdzenia przy
odbiorze instalacji i serwisu ASD 532. Wymaga klucza
sprzętowego. Licencja dla ASD dla sieciowania.
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5. Rury i armatura dla orurowania zasysającego
5.1. PVC orurowanie zasysające
Rura

TU 25 PVC 2.5 / 5 Q07-028-25 -Czerwona 2m
Rura dla systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Długoś
Średnica zewnętrzna

PVC
szary
2.5 lub 5 m
25 mm

Łuk/Kolano łagodne 90 stopni
BE 25 PVC
Łuk dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica
Łuk

PVC
szary
25 mm
xx mm

Kolanko ostre 90 stoni

AN 25-90 PVC
NaroŜnik 90° dla systemu rur zasysających do ASD 535. Dla
lepszego zasysania uŜywaj łuku zamiast naroŜnika.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

PVC
szary
25 mm

Krzywka/Kolanko 45 stopni

AN 25-45 PVC
NaroŜnik 45° dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

www.Quality07.com.pl
10

PVC
szara
25 mm

Trójnik
TP 25 PVC
T-złączka dla systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

PVC
szary
25 mm

Złączka krosowa / Czwórnik
CR 25 PVC
Złączka krosowa dla systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

PVC
szary
25 mm

Złączka prosta /Mufa
SO 25 PVC
Złączka prosta dla systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

PVC
szary
25 mm

Złączka skręcana /Zacisk rozkrętny

SJ 25 PVC
Złączka skręcana dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

PVC
szary
25 mm

Zaślepka końcowa /Zatyczka/ Endcap

EC 25 PVC
Złączka końcowa dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica
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PVC
szary
25 mm

Zawór jednokierunkowy

Q07 ZZ 25 PVC
Zawór bezpowrotny, jednokierunkowy, odciążajacy dla
systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

PVC
szary
25 mm

Połączenie ciśnieniowe
Brak obecnie

CC 25 PVC
Połączenie ciśnieniowe dla systemu rur zasysających do
ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

PVC
szary
25 mm

Przyłącze do kanału went.
DF 25 PVC
Przyłącze do kanału wentylacyjnego dla systemu rur zasysających
do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica
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PVC
szary
25 mm

5.2. ABS orurowanie zasysające
Rura

TU 25 ABS 3

Q07-008-25
Czerwony

Rura do systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Długość
Średnica

ABS
szary
3m
25 mm

Łuk /Kolano łagodne 90 stopni
BE 25 ABS

Q07-001-25
Czerwony

Łuk dla systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica
Dł. łuku

ABS
szary
25 mm
xx mm

Kolano ostre 90 stopni
AN 25-90 ABS
NaroŜnik 90° dla systemu rur zasysających do ASD 535. Dla
lepszego zasysania uŜywaj łuku zamiast naroŜnika.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

Q07-001S-25
Czerwony

ABS
szary
25 mm

Krzywka/Kolano 45 stopni

Q07-002-25
Czerwony

AN 25-45 ABS
NaroŜnik 45° dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica
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ABS
szary
25 mm

T-złączka

Q07-006-25
Czerwony

TP 25 ABS
T-złączka dla systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

ABS
szary
25 mm

Złączka prosta

Q07-005-25
Czerwony

SO 25 ABS
Złączka prosta dla systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

ABS
szary
25 mm

Złączka skręcana

Q07-003-25
Czerwony

SJ 25 ABS
Złączka skręcana dla systemu rur zasysających do ASD 535.

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

ABS
szary
25 mm

Zaślepka końcowa

Q07-007-25
Czerwony

EC 25 ABS
Zaślepka końcowa dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

ABS
szary
25 mm

Zawór jednokierunkowy

NV 25 ABS
Zawór bezpowrotny, jednokierunkowy dla systemu rur
zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica
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ABS
szary
25 mm

Końcówka do połączenia z kompresorem
CC 25 ABS lub PCV
Połączenie ciśnieniowe dla systemu rur zasysających do
ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

ABS
szary
25 mm

Przyłącze do kanału went.
DF 25 ABS

Na Ŝądanie

Przyłącze do kanału wentylacyjnego dla systemu rur zasysających
do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

ABS
szary
25 mm

5.3. Giętkie orurowanie
WąŜ giętki
FH 25 PVC
WąŜ giętki dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna

PVC, wzmocniony
przezroczysty
25 mm

Peszel giętki
FT 21 PA
Peszel giętki dla orurowania zasysającego do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna
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PA
czarny
21.2 mm

Złączka prosta
SC 20ST PA
Złączka uszczelniająca prosta dla połączenia peszla (FT 21 PA)
z rurą PVC lub ABS.
Dane techniczne
Połaczenie rur
Materiał
Średnica

25 mm
PA
M20, 21,2 mm

Złączka naroŜnikowa
SC 20BE PA
Złączka uszczelniająca naroŜnikowa dla polączenia peszla
giętkiego (FT 21 PA) z rurą PVC lub ABS.
Dane techniczne
Połączenie rur
Materiał
Średnica

25 mm
PA
M20, 21,2 mm

Pierscień
AD 20 PVC
Pierścień nakręcany dla złączek uszczelniających.
Dane techniczne
Połączenie rur
Materiał
Średnica

25 mm
PVC
M20

Pierscień
AD 20 ABS
Pierścień nakręcany dla złączek uszczelniających.
Dane techniczne
Połączenie rur
Materiał
Średnica
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25 mm
PE
M20

5.4. Orurowanie zasysające w betonie
Rura
FT 32C

Na Ŝądanie

Rura do wprowadzenia w beton dla orurowania zasysającego do
ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Zewnętrzna średnica

PE (KRF 32 M)
czerwona
32 mm

Punkt zasysania,T-kształt
SP 32C T

Na Ŝądanie

T-kształt z otworem zasysającym, w betonie dla orurowania
zasysającego do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna

PE (KRF 32 M)
czerwony
32 mm

T-rozgałęźnik
TP 32C

Na Ŝądanie

T-rozgałęźnik, w betonie dla orurowania zasysającego do
ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna

PE (KRF 32 M)
czerwony
32 mm

Punkt zasysania, L-kształt
SP 32C L

Na Ŝądanie

Punkt zasysania L-kształt, w betonie dla orurowania zasysającego
do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna
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PE (KRF 32 M)
czerwony
32 mm

5.5. Miedziane orurowanie zasysające
Rura
TU 22 Cu

Na Ŝądanie

Rura dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna

Cu
miedziany
22 mm

Łuk
BE 22 Cu

Na Ŝądanie

Łuk dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna
Długość łuku

Cu
miedziany
22 mm

T-złączka
TP 22 Cu

Na Ŝądanie

T-złączka dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna

Cu
miedziany
22 mm

Złaczka prosta
SO 22 Cu

Na Ŝądanie

Złączka prosta dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna
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Cu
miedziany
22 mm

Adapter Ø 22 mm – ¾“
AD 22-25 Cu

Na Ŝądanie

Adapter dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Do uŜycia z AD 25-Inch PVC lub AD 25-Inch ABS.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna

Cu
miedziany
22 mm

Adapter-złączka
AD 25-Inch PVC

Na Ŝądanie

Adapter dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Do uŜycia z adapterem AD 22-25 Cu.
Dane techniczne
Materiał
Średnica

PVC
25 mm – ¾“

Adapter-złączka
AD 25-Inch ABS

Na Ŝądanie

Adapter dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Do uŜycia z adapterem AD 22-25 Cu.
Dane techniczne
Materiał
Średnica

ABS
25 mm – ¾“

Zaślepka końcowa
EC 22 Cu

Na Ŝądanie

Zaślepka końcowa dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna
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Cu
miedziany
22 mm

5.6. Orurowanie zasysające ze stali nierdzewnej
Rura
TU 22 StSteel
Rura dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna

Stal nierdzewna
szary
22 mm

Na żądanie
takze
aluminium
śrecnica
25mm
ścianki
1,5mm

Łuk
BE 22 StSteel

Na Ŝądanie

Łuk dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna
Bending radius

Stal nierdzewna
szary
22 mm

T-złaczka
TP 22 StSteel

Na Ŝądanie

T-złączka dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna

Stal nierdzewna
szary
22 mm

Złączka prosta
SO 22 StSteel

Na Ŝądanie

Złączka prosta dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna
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Stal nierdzewna
szary
22 mm

Adapter
AD 22-25 StSteel

Na Ŝądanie

Adapter dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Do uŜycia z AD 25-Inch PVC lub AD 25-Inch ABS.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna

Stal nierdzewna
szary
22 mm

Adapter-złączka
AD 25-Inch PVC

Na Ŝądanie

Adapter dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Do uŜycia z adapterem AD 22-25 StSteel.
Dane techniczne
Materiał
Średnica

PVC
25 mm – ¾“

Adapter-złączka
AD 25-Inch ABS

Na Ŝądanie

Adapter dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Do uŜycia z adapterem AD 22-25 StSteel.
Dane techniczne
Materiał
Średnica

ABS
25 mm – ¾“

Zaślepka końcowa
EC 22 StSteel

Na Ŝądanie

Zaślepka końcowa dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica zewnętrzna
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Stal nierdzewna
szary
22 mm

5.7. Specjalne orurowanie zasysające
Rura
TU 6 PVC
Rura kapilar dla systemu rur zasysających do ASD 535.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Długość
Średnica zewnętrzna

PA
szary
5m
6 mm

Redukcja
RE 25-6 PVC
Redukcja dla systemu rur zasysających do ASD 535. Redukcja
z 25mm do 6 mm (TU 6 PVC)

Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

PVC
beŜ
25 mm

Zestaw do przedmuchu
Zestaw
Walizka

Dane techniczne
Zasilanie :
Moc :
Ilość powietrza ok.
Cośnienie
Waga bez akcesoriów
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:

230 VAC
1100 W
1500 l/min
230 mbar
3400 g

6. Otwory zasysające
Zasysający clip
Clip 2.0-7.0mm
Otwór zasysający na rurę (clip).
Występuje w róŜnych średnicach w zaleŜności do potrzeb.
Tylko dla rur PVC i ABS o średnicy 25 mm .
Dane techniczne
Średnica otworu
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm
5.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
7.0 mm

