Ανιχνευτής καπνού οπτικής
δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ
Οδηγός χρήσης
EL

1. Γενικές πληροφορίες
50 cm
50cm

50 cm
50cm

∆ιασφαλίστε
ανεµπόδιστη οπτική
επαφή µεταξύ
ανιχνευτή και
ανακλαστήρα

8-100mm
8-100

Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δοµικό τοίχο ή δοκό)

50—100 m = 4
18—50 m = 1

8—18 m = 1
Χρησιµοποιήστε
κάλυµµα µικρής
εµβέλειας

• Όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τους τοπικούς κανονισµούς
• Για τους ανιχνευτές που πληρούν το πρότυπο UL268, ανατρέξτε στο NFPA72 για οδηγίες
εγκατάστασης. Σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, συνιστάται η µέγιστη απόσταση του
ανιχνευτή και του ανακλαστήρα από την οροφή να ισούται µε το 10% της απόστασης µεταξύ
δαπέδου και οροφής
• Για τις εγκαταστάσεις που καλύπτουν επιφάνεια µικρότερη από 18 m, πρέπει να
χρησιµοποιηθεί το κάλυµµα µικρής εµβέλειας
• Τοποθετήστε τη δέσµη όσο το δυνατόν ψηλότερα, αλλά µε ελάχιστη απόσταση 0,5 m από τον
ανιχνευτή και τον ανακλαστήρα έως την οροφή.
• Τοποθετήστε τον ανιχνευτή ακριβώς απέναντι από τον ανακλαστήρα
• ΜΗΝ τοποθετήσετε τον ανιχνευτή σε σηµείο όπου µπορεί να παρεµβληθούν άτοµα ή
αντικείµενα στη διαδροµή της δέσµης
• ΜΗΝ τοποθετήσετε 2 ανιχνευτές τον έναν απέναντι στον άλλον
• Η ενδεικτική λυχνία LED του ανιχνευτή πρέπει να είναι στραµµένη προς τα κάτω
• Μην τοποθετείτε το ανιχνευτή ή ανακλαστήρα σε περιβάλλοντα όπου συµπύκνωσης ή πάγου
είναι πιθανό να συµβούν
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2. Προσαρµογή του προϊόντος

Κουµπώστε
την PCB στη
βάση

Τοποθετήστε το
καλώδιο του
ανιχνευτή

Η ενδεικτική λυχνία LED πρέπει να είναι στραµµένη
προς τα κάτω
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3. ∆ιαγράµµατα καλωδίωσης

Καλωδίωση δύο ανιχνευτών σε δύο ζώνες:
Προς ανιχνευτή 1

EOL

Προς ανιχνευτή 2

DET 1

βλ.
σηµείωση 1

Κ/Α

1

DET 2

COM

Κ/Κ

2
3
Con C
Πυρκαγιά

Κ/Α

1

COM

Κ/Κ

2
3
Con D
Σφάλµα

14 V - 36 V DC

Πυρκαγιά
Con A
1
2
3

Κ/Α

Ζώνη 1 Ζώνη 1 +

COM

Κ/Κ

Εξωτ.

Σφάλµα
Con B
1
2
3

Κ/Α

COM

επαναφορά

Κ/Κ

βλ.
σηµείωση 1

EOL

Εξωτ. επαναφορά

Τροφοδοσία +
Τροφοδοσία -

Ζώνη 2 +
Ζώνη 2 -

• Σηµείωση 1: Αυτό το εξάρτηµα είναι η αντίσταση πυρανίχνευσης. Η τιµή της καθορίζεται από
τον κατασκευαστή του πίνακα πυρανίχνευσης. Για τις εγκαταστάσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες,
πρόκειται συνήθως για βραχυκύκλωµα
• Να χρησιµοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ ένα ξεχωριστό δίκλωνο καλώδιο για κάθε κεφαλή ανιχνευτή
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Για παρακολούθηση του συστήµατος - Μην χρησιµοποιείτε βρόχους καλωδίων
σε οποιουσδήποτε ακροδέκτες. ∆ιακόψτε τη διαδροµή των καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η
παρακολούθηση των συνδέσεων
• Εξαρτήµατα που δεν παρέχονται:
• Τερµατικό (‘EOL’) εξάρτηµα - παρέχεται από τον κατασκευαστή του πίνακα πυρανίχνευσης
• Αντίσταση πυρανίχνευσης
• Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε την κατάσταση των συνδέσεων Πυρκαγιά και Σφάλµα στον
πίνακα πυρανίχνευσης
• Εφαρµόστε τάση από 5 V έως 40 V στην επαφή ‘Εξωτ. επαναφορά’ επί τουλάχιστον 2
δευτερόλεπτα για την κατάσταση µη αυτόµατης αναίρεσης σήµατος φωτιάς
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3. ∆ιαγράµµατα καλωδίωσης (συνέχεια)