Typ
CLIP 2.0 PA
CLIP 2.5 PA
CLIP 3.0 PA
CLIP 3.5 PA
CLIP 4.0 PA
CLIP 4.5 PA
CLIP 5.0 PA
CLIP 5.5 PA
CLIP 6.0 PA
CLIP 6.5 PA
CLIP 7.0 PA

Rewizyjny clip
Clip-REV PA
Clip bez otworu dla korekty.
Dane techniczne
Dla rury
Materiał

25 mm
PA

Zasysająca-tuleja
SF ABS
Zasysająca tuleja na rurę.
Dane techniczne
Połączenie z rurą
Średnica otworu
Materiał

25 mm
5 mm
ABS

Zasysający punkt
a

SP xx PVC
Zasysający punkt dla połączenia z rurą kapilarową.
MoŜliwe róŜne średnice zewnętrzne.

xx
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Dane techniczne
Średnica
Średnica xx
Materiał

21.5 mm
roŜne mm
PVC

Zasysający punkt
SP xx ABS
Zasysający punkt dla połączenia z rurą kapilarową.
MoŜliwe róŜne średnice zewnętrzne.

xx

Dane techniczne
Średnica
Średnica xx
Materiał

21.5 mm
róŜne mm
ABS

Zasysający punkt
SP M20 PVC
Punkt zasysający do sufitów dla połączenia z peszlem giętkim
(FT 21 PA.).
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

PVC
biały
M20, 36mm

Zasysający punkt
SP M20 ABS
Punkt zasysający do sufitów dla połączenia z peszlem giętkim
(FT 21 PA.).
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Średnica

ABS
szary
M20, 36mm

Zasysający punkt
SP M20 PVC-Set
Punkt zasysający do sufitów. Kompletny zestaw zawiera peszel
giętki (FT 21 PA) i punkt zasysający (SP M20 PVC).
Dane techniczne
Materiał
Długość odcinka zasysającego

PVC
0.8 m

Zasysający punkt
SP M20 ABS-Set
Punkt zasysający do sufitów. Kompletny zestaw zawiera peszel
giętki (FT 21 PA) i punkt zasysający (SP M20 ABS).
Dane techniczne
Materiał
Długość odcinka zasysającego
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ABS
0.8 m

7. Uchwyty rur, klej i środki czyszczące
Uchwyt rury w formie opaski -Paczka 100 sztuk

Q07-PC 25 PP

Q07-PC 25 PP Czerwony

Dane techniczne
Dla rury
Materiał

25 mm
PP

Uchwyt rury

Q07-004 Czerwony

Q07-004

Uchwyt rury, typ "CLIC", typ "egli Fisher"

Dane techniczne
Dla rury
Materiał

25 mm
PP

Uchwyt rury „CLIC“

Q07- PC 25 PZ

Q07 PC 25 PZ
Opaska rury „CLIC“, typ “Egli Fischer”
Dane techniczne
Dla rury
Materiał

25 mm
PA

Uchwyt rury „CLIC“

Q07- PC 25 UZ

Q07 PC 25 UZ
Opaska do rur rury „CLIC“, typ TTP
Dane techniczne
Dla rury
Materiał

25 mm
PA

Pastylki dymowe

Q07-K030
Pastylki
6 sztuk
Dane techniczne
Dym

6m3 na pastylkę

Nożyce do cięcia rur
Nożyce do cięcia rur PCV i
ABS
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Q07-PC

Klej
Klej 125

Q07-K125

Klej do połączenia rur i zamocowania.

Dane techniczne
Ilość

125 g

Klej

Klej 250

Q07-011

Klej do połączenia rur i zamocowania.

Dane techniczne
Ilość

250 g

Zapałki dymowe
SM

Q07- SM

25 sztuk

Dane techniczne
Ilość

25

Naklejki informacyjne o otworach zasysających
Naklejki 100 sztuk

Q07- 010

Samoprzylepne -okrągłe

Dane techniczne
Ilość

100

Środek czyszczący

SC-25

Q07-SC-25

Do czyszczenia orurowania (PVC i ABS).

Dane techniczne
Ilość
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125ml

8. Akcesoria
Obudowa

REK 511
Obudowa REK 511 jest stosowana razem z czujką dymu SSD
515-xS i wykorzystywana do rozszerzenia stref detekcji przy
podłączeniu do systemu zasysania ASD 535.
Dane techniczne
Napięcie pracy
ZuŜycie prądowe
Warunki temperaturowe
Materiał obudowy
Kolor
Wymiary (W x S x G)
Waga

zaleŜne od czujki
zaleŜne od czujki
0 °C do + 50 °C
Polycarbonate
Jasno szary RAL 7035
189 x 150 x 90 mm
500 g

Obudowa filtra mała
FBS 25 PC

Q07-FBS 25 PC

Mała obudowa filtra wraz z matą filtrową.
Dla pomieszczeń zakurzonych. Umieszczana w orurowaniu.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)
Materiał
Dla rur o średnicy

80 x 80 x 20 mm
PC
25 mm

Mata filtra/wkład, mała
Filter-Mat S

Q07-FBS 25 EFM

Filtr do małej obudowy filtra. Dla pomieszczeń zakurzonych.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)

120 x 122 x 85 mm

Obudowa filtra, duŜa

DFU 911 oraz DFU 911S ze stycznikiem otwaracia obudowy

Q07-DFU 911

DuŜa obudowa filtra wraz z matą filtrową.
Dla pomieszczeń zakurzonych. Umieszczana w orurowaniu.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)
Materiał
Dla rur o średnicy

mm
PC
25 mm

MFS 25 Filtr magnetyczny
System filtrów magnetycznych (MFS) uzupełnia zakres
zastosowań konwencjonalnego filtra, dodając środowiska
z metalicznym pyłem. W ten sposób system znacznie
wydłuża żywotność głowic dymu stosowanych w
zasysających detektorach dymu i zapobiega fałszywym
alarmom powodowanym przez pył metaliczny. Wymienny
plastikowy wkład chroni element silnie magnetyczny
przed osadami pyłu.
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Maty /wkłady filtra, duŜe
Wkład do FBL 25 PC

Q07-FBL 25 EFM

Maty filtra do duŜej obudowy.
Dla pomieszczeń zakurzonych.

Dane techniczne:
Wymiary (W x S x G):

117 x 80 x 80 mm

Wkład filtra, DFU 911
Q07-RFC-911

RFC-911
Extra duŜa obudowa filtra wraz z matą filtrową.
Dla pomieszczeń zakurzonych. Umieszczana w orurowaniu.

Mata filtra, extra duŜa
Brak obecnie

Filter-Mat XL

Na Ŝądanie

Mata filtra do extra duŜej obudowy.
Dla pomieszczen zakurzonych.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)

155 x 85 x 65 mm

Filtr antykurzowy duŜy Wycofany
DFU
535L
Wkład dostępny Q07-DFU 535L RC

DFU 535L RC
Waga :

170g

Filtr antykurzowy,extra duŜy Wycofany
DFU 535XL
Wkład dostępny Q07-DFU 535XL RC.

DFU 535XL RC
Waga:
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520g

Odstojnik (cyclone)
DRB 25 PVC
Odstojnik zanieczyszczeń (cyclone).
Dla pomieszczeń zakurzonych. Umieszczany w orurowaniu.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)
Materiał
Dla rur o średnicy

XXX mm
PVC
25 mm

Odstojnik
DTP 25 PC
Odstojnik skrzynkowy zanieczyszczeń.
Dla pomieszczeń zakurzonych. Umieszczany w orurowaniu.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)
Materiał
Dla rur o średnicy

160 x 250 x 90 mm
PC
25 mm

Odstojnik wody
WRB 25 PVC
Odstojnik wody skrzynkowy standardowy
Dla pomieszczeń o duŜej wilgotności.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)
Dla rur o średnicy

335 x 250 x 90 mm
25 mm

Odstojnik wody
WRB 25 ABS
Odstojnik wody skrzynkowy standardowy
Dla pomieszczeń o duŜej wilgotności.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)
Dla rur o średnicy

Q07-AN-25-WRB
Odstojnik wody z zaworem kulowym i
przezroczystym przeziernikiem
Dane techniczne
Wymiary

(W x S ) 250 x 25 mm

Dla rur o średnicy 25 mm
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335 x 250 x 90 mm
25 mm

AFE 070

ETBU-1

ADB-500

Opcjonalnie w ofercie mamy także automatyczne zestawy do
przedmuchu typu Q07 ETBU 100 i 200 na 1 i 2 rury z certyfikatem
VDS i Q07AFE-07-2 dla 1 rury. 24V 7-8 Bar oraz ADB-500 na 1 rurę i
ciśnienie do 4 bar. Oferta na zapytanie.

Autom.urz.przedmuchujące
ADB 1000
Automatyczne urządzenie przedmuchujące ADB- jest wykorzystywane
w obszarach duŜego zapylenia i zabrudzenia. Z tym urządzeniem, 1
rura zasysająca jest automatycznie przedmuchiwana i czyszczona dla
zapobiegania informacjom uszkodzeniowym pochodzącym z zatkanych
punktów zasysających i równieŜ dla zapobiegania fałszywym alarmom.
Dzięki temu czas Ŝywotności optycznej czujki dymu światła
rozproszonego umieszczonego w systemie zasysania dymu jest
znacząco wydłuŜany.

Dane techniczne
Napięcie zasilania
Ciśnienie

15 do30 V DC

podłączenia

Wymiary
Dla rur o średnicy

bar

8

stałe

(W x S x G)
25 mm

Autom.urz.wydmuchujące
ADB 2000
Automatyczne

urządzenie

przedmuchujące

ADB-2000

jest

wykorzystywane w obszarach duŜego zapylenia i zabrudzenia. Z tym
urządzeniem, 2 rury zasysające są automatycznie przedmuchiwane i
czyszczone dla zapobiegania informacjom uszkodzeniowym pochodzącym
z zatkanych punktów zasysających i równieŜ dla zapobiegania fałszywym
alarmom. Dzięki temu czas Ŝywotności optycznej czujki dymu światła
rozproszonego umieszczonego w systemie zasysania dymu jest znacząco
wydłuŜany.
Dane techniczne
Napięcie zasilania
Ciśnienie podłączenia
Wymiary
Dla rur o średnicy

15 do 30 V DC
8 bar stałe
(W x S x G)
25 mm

Tłumik płomienia

DFA 25
Zabezpieczenie przed płomieniem dla stref II A, B i C
zagroŜonych wybuchem. Dopuszczony zawór tłumikowy
stosowany na orurowaniu. 2 sztuki wymagane dla 1 detektora
ASD 535-1/3 oraz 4 dla ASD 535-2,4.
Dane techniczne
Dla rur o średnicy
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25 mm

Ręczny zawór kulowy
MV 25 PVC
Ręczny zawór kulowy
Dla rewizji i prac czyszczących.
Dane techniczne
Materiał
Dla rur średnicy

PVC
25 mm

Ręczny zawór kulowy
MV 25 ABS
Ręczny zawór kulowy
Dla rewizji i prac czyszczących.
Dane techniczne
Materiał
Dla rur średnicy

ABS
25 mm

Trójnik z podgrzewaniem otworu PCV lub ABS

HEAT 3.0 PVC

czerwony

HEAT 3.5 PVC

niebieski

135151

HEAT 4.0 PVC

ziel.

135178

HEAT 4.5 PVC

czar.

135194

HEAT 5.0 PVC

brąz.

135216

Dane techniczne
Śrecnica rury do trójnika
Średnica otworu
Typ
5,7 mm
HEAT 3.0 PVC
6,1 mm
HEAT 3.5 PVC
6,3 mm
HEAT 4.0 PVC
6,7 mm
HEAT 4.5 PVC
7,1 mm
HEAT 5.0 PVC

HEAT 3.0 ABS czerwony
HEAT 3.5 ABS niebieski
HEAT 4.0 ABS zielony
HEAT 4.5 ABS czarny
HEAT 5.0 ABS brązowy

www.Quality07.com.pl
31

135135

0.100943
0.100945
0.100946
0.100948
0.100950

25 mm

Opornik grzejny
Rezystor grzejny
Technical data
Resistor:

220 Ω

Trójnik podłączenia opornika grzejnego
CCF 25 PVC
CCF 25 ABS

Dane techniczne
Do pracy z rurkami średnicy:

25 mm

Kabel silikonowy biały lub czarny
SLW 0.5 wt

(biały)

SLW 0.5 bk

(czarny)

Przewód silikonowy 0.5mm² do łączenia HEAT X.X PVC/ABS.
Dane techniczme
Długość:

50 m

WCU 535- Puszka rozgałęźna dla kabli silikonowych
Do łączenia kabla silikonowego z detektorem ASD
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G):
Materiał:
Złącze do rur średnicy :
Waga:

80 x 82 x 85 mm
PC
25 mm
317g

Zewnętrzny zasilacz, buforowany, CNBOP

Q07-KBZB-40

Q07-KBZB-40
Ten zasilacz jest przeznaczony do zasilania specjalnych
zabezpieczeń poŜarowych takich jak ADW, ASD, TSC oraz
systemów sygnalizacji poŜaru lub ich urządzeń peryferyjnych.
KBZB zgodny z EN54-4.

Dostarczany z akumulatorami VDS
Opcje:
- I/O moduł dla monitorowania i transmisji statusu pracy do centrali
sygnalizacji poŜaru (SDI81A/2, BA-OI3, etc.)
Dane techniczne
Napięcie pracy
Napięcie wyjścia

230 VAC
24 VDC

Prąd obciąŜenia wyjścia

do 7.5A

Temperatura pracy
Pojemność

akumulatora

Wymiary (W x S x G)
Klasa ochrony
Kolor obudowy
Sieć RS-485
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-5 °C do +40 °C
7-65

Ah

w zależności o typu
IP 30
szary RAL
w standardzie

10. Części zapasowe
ASD Płyta Główna
AMB 35-1
Do wymiany dla ASD 535-1 i -3.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)

125 x 176 x 20 mm

ASD Płyta Główna
AMB 35-2
Do wymiany dla ASD 535-2 i -4.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)

125 x 176 x 20 mm

Płyta kontroli
BCB 35
Dla wymiany dla standardowego wyświetlacza (bez poziomu
zadymienia)
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)

90 x 142 x 9 mm

Rozbudowana płyta kontroli
ACB 35
Dla wymiany dla rozbudowanego wyświetlacza (z poziomem
zadymienia)
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)

90 x 59 x 9 mm

Sensor przepływu
AFS 35
Sensor przepływu powietrza zawiera przewód podłączeniowy.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)

15 x 14 x 115 mm

Wentylator zasysający
AFU 35
Do wymiany kompletny wentylator w systemie zasysania.
Dane techniczne
Wymiary (W x S x G)
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138 x 185 x 58 mm

FidesNet
Sieć RS-485

Ethernet
Ethernet

FidesPort
NCU 900

Ethernet
• FidesControl
RCU 700
• ASD Config
• Netsoft
• Modbus
• ASD 532

Korzystając z FidesNet, wiele ASD jest połączonych ze sobą poprzez szeregowy interfejs RS-485. Moduł SIM 35 jest używany jako moduł
interfejsu szeregowego w SecuriSmoke ASD. FidesPort NCU 900 reguluje komunikację w sieci i integruje ją z systemem nadrzędnym. Aby
przesyłać dane z poziomu pola, FidesPort NCU 900 obsługuje standardowe interfejsy (takie jak Modbus TCP) do łączenia się z
hierarchicznie nadrzędnymi systemami, takimi jak system zarządzania budynkiem BMS lub własny system wizualizacji Securiton, Netsoft.
Na

ekranie dostępne są specjalne sieciowe czujki przeciwpożarowe. Do każdego detektora w sieci można uzyskać

dostęp

za

pośrednictwem jednostki FidesControl w celu wywołania szczegółowych informacji, na przykład dotyczących prac konserwacyjnych.
Detektory mogą być izolowane, a także resetowane w przypadku błędów lub alarmów. Sieciowanie ASDs połączone w sieć RS-485 można w
razie potrzeby połączyć z wyświetlaczami FidesControl RCU 700. Możliwe są tutaj wszystkie kombinacje ASD-RCU. W sieci RS-485 do NCU 900
można podłączyć do 100 ASD i 50 RCU. Reset w przypadku błędów lub alarmów.
SecuriSmoke ASD może być wyświetlany na wielu urządzeniach RCU 700 (do 50).

SecuriSmoke ASD

RCU 700/
RMF 19-2

RCU 700/
RMF 19-1

Na RCU 700 można wyświetlić do 100 ASD SecuriSmoke. Przydział można dowolnie wybrać zgodnie z życzeniem klienta i projektem.

Dane techniczne
Zasilanie
Interfejsy

FidesControl RCU 700
14–30 VDC
RJ45 (Ethernet)
USB

Obudowa
Kolor

19 cali ramka
Czarny anodowany

FidesPort NCU 900
14–30 VDC
2 × RJ45 (Ethernet)
2 × USB
1 × RS-485
19 cali ramka
Czarny powlekany

Opakowanie
Wymiary
Temperatura pracy/wil. wzgl.
Dokumentacja techniczna

Karton
(W × H × D) 483 × 133 × 54 mm
0–50 °C; 95%
T 140 741

Karton
483 × 44 × 169 mm
0–50 °C; 95%
T 140 741

Numery zamówieniowe
11-5000004-01-xx
11-5000003-01-xx
11-5000006-01-xx
11-5000006-02-xx

Q07-RCU 700 Zdalna jednostka kontrolna
Q07-NCU 900 Jednostka komunikacji sieciowej
Q07-RMF 19-1 RCU 700 Ramka montażowa 19-1
Q07-RMF 19-2 RCU 700 Ramka montażowa 19-2

Wspierane detekory
ASD 535
ASD 532
SIM 35

Zasysająca czujka dymu dla 1 lub 2 głowic detekcyjnych SSD 535
Zasysająca czujka dymu dla 1głowicy detekcyjnej SSD 532
Moduł interfejsu szeregowego

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostawa zależy od dostępności.

www.Quality07.com.pl
33

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

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

Zgodność z EN 54-12

Made in Italy

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

MODEL DETEKTORA LINIOWEGO

CERTYFIKATY

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTICS

LINE DETECTOR MODEL

CERTIFICATIONS

Bs70 / BSF70 - Detektor z lustrem nadaje się do pomieszczeń, w których wymóg uproszczenia systemu nakazuje, aby kable zasilające nie
musiały być prowadzone w dwóch różnych punktach: tj. w jednostce nadajnika i w jednostce odbiorczej (jednostki TX i Rx). Zasilanie może
być dostarczone tylko do jednego punktu (TRX) z tym systemem, ponieważ przeciwległy moduł lustra jest pasywny (Retroreflektor) taki sam
jak u detektora Ardea. Do powyższych cech można dodać, w przypadku modelu SF, zdolność wykrywania początków pożaru za pomocą tej
samej technologii, co technologia Ardea SF.
Bs150 / BSF150 - Jest to jedyny detektor systemu z lustrem z odległością roboczą, która jest praktycznie taka sama jak w przypadku systemu
nadajnik-odbiornik. Oryginalność modelu S-SF polega na tym, że jego korpus odbijający jest pryzmatem, który umożliwia kalibrację nawet
w najgorszych warunkach operacyjnych, zapewniając jednocześnie ciągłe wykrywanie nawet w przypadku niewspółosiowości aż do dwóch
stopni. Inne zalety modelu SF to możliwość wykrycia początków pożaru przy użyciu tej samej technologii, co technologia Ardea SF.
Oba modele wymagają interfejsu (INT8C) do ich połączenia z jednostkami kontrolera.

BS70 - BSF70
10 ÷ 70 m

BS150 - BSF150
71 ÷ 150 m

BS70 / BSF70 - The reflection system detector is suited for spaces where the requirement of system simplicity dictates that power
cables do not have to be run to two different points: i.e. the Transmitter unit and the Receiver unit ( TX and Rx units). Power can be
provided only to one point (the TRX) with this system, since the opposite reflecting unit is passive (the Retroreflector). The types
installed are those shown for Ardea. To the above characteristics can be added, in the case of the SF model, the ability to detect the
beginnings of a fire using the same technology as that employed by the Ardea SF.
BS150 / BSF150 - This is the only reflection system detector with an operating distance that is practically the same as that of
Transmitter - Receiver system. What is original about the S-SF model is that its reflecting body is a prism that permits calibration
even under the worst operational conditions, while assuring constant detection even with misalignment up to as much as two
degrees. Other advantages of the SF model include being able to detect the beginnings of a fire using the same technology as that
employed by the Ardea SF.
Both models require an interface (INT8C) for their connection with the detection control units.