Συνδέσεις ρελέ για την καλωδίωση των δύο ανιχνευτών ενός ελεγκτή σε µία ζώνη:
EOL

Κ/Α

1

1

Κ/Α

Πυρκαγιά
Con A

2

COM

3

Κ/Κ

Σφάλµα
Con B

1

Κ/Α

2

COM

COM

2

Κ/Κ

3

Con C
Πυρκαγιά

1

Κ/Α

COM

2

Con D
Σφάλµα

Κ/Κ

3

3

Κ/Κ

βλ.
σηµείωση 1

Ζώνη 1 Ζώνη 1 +

Για την καλωδίωση σε άλλους τύπους του πίνακα πυρανίχνευσης ή για την καλωδίωση
πολλαπλών ελεγκτών σε µία ζώνη, ανατρέξτε στις πρόσθετες οδηγίες εγκατάστασης που
συνοδεύουν το προϊόν
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4. Ενεργοποίηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας ελεγκτής συστήµατος µπορεί να χρησιµοποιείται για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση έως και δύο κεφαλών ανιχνευτή. Το σύµβολο ‘#’ που περιέχεται σε αυτόν τον
κατάλογο αντιπροσωπεύει τον αριθµό του ανιχνευτή που είναι επιλεγµένος εκείνη τη στιγµή (1 ή 2).
5 δευτερόλεπτα

5 δευτερόλεπτα

5 δευτερόλεπτα

• ∆οκιµασµένο σύστηµα:

• Εντοπίστηκαν ανιχνευτές αλλά ο επιλεγµένος ανιχνευτής δεν
έχει ευθυγραµµιστεί:
• Ο ανιχνευτής συνδέθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε (‘Found’)
(φυσιολογικό σε σύστηµα που δεν έχει δοκιµαστεί):

• Σφάλµα επικοινωνιών ή κανένας συνδεδεµένος ανιχνευτής:
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5. Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στο µενού µηχανολογικών
ρυθµίσεων
Πατήστε

για να εµφανιστεί η οθόνη κωδικού πρόσβασης:

• Προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης: 1 2 3 4
•
Αλλαγή ψηφίου
•
Μετακίνηση στα ψηφία
•
Αποδοχή
• Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασµένος, η
οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη εισαγωγής
κωδικού πρόσβασης
• Μετά από τρεις αποτυχηµένες προσπάθειες, η
πρόσβαση θα είναι αδύνατη για τρία λεπτά

6. Εντοπισµός ανιχνευτών

• Η ένδειξη ‘Find’ (Εντοπισµός) προβάλλεται αυτόµατα την πρώτη φορά που εκτελείται αυτή η
διαδικασία. Η ‘Find’ προσπελαύνεται πάντοτε στο µενού ρυθµίσεων ελεγκτή συστήµατος. Η
λειτουργία εντοπισµού πρέπει να εκτελεστεί κατά την προσθήκη ή αφαίρεση ενός ανιχνευτή
σε κάποιο σύστηµα που έχει εντοπιστεί ήδη.