ES50 - Jest to detektor systemu refleksyjnego nowej generacji. Ma on te same podstawowe cechy i taki sam potencjał, jak inny
opisany poniżej system ECO, ale może pracować z jednym źródłem zasilania, co jeszcze bardziej upraszcza problemy z instalacją,
szczególnie w tych miejscach, w których nawet przejście małego kabla może być trudne. Wersja ES25-I (system podtynkowy)
może, za pomocą przepon, które zmniejszają jej minimalną pojemność, wykrywać pożary na bardzo małych powierzchniach, nie
zakłócając wyglądu mebli i specjalnych elementów architektonicznych.
ES80 - Jest to detektor systemu refleksyjnego nowej generacji. Ma te same podstawowe cechy i taki sam potencjał, jak inne
modele ECO, ale może pracować z jednym źródłem zasilania, co jeszcze bardziej upraszcza problemy z instalacją, szczególnie w
tych miejscach, w których nawet przejście niewielkiego kabla może być trudne. ES80 wykrywa pożary w teatrze i historycznych
budynkach z szerokimi przestrzeniami, nie zakłócając wyglądu mebli i specjalnych elementów architektonicznych.

ES50
2 ÷ 50 m

ES25-I
2 ÷ 50 m

Es100 - kompaktowy czujnik dymu linii (Tx-Rx), który został specjalnie zaprojektowany do rozwiązywania problemów
instalacyjnych związanych z budynkami użyteczności publicznej, takimi jak muzea, miejsca o szczególnym znaczeniu
artystycznym i kościoły, a także może być instalowany w pomieszczeniach przemysłowych niewymagających stopnia ochrony
wyższego niż IP44. Zasilanie elektryczne 12-24V bez komutacji, niska absorpcja w każdych warunkach i chemiczny złoty obwód
z lutowaniem bezołowiowym. Integralny interfejs i możliwość redundancji sygnału sprawiają, że ECO jest niezawodnym i
bezpiecznym systemem liniowej detekcji dymu.
ES50 - This is a new generation reflection system detector. It has the same basic characteristics and the same potential as the other
ECO system below described, but it can work with just a single power supply source, to further simplify installation problems,
especially in those places where even passing a small cable may be difficult. The ES25-I (flush mounted reflector system) version
can, by means of diaphragms that reduce its minimum capacity, detect fires in very small spaces without disturbing the appearance
of furnishings and special architectural features.
ES80 - This is a new generation reflection system detector. It has the same basic characteristics and the same potential as the other
ECO models, but it can work with just a single power supply source, to further simplify installation problems, especially in those
places where even passing a small cable may be difficult. The ES80, detect fires in theatre and historical buildings with wide spaces
without disturbing the appearance of furnishings and special architectural features.

ES80
2 ÷ 80 m

ES100
2 ÷ 100 m

ES100 - A compact line smoke detector (Tx-Rx) that has been specially designed to solve installation problems associated with civil
buildings such as museums, places of special artistic interest and churches, while it may also be installed in industrial spaces not
requiring protection ratings higher than IP44. Electrical supply 12-24V without commutation, low absorption under any
conditions and chemical gold circuitry with lead free soldering. The integral interface and signal redundancy possibility make the
ECO a highly reliable and secure line smoke detector system.

W zgodności z
In compliance with
E N 54-12

VdS
G294043

CSE

00982
Stopień ochrony
Protection degree

IP44

W zgodności z
In compliance with
E N 54-12

VdS
G205128

00982

Stopień ochrony
Protection degree

IP44

AKCESORIA• ACCESSORIES

ILIA
SOHI

ARDEA
BOOMERANG

Regulowany wspornik

SACA-G

SACA-D

Regulowany wspornik umożliwia zainstalowanie detektorów serii ILIA, obudowy SOHI, ARDEA i BOOMERANG w najlepszy sposób również wtedy,
gdy stan zamocowania w konstrukcji w celu ochrony jest bardzo krytyczny. Jest on wyposażony w trzy pokrętła służące do przesuwania i układania
płytek oraz mocowania przedłużanej części wspornika. Ten rodzaj wspornika idealnie nadaje się do stabilizacji w każdych warunkach, w
szczególności do mocowania na sufitach, belkach betonowych, ścianach bocznych lub narożnikach
The adjustable bracket enable to install the beam detector of ILIA's series, overhousing SOHI for ILIA, ARDEA and BOOMERANG in the best manner
also when the condition of the fixing in the structure to protect are very critics. It is equipped with three knobs to move and settle the plates and fix
the extendible part of the bracket. This kind of bracket it's ideal to have the certainly of stability in every condition , and in particular for fixing on
ceilings, concrete beams, side walls or corner.

INSTRUMENTY KONTROLNE • CONTROL INSTRUMENTS
Urządzenie
UTA - Control

Przyrząd kontrolno-kalibracyjny UTA ujawnia ilość zakłóceń środowiskowych działających na odbiornik w obszarze chronionym. Dzięki tym
informacjom można ustawić czułość ognia (pożaru) i dymu, aby uzyskać względną odporność na przejściowe zakłócenia, które mogą powodować
niepożądane alarmy. Do użytku z detektorami ARDEA i BOOMERANG (modele S i SF) w zakresie IP44, ARDEA EExd i serii ECO
The UTA checking and calibration instrument reveals the amount of environmental interference acting on the receiver in the protected area. With
this information the fire and smoke sensitivity settings can be made so as to relatively immune to transitory disturbances that could cause unwanted
alarms. For use with the line detectors ARDEA and BOOMERANG (S and SF models) with ratings of IP44, ARDEA EExd and the ECO series.
Przyrząd używany do analizy zakłóceń środowiskowych działających na odbiornik z chronionej przestrzeni. Jest prostszy i mniej kosztowny niż
UTA, podłączony do wspólnego woltomierza, który umożliwia kalibrację detektorów ARDEA i BOOMERANG (modele S i SF), w zakresie IP44, ARDEA
EExd i serii ECO.
ADM - An instrument used to analyse environmental disturbances acting on the receiver from the protected space. It is simpler and less costly than
the UTA, interfaced to a common voltmeter that permits calibration of the ARDEA and BOOMERANG detectors (S and SF models), with ratings of
IP44, ARDEA EExd and the ECO series.

Adapter
pomiarowy ADM
Symulator
SAC - Alarm

Używany z detektorami ARDEA (mod S / 2 i SF z oceną IP44). Ten symulator umożliwia prawidłowe ustawienie czułości na dym i ogień, dzięki czemu
detektory są stosunkowo odporne na przejściowe zakłócenia, które mogą powodować niepożądane alarmy. Urządzenie może być sterowane "z
ziemi", ze zdalnym sprawdzaniem z kilku różnych punktów.
Used withARDEAdetectors (mod. S/2 and SF with IP44 rating). This simulator enables correct alignment and smoke and fire sensitivity settings that
make the detectors relatively immune to transitory disturbances that could cause unwanted alarms. The apparatus can be controlled "from the
ground", with remote checking from several different points.

Filtr testowy

STF4

Gruby filtr polietylenowy podzielony na sekcje w celu sprawdzenia prawidłowej kalibracji dowolnego detektora Setronic. Może symulować obecność
dymu i ognia w obszarze, który ma być chroniony.
A thick polyethylene filter divided into sections to check correct calibration of any Setronic detector. It can simulate the presence of smoke and fire in
the area to be protected.

Firma Setronic jest jedynym właścicielem danych i obrazów zawartych w tej broszurze. W przypadku naruszenia prawa zostaną podjęte działania prawne.
Setronic is the sole owner of the data and images contained in this booklet. Legal action will be taken in case of infringement.
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MODEL CZUJKI LINIOWEJ POŻARU

CHARAKTERYSTYKA

CERTYFIKACJA

LINE DETECTOR MODEL

CHARACTERISTICS

CERTIFICATIONS

07

ERHS0712 (Tx-Rx)
10 ÷ 200 m

Ilia to czujka liniowa pożaru wysokiej czułości, Pomysł, Technologia, Projekt i Produkcja w całości wykonane we Włoszech - Nadaje się do użytku we wszystkich obiektach cywilnych i
przemysłowych - Stopień ochrony IP65 - Bardzo łatwa w instalacji i programowaniu - Niski koszt montażu, okablowania i konserwacji - dostępna wersja sterownika Tx-Rx (ERHS0712) i
wersji z lustrem (ERRHS0712). Kontroler CSRLS potrzebny do programowania, kalibrowania i wykonywania zdalnych testów w detektorach liniowych. Kontroler obsługuje od 2 do 8
detektorów, nawet różnych typów (z wyjątkiem PRO -maksimum 5), więcej niż 2 dzięki dodatkowej karcie rozszerzeń SLMS. Dostępne są również inne wersje kolorystyczne czujek ILIA: - biały
(ERHS0712-1013 - ERRHS0712-1013) - Wyposażony w specjalne oprogramowanie, które daje funkcję Pre Alarm (ERHS0712-PRO) - Wyposażone w specjalne oprogramowanie, które daje
możliwość wstępnego alarmu i z pyłoszczelną przednią rurą (ERHS0712-PRO-L) do stosowania tylko z kontrolerem PRO.Poza tym dostępna jest czujka autonomiczna ILIA-OZ, składający się z
jednostki nadawczo-odbiorczej (TRx), lustra i dedykowanego kontrolera CSRLS-OZ (komplet w cenie).
DOSTĘPNE WERSJE KONTROLERA (CSRLS)
CSRLS-2
Wersja podstawowa do pomieszczeń standardowych i przemysłowych, gdzie
nie ma pyłu ani pary.
CSRLS-2-DUST
Wersja do instalacji w bardzo krytycznym środowisku, w którym obecne są
aerozol, pył i para.
CSRLS-2-FROST
Wersja specjalna, nadaje się do montażu w mroźni lub w środowisku, w
którym występuje mgła lub para wodna w stanie odszraniania.

ERHS0712-1013 (Tx-Rx)
ERRHS0712-1013 (TRx)

VdS
G209195

SOHI - Obudowa ochronna do czujek z serii ILIA ERHS i ERRHS, z miską ciśnieniową, do stosowania w środowisku, w którym mogą występować problemy z parą, kwasem lub szczególnym rodzajem pyłu lub
w przypadku potrzeby czyszczenia, dezynfekcji lub do mycia za pomocą strumienia wysokiego ciśnienia. Nadaje się do ochrony detektorów i zapewnia ich wysoką wydajność w czasie. Korzystanie z SOHI nie
wpływa na wydajność wykrywczą detektora ILIA, chroniąc i zabezpieczając przed nieodwracalnymi i trwałymi uszkodzeniami. Zaleca się zakup SOHI wraz z czujką ILIA, cena dotyczy pojedynczej jednostki.
Może być montowany na wsporniku SACA-G (wyposażenie dodatkowe).

ity

ERRHS0712 (TRx)
10 ÷ 150 m

CSRLS-2-PRO Wersja do użycia tylko w połączeniu z modelem detektora ERHS0712-PRO. Do
użytku w instalacjach o bardzo krytycznym środowisku, gdzie aerozol, pył i para są
stale obecne i konieczne jest posiadanie podwójnego progu alarmowego. Musi być
używany tylko w połączeniu z kartą rozszerzeń SLMS dla maksymalnie 2
detektorów.
CSRLS-OZ
Wersja do użycia tylko w połączeniu z modelem detektora ILIA-OZ. Pozwala na
zarządzanie z poziomu ziemi wszystkimi ustawieniami, testami i konserwacją
czujki.

W zgodności z
In compliance with
E N 54-12

FAPO - Dodatkowy osprzęt do obudowy SOHI, dzięki czemu można ją całkowicie zamknąć, aby uniknąć nagromadzenia się kurzu w przednim pierścieniu.
ERHS0712-PRO
10 ÷ 200 m
ERHS0712-PRO-L
10 ÷ 200 m

Ilia line is an high sensitivity beam detector - Project, Technology, Design and Production fully made in Italy - Suitable for use in all civil and industrial premises - Protection degree IP65 Very easy to install and program - Low cost for mounting, cabling and maintenance - available Tx-Rx Version (ERHS0712) and Reflection Version (ERRHS0712) – Controller Unit CSRLS need
for programming, calibration and performing of remote tests on Line Beam Detectors; from 2 up to 8 detectors, even of different types, are connectable to the Controller by the expansion card
SLMS.

00982

Are also available VERSIONS OF ILIA : • white (ERHS0712-1013 • ERRHS0712-1013) • Equipped with a special software that gives the function of Pre Alarm (ERHS0712-PRO) • Equipped with a
special software that gives the possibility of Pre Alarm and with dustproof frontal pipe (ERHS0712-PRO-L) to be used with PRO Controller only.

Stopień ochrony
Protection degree

Stand alone Linear beam detector, ILIA-OZ, consisting of Transmitter-Receiving unit (TRx), the Reflection Unit with swivel and its controller CSRLS-OZ (included in the package).

JEDNOSTKA KONTROLERA
CSRLS

OBUDOWA OCHRONNA (SOHI)

FAPO

SOHI

AVAILABLE CONTROLLER VERSIONS (CSRLS)
CSRLS-2
Base version for civil and industrial standard premises, where are not present
dust or steam.
CSRLS-2-DUST
Version for installation in very critical environment where aerosol, dust and
steam are present.
CSRLS-2-FROST
Special version, suitable for installation in cold storage or environment
where are presents fog or water steam in defrost condition

CSRLS-2-PRO Version to use only in combination with detector model ERHS0712-PRO. To use for
installation in very critical environment where aerosol, dust and steam are
continuously present, and it is necessary to have a double Alarm threshold. It must
be used only in combination with SLMS expansion card for a maximum of 2 Detectors.
CSRLS-OZ
Version to use only in combination with detector model ILIA-OZ. Allows to manage
by the ground all the setting, test and maintenance of the detector.

SOHI - Protection Case for Detectors of ILIA's series ERHS and ERRHS, with pressure cup, to be used in environment where there could be problems given by steam, acid or particular kind of
dust or where there is need clean, disinfection, or to wash with high pressure jet. Suitable to enforce the protection of the detectors and grant their continue high performance during the time
in such environments. Use of SOHI doesn't effect on performance fo the detector maintaining the capability of sensitivity and detection of ILIA, protecting and safeguarding from irreparable
and permanent damages. It is recommended the buying of the SOHI together with the ILIA detector, Price is for single unit. Could be mounted on bracket SACA-G (accessory).

al

ILIA-OZ
5 ÷ 80 m (SMK)
81 ÷ 100 m (4K40)

IP65

TYLKO ONLY
ERHS0712

FAPO - Additional accessory for SOHI overhousing so that it is possible to close completely it to avoid accumulations of dust into the front ring.
ARDEA S/2 - Ta liniowa czujka pożaru (Tx-Rx) jest szczególnie przydatna do wykrywania pożarów w halach przemysłowych - magazynach paletowych i tradycyjnych - garażach supermarketach itp. - kinach - teatrach - salach konferencyjnych - centrach wystawienniczych - budynkach użyteczności publicznej o dużych przepływach ludzi w ogóle i wszelkich innych
dużych cywilnych I przemysłowych przestrzeniach o dowolnym kształcie.

Qu

ARDEA SF - Idealny detektor liniowy do procesów przemysłowych i do magazynów obsługujących różne materiały (np. W sektorze żeglugi i logistyki). Ardea SF opiera się na tej samej zasadzie, co
model S/2, ale łączy w sobie wykrywanie dymu z wykrywaniem pożaru, za pomocą modulacji wynikających z rozpalenia ognia w różnych warunkach.

ARDEA SF-DUST - Detektor dymu i ognia (Tx-Rx) za pomocą specjalnych algorytmów, które umożliwiają jego stosowanie nawet w przypadku koncentracji pyłu i oparów, zapewniając doskonałą
reakcję na rozpoczęcie pożaru, ale przy znacznie zmniejszonym ryzyku fałszywych alarmów ze względu na czynniki zakłócające.

AS/2 100
5 ÷ 200 m

Trzy wersje (S / 2 - SF DUST) wymagają interfejsu INT8C do połączenia z urządzeniami sterującymi i sygnalizacyjnymi.

ARDEA S/2 - This line detector (Tx-Rx) is particularly suited for fire detection in industrial sheds - palletised and traditional wa

INT8C

VdS
G294043

CSE

rehouses - garages - supermarkets and megastores - cinemas - theatres - conference rooms - trade exhibition centres - public buildings with large flows of people in general and any other
large civil and industrial spaces of any shape.
ARDEA SF - An ideal line detector ideal for industrial processes and for warehouses handling a range of materials (e.g. in the shipping and logistics sectors). Ardea SF is based on the same
principle as that of the S/2 model but combines smoke detection with fire detection, by using modulations resulting from the start of a fire under different types of conditions.

ARDEA SF DUST - A smoke and fire detector (Tx-Rx) using special algorithms that enable its use even where there are concentrations of dust and vapours, ensuring an excellent response to
the start of a fire but with a much reduced risk of false alarms due to environmental interference factors.

ASF100
ASF100 DS-1
5 ÷ 200 m

The three versions (S/2 - SF – DUST) requires an interface INT8C for its connection with the control and indicating equipments.

EExd

UDC

ASEExd100
ASFEExd100
5 ÷ 100 m

W zgodności z
In compliance with
E N 54-12

00982
Stopień ochrony
Protection degree

IP44

Jest to jedyny detektor liniowy dymu lub pożaru o tych samych podstawowych cechach co Ardea S / 2 lub SF w wykonaniu przeciwwybuchowym z certyfikatem ATEX. Wyposażony jest w
jednostkę analizy i kontroli (UDC), która umożliwia odczytanie podwójnego progu alarmowego, wyjścia alarmowego i błędu tak, jak wyjście 4-20 mA, integrując funkcję symulacji alarmu i
sprawdzania poprawności kalibracji.

This is the only smoke or smoke-fire line detector with the same basic characteristics of Ardea S/2 or SF in explosion proof version ATEX certified. It's equipped with an analysis and control
unit (UDC) that enables it to read a double alarm threshold, alarm and fault output so as 4-20 mA output, while integrating the function for alarm simulation and checking of correct
calibration.

W zgodności z
In compliance with
E N 5 4 - 1 2

ATEX

II 2 G Ex d IIC T 6
INERIS 02 ATEX 0090X
Z1-2-21-22

Stopień ochrony
Protection degree

IP66

Alarmline II Analogowy

Q07

Liniowa detekcja ciepłą LDC
Zgodna z normą EN 54-22:2015
Kabel analogowy

Najnowocześniejsze analogowe liniowe wykrywanie ciepła
zapewniające wyjątkową wydajność i niezawodność.
Alarmline II analogowy jest detektorem do wykrywania ciepła i
podłączanym do centrali sygnalizacji pożaru lub modułów
adresowalnych.
Kontroler detektora monitoruje kabel czujnika, którego rezystancja
zmienia się wraz z temperaturą.
Nienormalna zmiana rezystancji wzdłuż analogowego kabla
wykrywającego ciepło wyzwala PREALARM lub ALARM na
kontrolerze detektora i odpowiednią strefę w centrali sygnalizacji pożaru.
Jednostka jest prosta i łatwa do zainstalowania i jest uruchamiana przy użyciu
wbudowanego modułu do samodzielnego programowania lub za pomocą laptopa.
Kabel czujnika został zaprojektowany tak, aby był fizycznie i
elektronicznie wytrzymały, aby pasował do wszystkich środowisk, z
wyjątkiem najbardziej ekstremalnych.

Korzyści:

Właściwości:

• Zatwierdzony przez VDS i zgodny z

• Zatwierdzony przez VDS i zgodny z

RoHS spełniają specyfikacje
użytkownika końcowego
• Niższy całkowity koszt wykrywania
w porównaniu do innych analogowych
systemy wykrywania przegrzania
• Wykrywanie przerw i zwarć
zmniejsza ryzyko fałszywych alarmów
• Opcjonalne ustawienie przedalarmowe
pozwala użytkownikowi efektywniej
zarządzać ryzykiem
• Wykrywanie za pomocą kabla
umożliwia wykrywanie w punkcie ryzyka
• Krótki czas realizacji produkcji
zapewnia dostępność produktu i
szybkość dostaw
• Niskie koszty instalacji i konserwacji
zmniejszają całkowity koszt systemu
• Niezawodność poprzez projekt i
dopuszczenia oraz 3 lata gwarancji

RoHS oraz EN-54-22
Alarm i temperatura prealarmu
od 54 ° C (129 ° F) 100 ° C (212 ° F)
• Linia do 500 m (1640 stóp)
długość (maks. 500 m / 1640 stóp na
strefę)
• Kompensacja temperatury otoczenia
• Hotspot alarmowy 3% długości linii
• Wykrywanie analogowe
• Oddzielne wyjścia alarmu i prealarmu
• Alarm, jeśli sterownik osiąga
temperaturę 100 ° C (212 ° F)
• Brak nomogramów lub innych skal do
programowania
• Prosta instalacja
• Wszystkie dostępne temperatury
alarmowe na wszystkich długościach
stref

Na zdjęciu kontroler wersja Q07-KS EN z programatorem
i modułem końca lini w zestawie na zdjęciu poniżej.