60 δευτερόλεπτα

Αυτός θα είναι ο αριθµός
των ανιχνευτών που
βρέθηκαν

• Πατήστε
για να ενεργοποιηθούν οι ανιχνευτές που
εντοπίστηκαν σε οποιοδήποτε σηµείο κατά τη διάρκεια
της αντίστροφης µέτρησης των 60 δευτερολέπτων
• Τα τυχόν άχρηστα κανάλια ανιχνευτών
απενεργοποιούνται
• Πατήστε
για νέα σάρωση, εάν ο αριθµός είναι
λανθασµένος
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7. Επιλογή λειτουργίας τροφοδοσίας
• Στη λειτουργία ‘Hi A’
(προεπιλεγµένη), κατά τη
διάρκεια της κανονικής
λειτουργίας, το σύστηµα θα
λάβει ρεύµα έντασης 5,5 mA εάν
έχει συνδεθεί ένας ανιχνευτής ή
8 mA εάν έχουν συνδεθεί δύο
ανιχνευτές. Κατά τις λειτουργίες
στόχευσης µε λέιζερ, αυτόµατης,
χειροκίνητης και αρχικής
λειτουργίας, το σύστηµα θα
λάβει ρεύµα έντασης 36 mA.

• Στη λειτουργία ‘Lo A’ (επιλέγεται
µέσω του µενού ρυθµίσεων
ελεγκτή συστήµατος), το
σύστηµα θα λάβει ρεύµα
έντασης 5,5 mA ή 8 mA σε
ΟΛΟΥΣ τους τρόπους
λειτουργίας. Ο ανιχνευτής θα
µετακινείται πολύ αργά κατά τη
διάρκεια της ευθυγράµµισης, της
στόχευσης µε λέιζερ και της
αρχικής λειτουργίας, γι’ αυτό
συνιστάται να αφήσετε το
σύστηµα στη ρύθµιση ‘Hi A’ εάν
υπάρχει διαθέσιµο ρεύµα.

8. Επιλογή ανιχνευτή

• Επιλογή ανιχνευτή για προσπέλαση
• Όλοι οι ανιχνευτές πρέπει να ευθυγραµµίζονται ξεχωριστά
• Τα βήµατα 9 έως 12 εξηγούν τον τρόπο ευθυγράµµισης
µεµονωµένων ανιχνευτών
2

1

9. Επιλογή απόστασης µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα

• Επιλέξτε 8-50 m (προεπιλογή) ή 100 m
(Ρυθµισµένο για κάθε ανιχνευτή)
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10. Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, το σύστηµα θα αποστείλει σήµα Σφάλµα

Το ΛΕΪΖΕΡ χρησιµοποιείται για την ευθυγράµµιση του ανιχνευτή µε τον ανακλαστήρα. Πρόκειται µόνο
για ένα εργαλείο ευθυγράµµισης κατά προσέγγιση. Μετά από την αυτόµατη ευθυγράµµιση το ΛΕΪΖΕΡ
δεν θα είναι απαραιτήτως στραµµένο προς τον ανακλαστήρα
• Χρησιµοποιήστε τα
για να µετακινήσετε το ΛΕΪΖΕΡ όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ανακλαστήρα
• Το ένα πάτηµα του πλήκτρου βέλους αντιστοιχεί σε µία µετακίνηση της κεφαλής ανιχνευτή
• Πατήστε
ή
για να απενεργοποιήσετε το ΛΕΪΖΕΡ και επιστρέψτε στο µενού Ρυθµίσεις
• Ανατρέξτε στις Πρόσθετες πληροφορίες ανιχνευτή για την αντιµετώπιση των προβληµάτων εάν το ΛΕΪΖΕΡ δεν
είναι ορατό

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΙΣΧΥΣ < 5 mW

ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IIIa

Μήκος κύµατος 630 - 680 nm

11. Ευθυγράµµιση ‘Auto’

• Επιλέξτε ‘Auto’ για αυτόµατη ευθυγράµµιση της υπέρυθρης δέσµης
• Η ισχύς του σήµατος θα εµφανιστεί κατά την Ευθυγράµµιση
• Εάν το ΛΕΪΖΕΡ είναι ενεργοποιηµένο δεν θα είναι απαραίτητα στραµµένο προς τον
ανακλαστήρα αφού εκτελεστεί η λειτουργία ‘Auto’ - αυτό είναι φυσιολογικό
• Εάν η λειτουργία ‘Auto’ τερµατιστεί µε έναν κωδικό σφάλµατος ‘E- ’, ανατρέξτε στην
αντιµετώπιση προβληµάτων