Zastosowanie:
• Wytwarzanie energii
• Przemysł naftowy
• Kopalnie
• Chłodnie
• Tunele
• Korytka kablowe
• Magazyny

Alarmline II Analogowy Moduł końca
lini End-of-line Q07-EOL-EN i
puszka łączeniowa Q07-JUN
Dostępne typy kabla:
PVC Q07-E-0100 i Q07-E-0500) w rolkach 100m i 500m

Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J.

Tel: +48 508124087
www.quality07.com.pl

tadeusz@quality07.com.pl

Alarmline II Analogowy Q07
Specyfikacje środowiskowe
Wilgotność
0% - 95% RH
(Max. 75% RH dla <75m kabel 54°C punkt alarmu)

...Kontroler
...Kabel sensotyczny

0% - 99% RH

Dane mechaniczne
Materiał
...Kontroler

Poliwęglan

...Kabel czujnika

Całkowicie izolowany czterordzeniowy rdzeń skręcony i ekranowany

Kolor
... Kabel czujnika czerwony
Maksymalna długość strefy

500 m

Minimalna długość strefy

30,50 m

Wymiary (kontroler)

szer. 182 mm x wys. 180 mm x gł. 90 mm

Stopień ochrony

IP65 (IK08) poliwęglan ze zdejmowaną pokrywą

Waga
Kontroler

804g

Kabel czujnika
Powłoka PVC

23,7 g na m2

Średnica kabla czujnika
Powłoka PVC

4,57 mm +/- 0,075 mm (0,180 ”+/- 0,003”)

Stopień ochrony

IP65 (IK08) poliwęglan ze zdejmowaną pokrywą
100m Rolka
Opis

E-0x00 Alarmline EN Analogue Kabel PVC
KS-EN

Kontroler z programatorem i modułem EOL

EOL-EN Moduł końca lini EOL
JUN
KIO

EN Analogue Puszka łączeniowa
Kabel Micro USB z oprogramowaniem

Brut
K

2.47

3.12 Ø

Wymiary
mm
300 x 100

500m Rolka
Net
Kgs
6.18

Wymi
ary
mm

Brut
Kgs

Wymiary
mm

Net
Kgs

8.84 Ø

430 x 135

12.35 15.60 Ø 430 x 250

Brut
Kgs

1062g
948g
240g

255 x 210 x 110

155 x 145 x 60

156g

www.quality07.com.pl

4.83mm
(0.190")

Q07

Net
Kgs

Alarmline II Analogowy Q07
SCHEMAT POŁĄCZENIA Z CENTRALĄ SP

Parametry elektryczne
Zakres napięcia roboczego 20 V DC - 28 V DC
Pobór prądu
... warunki normalne i awarie <70 mA (tylko podstawowa płytka drukowana <50 mA)
... stan przedalarmowy LUB warunki alarmowe <80 mA
... warunki przedalarmowe i alarmowe <100mA
Wyjścia przekaźnikowe
Alarmu i alarmu wstępnego Obciążenie Yyp C 2A @ 30Vdc - rezystancyjne
Obciążenie 0,25 A przy 250 V prądu przemiennego (62,5 VA) - rezystancyjne
Wyjście błędu

Optoizolowane wyjście fototranzystora Maks. 50 V przy 20 mA

Zdalne resetowanie

Izolowane wejście do zdalnego resetowania modułu (impuls 20-28 V DC przez> 5 s)

Inne właściwości środowiskowe
Min./maks. Temperatura otoczenia podczas pracy
... Sterownik 0 ° C - + 50 ° C .
... Kabel czujnika (odzyskiwalny) -40 ° C - + 125 ° C
Ciągły zakres temperatur pracy
... Kabel czujnika -40 ° C - + 90 ° C

Dostępne ustawienia temp.
alarmowej

Zalecana typowa
temperatura aplikacji

Maksymalna temperatura aplikacji

°C

°F

°C

°F

VdS EN 54-22: 2015 Certyfik.

Class A1 I/A2I

25

77

50

122

VdS EN 54-22: 2015 Certyfik.

Class BI

40

104

65

149

54

15

59

30

86

64

25

77
47

117

65

149

72

30

86

79

35

95

86

40

104

100

50

122

Zalecane typowe i maksymalne temperatury aplikacji zależą od wybranego ustawienia jednostki sterującej
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Q07-ADL-II ALARMLINE II - DWUSTREFOWY CYFROWY KONTROLER LOKALIZACJI
Najważniejsze cechy
Dwustrefowy – lokalizator pożary w kablu cyfrowym
Alarmline II. Łatwy do zainstalowania, IP65, zgodny z RoHS i
certyfikatem CE, wsparcie Modbus, obsługiwane 3 km kabla
na strefę, szerokie napięcie zasilania, niskie zużycie prądu,

Jednostka ADL-II jest modułem dwustrefowym do
monitorowania do dwóch stref cyfrowego kabla do
AlarmLine II. Jeżeli przegrzanie lub pożar wywołuje jedną ze
stref kabla cyfrowego urządzenie automatycznie oblicza i
wyświetla odległość wzdłuż kabla w metrach do punktu
alarmowego. Obie strefy mogą działać niezależnie od siebie
lub w trybie koincydencji. Oddzielny alarm i wyjście błędu
przewidziane są dla każdej strefy. Urządzenie jest
przeznaczone do instalacji pomiędzy przewód cyfrowy
detekcji ciepła AlarmLine II oraz konwencjonalną lub
adresowalną centralą alarmową. Ma wskaźniki , usterki,
alarmu i zasilania oraz wyjścia przekaźnikowe dla błędu i alarmu, odpowiadające każdej ze stref. Może
być również podłączony do zewnętrznego BMS dzięki dwuprzewodowemu wyjściu RS-485 Modbus
RTU.
Tryby działania
1. Niezależny - kiedy jednostka jest używana jako system dwustrefowy. Gdy wystąpi awaria lub stan
przegrzania w strefie LDT, zostanie odpowiednio wysterowane odpowiednie wyjście alarmu. Obie
strefy działają niezależnie i oba zestawy wyjść powinny być podłączone do centrali przeciwpożarowej.
2. Koincydencja - ten tryb jest przeznaczony do aplikacji wymagających niezawodności gwarantują, że
alarm zostanie uruchomiony tylko w przypadku 100% przegrzania kabla. W takim przypadku kabel LTD
powinien być o tej samej temperaturze znamionowej, przymocowany do obu stref urządzenia. Wyjście
alarmowe jest tylko aktywowany, gdy oba kable Liniowej Detekcji Temperatury wywołują alarm z
powodu przegrzania. Jeśli jedno wejście linii kabla LTD rejestruje alarm to wyjście alarmowe nie
zostanie aktywowane.
Dwuprzewodowy RS-485 Modbus RTU do komunikacji z BMS
Jednostka zawiera dwuprzewodowe wyjście Modbus RS-485, które umożliwia wyświetlanie statusu
każdej strefy cyfrowego modułu sterowania lokalizacją.
Kabel połączeniowy
Urządzenie obsługuje użycie kabla dolotowego (kabla wiodącego) pomiędzy jednostką sterującą a
liniowym kablem wykrywania ciepła. Kabel połączeniowy jest stosowany w aplikacjach, w których
jednostka sterująca nie znajduje się w strefie wykrywania. Kabel połączeniowy służy wtedy do łączenia
jednostki sterującej w jednym miejscu z kabel detekcyjnym w chronionym obszarze. Kabel
połączeniowy jest dostępny w długości 100 m, pod kodem produktu Q07-AAI-0100
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Elektryczne
Napięcie robocze

od 12 do 36 VDC

Pobór prądu w trybie gotowości
Alarm

<7 mA przy 24 VDC
<40 mA przy 24 VDC

Wykrywanie
Długość strefy

od 1 m (3,28 stopy) do 3000 m (10 000 stóp)

Liczba wejść stref

2

Rezystor końcowy

1 kΩ

Wydajność
Ilość wyjść

2 x Alarm (beznapięciowe styki przekaźnika)
2 x błąd (fototranzystor)

Ogólne
Wskazanie statusu

5 x diody LED
(1 x zielony, 2 x alarmowy czerwony, 2 x błąd pomarańczowy)

Interfejs użytkownika

2-liniowy, 16-znakowy podświetlany wyświetlacz

Łączność Modbus

(dwuprzewodowy RS-485 RTU)
Wewnętrzny sygnał pulsacyjny 2,4 kHz

Wymiary
(szer. X wys. X gł.)
Kolor

120 x 180 x 60,5 mm
Szary (RAL 7035)

Wpusty kablowe

2 x M16 i 4 x M12

Materiał

Poliwęglan

Zaciski Rozmiar kabla

0,08 do 4 mm² (28 do 11 AWG)

Zakres pracy
Temperatura pracy
Stopień ochrony

od -20 do + 50 ° C
IP65

Normy i certyfikaty

Certyfikacja CE, UL.
2

SZEROKI ZAKRES RURK I AKCESORIÓW DLA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU Z NIETOKSYCZNEGO ABS

Stal miękka

Q07

Stal
Aluminium
PVC-U
PVC-C

ABS

Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J.
www.quality07.com.pl

Polietylen
Poliproylen

Pvdf
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Współczynnik cieplny rozszerzalności liniowej dla różnych materiałów

Asortyment łączników rurowych i akcesoriów
Q07 umożliwia instalatorowi zapewnienie
wydajnych, solidnych i dyskretnych sieci
zasysających do wykrywania dymu w szerokim
zakresie zastosowań. Wyjątkowe właściwości
fizyczne ABS sprawiają, że jest idealny do prawie
każdego projektu, podczas gdy czerwony kolor i
wyraźne oznaczenia zapewniają, że sieć
próbkowania powietrza jest łatwa do do
odrożnienia od innych rur instalacyjnych. Nasza
rura zasysająca została przetestowana na
zgodność z normą EN-54-20. Nasza oferta
wyposażenia standardowego powiększyła się w
odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. W
przypadku instalacji o specjalnych wymaganiach
fizycznych
lub
architektonicznych
mamy
możliwość wykonania punktów poboru próbek
do zastosowania w metalu, tworzywach
sztucznych, a nawet aluminium. Skontaktuj się z
nami, aby omówić swoje wymagania.
Standardowy asortyment rur, kształtek i
akcesoriów przedstawionych w tej broszurze
został już przetestowany w następujących
miejscach:

■Kościoły i katedry
■ Chłodnie i mroźnie
■ Wieszaki do samolotów
■ Papiernie
■ Hotele
■ Magazyny
■ Budynki zabytkowe
■ Obszary telekomunikacyjne.
■ Supermarkety
■ Obszary dystrybucji energii
■ Obszary przetwarzania żywności
■ Obszary produkcji leków.
■ Sale komputerowe
■ Kanały powietrzne
■ Sortoewnie śmieci
■Magazyny wysokiego składowania

Zestawy zdalnych punktów próbkowania
Rury i złączki rurociągu zasysającego Fi 25mm
Symbol

Q07-001

Q07-003

Q07-004

Opis

Łuk ABS

Mufa skręcana ABS

Uchwyt rury PP

Kolor

Czerwona

Czerwona

Czerwona

Miara

Symbol

Opis

Q07-006

Q07-007

Złączka ABS

Trójnik ABS

Zatyczka ABS

Czerwona

Czerwona

Czerwona

Q07-019C/25EC Zestaw kapilarowy spiczasty

Q07-028

Rurka ABS
Rurka

Czerwona
Czerwona

jak na zdjęciu komplet

10 sztuk

Q07-019F/25EC Zestaw kapilarowy płaski

jak na zdjęciu

10 sztuk

10 sztuk

Q07-019C/25 Zestaw kapilarowy spiczasty

Kolor

jak na zdjęciu

Q07-18R/W

10 sztuk

Q07-020/25 Zestaw kapilarowy dyskretny

jak na zdjęciu

jak na zdjęciu

Miara

Q07-030/100 Wąż elastyczny ABS/PCV

Jak na zdjęciu Komplet

Q07-AK25

Adapter kapilarowy ABS

Czerwony

Q07-16-25

Adapter kapilarowy ABS

Zestaw kapilarowy dyskretny

Wężyk kapilarowy

jak na zdjęciu komplet

jak na zdjęciu

100 sztuk

Czerwony

100 sztuk

Q07-23-TP

Kapilara krrótka ABS

Jak na zdjęciu Komplet

Q07-10952

Adapter 3/4-25 ABS

Czerwony

Komplet

Q07-001S

Kolanko ostre ABS

Czerwona

10 sztuk

Q07-002

Krzywka ABS

Czerwona

10 sztuk

1m

Elementy konserwacyjne rurociągu
Opis

Kolor

Miara

3 metry
2 metry

Q07-MV-ABS

Zawór trójdrożny do przedmuchu ręcznego

Q07-MV-PCV

Zawór trójdrożny do przedmuchu ręcznego

Q07-CC-25

Złącze do sprężonego powietrza

Q07-NV-25

Zawór zwrotny nadciśnieniowy ABS

jak na zdjęciu

komplet

jak na zdjęciu

komplet

Miara

Symbol

Opis

Q07-ZZ-25

Zawór zwrotny nadciśnieniowy PCV

Q07-ZJ-25

Odstojnik cieczy ABS i PCB

Zawór dwudrożny PCV

Kolor

Miara

Q07-011

Klej ABS/PCV 250ml

Jak na zdjęciu 1 sztuka

Q07-CS25

Płyn do czysczenia rur 125ml

Jak na zdjęciu 1 sztuka

Q07-PC

Nożyce do cięcia rur

jak na zdjęciu komplet

jak na zdjęciu

jak na zdjęciu

jak na zdjęciu

1 sztuka

komplet

Czerwony

100 sztuk

komplet

komplet

komplet

Elementy instalacyjne rurociągu

Q07-SM25PP Czerwone opasko ściągające

Q07-019-PP

Q07-019F/25 Zestaw kapilarowy płaski

Kolor

10 sztuk

Każdy zestaw jest dostarczany w komplecie z wbudowanym gniazdem adaptera, 2 metrową
elastyczną nylonową rurką O / D o średnicy 10 mm (patrz Q07-018) i głowicą punktu próbkowania
wywierconym do średnicy 2 mm. w wybranych stylach wymienionych poniżej.

Opis

Opis

komplet

Zestawy zdalnych punktów próbkowania

Symbol

Adaptery i inne elementy specjalne rurociągu

10 sztuk

Symbol

Q07-008

Miara

Symbol

Q07-020/25EC

Q07-005

Kolor

Q07-10

Naklejki 100 sztuk lokalizacji otworów Jak na zdjęciu Rolka

Q07-SH 01

Głowica kapilarowa stalowa

CLIP 2-7mm

Clip kalibracji otworów

komplet

Jak na zdjęciu 1 sztuka

jak na zdjęciu komplet

Czerwony

1 sztuka

Czerwony

Komplet

Q07-PZPCC

Zestaw do przedmuchu ręcznego PCV

jak na zdjęciu

komplet

Q07-023/25

Q07-PZPCC

Zestaw do przedmuchu ręcznego ABS

jak na zdjęciu

komplet

Q07-004-XX Uchwyt rur z prętem dystansowym Jak na zdjęciu Komplet

komplet

Trójnik z gowicami 2-6mm kalibracji otworów ABS

Rurki i akcesoria szare ABS lub PCV
Asortyment łączników rurowych i akcesoriów Q07 umożliwia instalatorowi zapewnienie wydajnych, solidnych i dyskretnych sieci zasysających do wykrywania dymu w szerokim zakresie zastosowań. Wyjątkowe
właściwości fizyczne ABS sprawiają, że jest idealny do prawie każdego projektu, podczas gdy czerwony kolor i wyraźne oznaczenia zapewniają, że sieć próbkowania powietrza jest łatwa do do odrożnienia od
innych rur instalacyjnych. Nasza rura zasysająca została przetestowana na zgodność z normą EN-54-20. Nasza oferta wyposażenia standardowego powiększyła się w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów.
W przypadku instalacji o specjalnych wymaganiach fizycznych lub architektonicznych mamy możliwość wykonania punktów poboru próbek do zastosowania w metalu, tworzywach sztucznych, a nawet
aluminium. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje wymagania. Standardowy asortyment rur, kształtek i akcesoriów przedstawionych w tej broszurze został już przetestowany w setkach aplikacji.

Opis
Rura Ø 25 mm, PVC LUB ABS
PVC lub ABS

Kod
Q07-TU 25

Zdjęcie

Sprzedaż w min
ilości
2,5m; 3; 5m

Kolanko 90° Ø 25 mm, PVC LUB ABS

Q07-BE 25
PVC lub ABS

Paczka 10 sztuk

Krzywka 45° Ø 25 mm, PVC LUB ABS

Q07-AN 25-45
PVC lub ABS

Paczka 10 sztuk

Teownik/Trójnik Ø 25 mm, PVC LUB ABS

Q07-TP 25
PVC lub ABS

Paczka 10 sztuk

Czwórnik/Krzyżak Ø 25 mm, PVC LUB ABS

Q07-CR 25
PVC lub ABS

Złączka/Mufa Ø 25 mm, PVC LUB ABS

Q07-SO 25
PVC lub ABS

Złączka rozkrętna/Śrubunek Ø 25 mm, PVC LUB ABS

Q07-SJ 25
PVC lub ABS

Zatyczka Ø 25 mm, PVC LUB ABS

Q07-SO 25
PVC lub ABS

Opaska/Uchwyt do rur 25mm PZ-Toraz 25/27mm PZ

Q07-PC 25 PZ
Q07-PC-PZ-T

Paczka 10 sztuk

Paczka 10 sztuk

Paczka 10 sztuk

Zawór trójdrożny PVC LUB ABS

Q07- MV 25
PVC lub ABS

1 sztuka w pudelku

Trójnik z otworem do podgrzewania od 3 do 5mm

Q07-HEAT
3-5MM
PCV lub ABS

1 sztuka w woreczku wraz z opornikiem i śrubkami

Wężyk do kapilar zasysajacych Ø 6mm

Q07-TU25

Redukcja z 25mm do 6mm dla wężyków kapilarowych

Q07-RE 25-6
PCV

Głowica zasysajaca do kapilar –wkręcana do sufitów podwieszanych Ø 36mm z wejściem na wężyk Ø 6mm

Q07 SP M20
PVC lub ABS

mb. - co najmniej
1,5m
Na sztuki

Q07-001G-25 ABS Q07-Clip 2-7mm Q07-ZZ-25 PCV Q07-NV-25 ABS
Q07-CC-25
Q07-AN 25-90 PCV
Końcówka
Zawory zwrotne
sprężonego powietrza Kolanko ostre PCV Clip kalibracji otworów

Q07

Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J.
www.quality07.com.pl

Detekcja gazu
Detektory Q07 EC22

Q07
Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J.

Właściwości
Sprawdzona technologia czujników
elektrochemicznych
Wbudowana kompensacja temperatury
Szybka i łatwa kalibracja. Adapter rozkręty
rur wlotowych i wylotowych 25 mm

Tlen O²
Wodór H
Tlenek węgla CO
Amoniak NH3
Cyjanowodór HCN
Chlorowodorek wodoru HCl
Siarkowodór H²S
Tlenek azotu NO
Dwutlenek azotu NO²
Dwutlenek siarki SO²
Przetwornik wykrywający gaz EC22 zapewnia kombinowane
rozwiązanie wykrywania gazu i dymu, gdy jest używany z
systemem detekcji zasysającej dymu Q07. Przetwornik jest
zamontowany w obudowie z 25-milimetrowymi adapterami wlotu
i wylotu rury i jest zainstalowany w rurze wlotowej lub wylotowej
jednostki ASD.
EC22 to innowacyjny i opłacalny detektor gazów toksycznych
(CO, NH3, HCN, HCI, H2S, SO2, NO, NO², SIH4, CL²) oraz
tlenu i wodoru bez potrzeby ochrony przeciwwybuchowej, przy
użyciu
sprawdzonych
środków
elektro-chemicznych,
zapewniających stabilność napięcia i dokładne przetwarzanie
danych z czujnika. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi i
alarmowi dźwiękowemu EC22 oferuje czytelny wyświetlacz
graficzny umożliwiający obserwację typu gazu, zasięgu
wykrywania i koncentracji w czasie rzeczywistym. Po włączeniu
alarmu wyświetlacz zmienia kolor na czerwony z alarmem
dźwiękowym. Chroniony hasłem wyświetlacz umożliwia
nawigację po menu nadajnika z możliwością zmiany ustawień,
resetu i kalibracji.