HiA: 2 λεπτά
LoA: 25 λεπτά
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12. ‘Set’ 0/100 (Βαθµονόµηση)

• Όταν εµφανιστεί η ένδειξη ‘Set’ πατήστε
ενόσω ο ανακλαστήρας είναι ακόµα ακάλυπτος
• Όταν εµφανιστεί η ένδειξη ‘S-00’, καλύψτε τον ανακλαστήρα µε ένα µη ανακλαστικό υλικό και
αφήστε τον καλυµµένο, έπειτα πατήστε
• Όταν εµφανιστεί η ένδειξη ‘S-01’, αποκαλύψτε τον ανακλαστήρα και αφήστε τον ακάλυπτο,
έπειτα πατήστε
• Επαναλάβετε τα Βήµατα 8 έως 12 και για τους άλλους ανιχνευτές που τυχόν θα εντοπιστούν
κατά τη διαδικασία εντοπισµού µε τη λειτουργία ‘Find’

13. Το σύστηµα ευθυγραµµίστηκε

• Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED στον ανιχνευτή θα αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα και
η ένδειξη ισχύος σήµατος θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 99% και 101%
• Προεπιλεγµένες τιµές: Όριο πυρκαγιάς 35%, υστέρηση 10 δευτερολέπτων για τα σήµατα
Πυρκαγιά και Σφάλµα, σε τρόπο λειτουργίας αυτόµατης αναίρεσης σήµατος
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14. Μη αυτόµατοι έλεγχοι πυρκαγιάς και σφαλµάτων

Μετά την εγκατάσταση ή τον καθαρισµό, συνιστάται η εκτέλεση µη αυτόµατου ελέγχου πυρκαγιάς ή
σφαλµάτων:

Έλεγχος πυρκαγιάς: Καλύψτε τον ανακλαστήρα µε αργές κινήσεις ώστε η κάλυψή του να
διαρκέσει περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Ο ελεγκτής συστήµατος θα αποστείλει σήµα πυρκαγιάς
στον πίνακα πυρανίχνευσης αφού λήξει η υστέρηση χρόνου σε περίπτωση πυρκαγιάς (προεπιλογή:
10 δευτερόλεπτα)

Έλεγχος σφάλµατος: Καλύψτε τον ανακλαστήρα πλήρως εντός διαστήµατος 2 δευτερολέπτων. Ο
ελεγκτής συστήµατος θα αποστείλει σήµα σφάλµατος πίσω στον πίνακα πυρανίχνευσης αφού λήξει
η υστέρηση χρόνου σε περίπτωση σφάλµατος (προεπιλογή: 10 δευτερόλεπτα)

15. Έλεγχος πυρκαγιάς µέσω λογισµικού

Είναι δυνατή η εκτέλεση ελέγχου πυρκαγιάς από τον ελεγκτή συστήµατος, για τον έλεγχο της
καλωδίωσης στον πίνακα πυρανίχνευσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο έλεγχος πυρκαγιάς µέσω λογισµικού είναι αποδεκτός για έγκριση από την
Πυροσβεστική Αρχή και την τακτική συντήρηση κατά το πρότυπο UL268-5

∆οκιµή λυχνίας LED
πυρανίχνευσης του
ανιχνευτή
Ο ανιχνευτής θα
αποστείλει σήµα
πυρκαγιάς και ο ελεγκτής
συστήµατος θα παραµείνει
σε κατάσταση κανονικής
λειτουργίας.
Πατήστε
για έξοδο
χωρίς να εκτελέσετε τον
έλεγχο
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∆οκιµή καλωδίωσης
ρελέ/ελεγκτή
Ο ελεγκτής συστήµατος
αποστέλλει το σήµα
‘Fire’ στον πίνακα
πυρανίχνευσης
Πατήστε
ή
για
έξοδο

16. Όριο πυρκαγιάς

Αυτή η ρύθµιση είναι το όριο ανίχνευσης πυρκαγιάς από τον ανιχνευτή
Προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση = 35%
(Ρυθµισµένο για κάθε ανιχνευτή)

• Η ευαισθησία µπορεί να ρυθµιστεί σε βήµατα του 1% µε το πάτηµα των πλήκτρων πάνω ή κάτω
• Πατήστε
για την αποδοχή της πίσω ρύθµισης
Εύρος ορίου πυρκαγιάς κατά UL268:
Απόσταση µεταξύ
ανιχνευτή και ανακλαστήρα
8—10 m

10—15 m
15—22 m
22—40 m
40—60 m

60—100 m

Εύρος ορίου
πυρκαγιάς
10—18%
15—25%
15—35%
25—50%
35—50%
50%

Εγκεκριµένα εύρη ευαισθησίας κατά EN:
Πληροί το πρότυπο EN54-12 σχετικά µε τα επίπεδα ευαισθησίας µεταξύ 25% και 35% µε
µέγιστη υστέρηση 20 δευτερολέπτων σε περίπτωση πυρκαγιάς
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17. Υστέρηση σήµατος πυρκαγιάς/σφάλµατος

Αυτές οι ρυθµίσεις είναι οι καθυστερήσεις που χρησιµοποιεί ο ελεγκτής συστήµατος προτού
αποστείλει σήµα κατάστασης ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ή ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ αντίστοιχα στον πίνακα πυρανίχνευσης.
Προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση = 10 δευτερόλεπτα
(Ρυθµισµένο για κάθε ανιχνευτή)

Υστέρηση 2 (Σφάλµα)

Υστέρηση 1 (Πυρκαγιά)

18. Λειτουργία ασφάλισης/αυτόµατης αναίρεσης

Στη λειτουργία ασφάλισης, το σύστηµα θα παραµείνει σε κατάσταση σήµατος πυρκαγιάς µετά
την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στη λειτουργία αυτόµατης αναίρεσης, το σύστηµα θα επιστρέψει
αυτόµατα στην κανονική κατάσταση λειτουργίας µετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς
(Ρυθµισµένο για κάθε ανιχνευτή)
Αυτόµατη αναίρεση

Ασφάλιση

Χρησιµοποιήστε το

για µετακίνηση

µεταξύ εικονιδίων στο Μενού ανιχνευτή,
ωσότου εµφανιστούν τα εικονίδια των
γραφηµάτων και των καµπάνων

Για την κατάσβεση µιας πυρκαγιάς, εφαρµόστε τάση 5-40 V στον ακροδέκτη εξωτερικής
επαναφοράς, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή εκτελέστε κύκλο λειτουργίας για 20
δευτερόλεπτα
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19. Καθαρισµός του συστήµατος

Το σύστηµα θα εκτελέσει αυτόµατα αντιστάθµιση για τη συσσώρευση σκόνης, αλλάζοντας το
επίπεδο αντιστάθµισης.
Ωστόσο, συνιστάται ο τακτικός καθαρισµός του φακού του ανιχνευτή, καθώς και του
ανακλαστήρα µε µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Εάν το Επίπεδο αντιστάθµισης για κάποιον συγκεκριµένο ανιχνευτή παραµείνει υψηλότερα
από 130 για πολλές ηµέρες, αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει καθαρισµός του ανιχνευτή
αυτού.

Πριν τον καθαρισµό, θα πρέπει να αποµονώσετε το σύστηµα από τον πίνακα πυρανίχνευσης.
Μετά τον καθαρισµό, επαληθεύστε ότι το σύστηµα λειτουργεί κανονικά:

Εάν η ισχύς του σήµατος κυµαίνεται µεταξύ 92% και 108%
- αφήστε το σύστηµα να αντισταθµιστεί στο 100% (δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο
από 12 ώρες)
Εάν η ισχύς του σήµατος υπερβαίνει το 108%
- µειώστε το επίπεδο αντιστάθµισης µέχρις ότου η ισχύς σήµατος φθάσει στο 92—108% και
περιµένετε µέχρι να αντισταθµιστεί το σύστηµα στο 100%
Εάν η ισχύς του σήµατος έχει τιµή µικρότερη από 92%
- εκτελέστε τις λειτουργίες Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ, Αυτόµατη ευθυγράµµιση και Ρύθµιση.