Silane SIH4
Chlor CL²
Wyjście od 4 do 20 mA
Opcjonalny kontroler 4-kanałowy

Detekcja gazów:
* Dostępne inne gazy.

www.quality07.com.pl
tadeusz@quality07.com.pl
Tel . + 48 508124087

Q07

Detekcja gazu
Detektory Q07 EC22

Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J.

Specyfikacja EC22
Zalety:
Wbudowane oprogramowanie EC22 przetwarzające sygnał
czujnika i kompensujące wpływ środowiska, zapewniając
prawidłowe odczyty nawet przy wahaniach temperatury
związanych z pogodą.

Zakres wykrywania: czujnik elektrochemiczny
Czujnik
elektrochemiczny

katalityczny

Dopływ gazu:

dyfuzja lub przepływ

Czas reakcji:

zależy od rodzaju gazu

Czas życia sensora 0 - 2 lata
(wymiana po 2 latach )
GAZ

Zakres pomiaru

Nr detektora

Wodór H

0-2000 ppm

Q07-EC22-H

Amoniak NH3

0-200 ppm (100/500 ppm)

Q07-EC22-HNH3-1

Amoniak NH3

0-1000 ppm (300/1500 ppm)

Q07-EC22-HNH3-2

Tlenek węgla CO

0-300 ppm (200/2000 ppm)

Q07-EC22-CO

Tlen O²

0-25 objętość - %

Q07-EC22-O2

Siarkowodór H²S

0-100 ppm (30/500 ppm)

Q07-EC22-H2S

Chlorowodór HCL

0-20 ppm (10/30 ppm)

Q07-EC22-HCL

Cyjanowodór HCN

0-50 ppm (20/100 ppm)

Q07-EC22-HCN

Tlenek azotu NO

0-50 ppm (10/50 ppm)

Q07-EC22-NO-1

Temp. otoczenia
Wilgotność:
Prąd zasilania
Wymiary:

-20°C to +50°C
5 - 90% r F
18 - 30 Vdc
Obudowa bez adaptera
125 x 175 x 75

Obudowa:

Poliwęglan IP65

Sygnał wyjściowy

4-20mA

Specyfikacja kontrolera GMA200
Wyświetlacz LCD 2,2 ";

Elementy:

Tlenek azotu NO

0-100 ppm (50/300 ppm)

Q07-EC22-NO-2

Dwutlenek azotu NO²

0-30 ppm (20/100 ppm)

Q07-EC22-NO2

Silan SiH4

0-20 ppm (10/50 ppm)

Q07-EC22-SIH4

Warunki pracy

Dwutlenek siarki SO²

0-20 ppm (10/100 ppm)

Q07-EC22-SO2

Wilgotność:

Chlor CL²

0-20 ppm (10/50 ppm)

Q07-EC22-CL2

5-klawiszowa klawiatura
13 alarmów LED,
Stan działania i przekaźnika

Zasilanie
Prąd:

-20°C - +55°C
0 - 99%r F
100 - 240Vac 50 - 60Hz i/lub
24Vdc (20-30Vdc)
Max 7W detektor

Kontroler GMA200

Max 25W z detektorem

• Podłącz 4 nadajniki analogowe (detektory gazu)
• Wykrywa łatwopalny, tlen i toksyczne gazy
• 4 programowalne przekaźniki
• Wbudowane alarmy dźwiękowe i wizualne

Sześć przekażników

Wyjścia
przekażnikowe

bezpotencjałowych

Wymiary

209x180x64mm

Obudowa

Plastik IP65

Liniowa Detekcja Pożaru

KBZB-40
Zasilacz buforowy
do urządzeń sygnalizacji pożarowej,
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
oraz urządzeń przeciwpożarowych
i automatyki pożarowej

Zasilacze buforowe KBZB-40
Rodzina zasilaczy KBZB-40 to czwarta odsłona
popularnych zasilaczy do automatyki pożarowej
i oddymiania produkcji KABE Sp. z o.o.
Zaprojektowane od podstaw modele charakteryzują sie wysoką wydajnością przetwornic impulsowych oraz szeroką gamą obsługiwanych
akumulatorów.
Przystosowane są do pracy w sieci komunikacyjnej. Współpracują z rejestratorem parametrów
zasilacza KB-RPZ.
Zgodne z normami
PN-EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006
PN-EN12101-10:2005+AC:2007
Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB nr 3038/2-17
Certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez CNBOP-PIB
nr 1438-CPR-0568

Najważniejsze cechy
❶ Zakres prądów wyjściowych od 1,2A do 8,8A;
❷ Obsługiwane akumulatory 7Ah, 12Ah, 18Ah, 26Ah, 40Ah, 65Ah;
❸ Przystosowany do pracy w sieci komunikacyjnej;
❹ Wysoka sprawność przetwornic impulsowych;
❺ Współpracuje z narzędziem diagnostycznym KB-RPZ przydatnym do uruchomienia przeglądów
i konserwacji;
❻ 23 modele ułatwiają wybór optymalnego zasilania w stosunku do potrzeb.

Korzystanie z rejestratora parametrów KB-RPZ

Podłącz rejestrator
do kolejnych zasilaczy
w celu odczytania
ich parametrów

KB-RPZ

Podłącz rejestrator
do komputera
by wykonać
raport

Narzędzie do rejestracji parametrów zasilaczy. Za jego pomocą można generować raporty z uruchomienia
przeglądów i konserwacji zasilaczy.
RPZ-RAPORT - program do odczytu parametrów i generowania raportów, dostępny na stronie www.kabe.pl

MODELE ZASILACZY
KBZB-40
24V DC

Prądy zgodnie
z PN-EN54-4

Wymiary
szerokość x wysokość
x głębokość [mm]

Waga bez
akumulatorów
[kg]

1,2A/7Ah

Imax b=1,2A Imax a=0,9A

335 x 258 x 85

3

1,8A/7Ah

Imax b=1,8A Imax a=1,5A

335 x 258 x 85

3,1

2,7A/7Ah

Imax b=2,7A Imax a=2,4A

335 x 258 x 85

3,2

3,7A/7Ah

Imax b=3,7A Imax a=3,3A

335 x 258 x 85

3,2

5,5A/7Ah

Imax b=5,5A Imax a=5,1A

335 x 258 x 85

3,3

1,8A/12Ah

Imax b=1,8A Imax a=1,25A

335 x 258 x 118

3,3

2,7A/12Ah

Imax b=2,7A Imax a=2,2A

335 x 258 x 118

3,4

3,7A/12Ah

Imax b=3,7A Imax a=3,1A

335 x 258 x 118

3,4

5,5A/12Ah

Imax b=5,5A Imax a=4,9A

335 x 258 x 118

3,5

1,8A/18Ah

Imax b=1,8A Imax a=1A

395 x 324 x 97

4

2,7A/18Ah

Imax b=2,7A Imax a=1,95A

395 x 324 x 97

4,1

3,7A/18Ah

Imax b=3,7A Imax a=2,85A

395 x 324 x 97

4,1

5,5A/18Ah

Imax b=5,5A Imax a=4,65A

395 x 324 x 97

4,2

8,8A/18Ah

Imax b=8,8A Imax a=8A

395 x 324 x 97

4,5

2,7A/26Ah

Imax b=2,7A Imax a=1,6A

371 x 284 x 196

4,7

3,7A/26Ah

Imax b=3,7A Imax a=2,5A

371 x 284 x196

4,7

5,5A/26Ah

Imax b=5,5A Imax a=4,35A

371 x 284 x 196

4,8

8,8A/26Ah

Imax b=8,8A Imax a=7,6A

371 x 284 x 196

5,1

3,7A/40Ah

Imax b=3,7A Imax a=1,9A

427 x 326 x 185

5,4

5,5A/40Ah

Imax b=5,5A Imax a=3,75A

427 x 326 x 185

5,5

8,8A/40Ah

Imax b=8,8A Imax a=7A

427 x 326 x 185

5,8

5,5A/65Ah

Imax b=5,5A Imax a=2,8A

389 x 558 x 187

7,6

8,8A/65Ah

Imax b=8,8A Imax a=6A

389 x 558 x 187

7,9

I max a - maksymalny znamionowy prąd wyjściowy, który może być dostarczany w sposób ciągły.
I max b - maksymalny znamionowy prąd wyjściowy, wyższy niż I max a, który może być dostarczany, gdy nie jest
wymagane ładowanie baterii.

PARAMETRY TECHNICZNE
1

2
3
4
5
6
7
8

Model zasilacza

KBZB-40

Stopień ochrony obudowy IP wg EN 60529

IP30

Zakres temperatur pracy

-5÷40̊ C

Typ akumulatorów

AGM

Zabezpieczanie podnapięciowe

21VDC

Prąd pobierany na potrzeby własne

0,03 A/0,07 A

Kompensacja temperaturowa napięcia
buforowania

Tak

Sygnalizacja obniżenia napięcia akumulatorów

9

Zalecane przekroje przewodów zasilania
sieciowego

10

Sygnały informacyjne przekaźników

11

Zalecane przewody dla sygnałów przekaźnikowych

12

Złącze komunikacyjne

Poniżej 23,5VDC
YDY 3x1,5 mm2
- uszkodzenie zasilacza lub akumulatora
- uszkodzenie sieci 230VDC 50Hz
TKSY 0,7 mm2

Standard RS-485 do współpracy z KB-RPZ
oraz do pracy w sieci komunikacyjnej

Schemat poglądowy pracy w sieci komunikacyjnej

Do zasilaczy oferujemy
akumulatory AGM VRLA

Quality07 T.M. Markiewicz Sp.J.
Tel. 508124087
www.quality07.com.pl

Quality07.com.pl tadeusz@quality07.com.pl Tel. 508124087