Τρόπος αλλαγής επιπέδου αντιστάθµισης:
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20. Αντιµετώπιση προβληµάτων
E-00

E-01

Μη αναγνώριση
ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ

• Απευθυνθείτε στον
κατασκευαστή για τεχνική
βοήθεια

Σφάλµα
επικοινωνίας
ανιχνευτή

• Ελέγξτε την καλωδίωση
µεταξύ του ελεγκτή
συστήµατος και του
ανιχνευτή (η τάση του
ανιχνευτή πρέπει να είναι
11—13 V)

E-02

Ο ανιχνευτής
• Εφαρµόστε τη διαδικασία
συνδέθηκε αλλά
εντοπισµού (‘Find’) και
δεν εντοπίστηκε
ευθυγραµµίστε αν είναι
(‘Found’)
απαραίτητο

E-03

Υπέρβαση ορίου
αντιστάθµισης

E-04

Απώλεια µεγάλου •
αριθµού
ενδείξεων από
•
τον ανιχνευτή

Ελέγξτε την τάση στον
ελεγκτή.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση στον
ανιχνευτή είναι >11 V

E-05

E-06

Σφάλµα ταχείας
σκίασης

E-07

•
Σφάλµα
υπερβολικά
υψηλού σήµατος •

E-09

E-11

• Καθαρίστε και
ευθυγραµµίστε ξανά το
σύστηµα

Ο ανιχνευτής δεν
• Ακολουθήστε τη διαδικασία
έχει
ευθυγράµµισης
ευθυγραµµιστεί

E-08

E-10

• ∆ιασφαλίστε ανεµπόδιστη
οπτική επαφή µεταξύ
ανιχνευτή και ανακλαστήρα
∆ιασφαλίστε ανεµπόδιστη
οπτική επαφή µεταξύ
ανιχνευτή και ανακλαστήρα
Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει
δυνατό φως στον ανιχνευτή

Μη µηδενικό
• Ευθυγραµµίστε και πάλι τον
επίπεδο
ανιχνευτή µέσω της
αντιστάθµισης
κατά την επιλογή λειτουργίας αυτόµατης
‘SET’
ευθυγράµµισης

E-12

E-13

E-14

E-21

• Βεβαιωθείτε ότι ο
ανακλαστήρας είναι
ακάλυπτος κατά την επιλογή
‘SET’
• ∆ιασφαλίστε ανεµπόδιστη
Ισχύς σήµατος
οπτική επαφή µεταξύ
ανιχνευτή και ανακλαστήρα
εκτός εµβέλειας
E-24
για ακτίνα 0,5 m
κατά την επιλογή • Βεβαιωθείτε ότι επιλέχτηκε η
του ‘SET’
σωστή απόσταση
• Βεβαιωθείτε ότι
χρησιµοποιήθηκαν σωστοί
ανακλαστήρες
• Ευθυγραµµίστε και πάλι τον
ανιχνευτή
E-26
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• ∆ιασφαλίστε ανεµπόδιστη
οπτική επαφή µεταξύ
∆εν εντοπίστηκε ανιχνευτή και ανακλαστήρα
ακτίνα 0,5 m
ο ανακλαστήρας • για
Βεβαιωθείτε ότι επιλέχτηκε η
κατά την
σωστή απόσταση
• Βεβαιωθείτε ότι
αυτόµατη
χρησιµοποιήθηκαν σωστοί
ευθυγράµµιση
ανακλαστήρες
• Ευθυγραµµίστε και πάλι τον
ανιχνευτή

Αποτυχία
αυτόµατης
ευθυγράµµισης

• ∆ιασφαλίστε ανεµπόδιστη
οπτική επαφή µεταξύ ανιχνευτή
και ανακλαστήρα για ακτίνα 0,5
m
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέχτηκε η
σωστή απόσταση
• Βεβαιωθείτε ότι
χρησιµοποιήθηκαν σωστοί
ανακλαστήρες
• Ευθυγραµµίστε και πάλι τον
ανιχνευτή

• Βεβαιωθείτε ότι ο
Αδύνατος ο
µηδενισµός όσο
ανακλαστήρας καλύφθηκε
υπάρχει η ένδειξη
πλήρως µε µη ανακλαστικό
‘S-00’ στο ‘Set’
υλικό
Το σήµα δεν
• Ευθυγραµµίστε και πάλι τον
µειώθηκε κατά την
ανιχνευτή µέσω της
επιλογή του ‘S-00’
λειτουργίας αυτόµατης
ευθυγράµµισης

Απουσία σήµατος
• Βεβαιωθείτε ότι ο
όσο υπάρχει η
ένδειξη ‘S-01’ στο
ανακλαστήρας ήταν
‘Set’
ακάλυπτος όταν επιλέχθηκε η
ένδειξη ‘S-01’
Το σήµα δεν
αυξήθηκε κατά την
επιλογή του ‘S-01’
Το στάδιο ‘Centre’
(κεντραρίσµατος) • ∆ιασφαλίστε ανεµπόδιστη
της ευθυγράµµισης οπτική επαφή µεταξύ
απέτυχε
ανιχνευτή και ανακλαστήρα
Ο ανιχνευτής
για ακτίνα 0,5 m
ευθυγραµµίστηκε µε
κάτι άλλο και όχι µε
τον ανακλαστήρα

Σφάλµα
υπερβολικά
χαµηλής
τροφοδοσίας

• Ελέγξτε την τροφοδοσία στον
ελεγκτή

Μη συµβατός
ανιχνευτής

• Απευθυνθείτε στον
κατασκευαστή για τεχνική
βοήθεια

Βλάβη
εσωτερικού
ελεγκτή

• Απευθυνθείτε στον
κατασκευαστή για τεχνική
βοήθεια

21. Τεχνικές προδιαγραφές
Παράµετρος

Τάση λειτουργίας

Τιµή

14—36 V DC

Ένταση ρεύµατος λειτουργίας –

Κανονική λειτουργία
(συµπεριλαµβανοµένης της
ενεργοποίησης σήµατος
πυρκαγιάς ή σφάλµατος)

Ένταση ρεύµατος λειτουργίας –

Λειτουργίες ευθυγράµµισης - HiA 36 mA
Λειτουργίες ευθυγράµµισης - LoA 5,5 mA / 8 mA

5,5 mA - 1 ανιχνευτής
8 mA - 2 ανιχνευτές

Εύρος ορίου πυρκαγιάς

0,45—3,98 dB
10—60%

Υστέρηση σήµατος σφάλµατος

2—30 s

Υστέρηση σήµατος πυρκαγιάς

2—30 s

Απόσταση λειτουργίας µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα
Μέγιστη γωνιακή απόκλιση ευθυγράµµισης ανιχνευτή

Μέγιστη γωνιακή απόκλιση ευθυγράµµισης ανακλαστήρα
Μέγιστη γωνιακή µετακίνηση κεφαλής ανιχνευτή
Οπτικό µήκος κύµατος

8—100 m

± 0,3 µοίρες
± 5 µοίρες

± 3,5 µοίρες
850 nm

Όριο σφάλµατος ταχείας σκίασης

87%

Θερµοκρασία λειτουργίας (Εγκεκριµένη κατά UL)

0—+37,8 βαθµοί Κελσίου

Θερµοκρασία λειτουργίας (Εγκεκριµένη κατά FM)

-20—+55 βαθµοί Κελσίου

Θερµοκρασία λειτουργίας (Εγκεκριµένη κατά EN54-12)

-10—+55 βαθµοί Κελσίου

Θερµοκρασία αποθήκευσης

-40—+85 βαθµοί Κελσίου

∆ιαβάθµιση IP

IP54

Σχετική υγρασία (χωρίς συµπύκνωση)

93%

Ονοµαστική τιµή επαφής ρελέ

VFCO, 2 A στα 30 V
DC µε αντίσταση

Μετρητής καλωδίου

24—14 AWG
0,5—1,6 mm

Μέγιστο µήκος καλωδίου (µεταξύ ελεγκτή και ανιχνευτή)
Βαθµός ευφλεκτότητας περιβλήµατος

∆ιαστάσεις

Ελεγκτής συστήµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της βάσης
Ανιχνευτής, συµπεριλαµβανοµένης της
βάσης ‘easy fit’
Ανακλαστήρας (απλός)

Αριθµός εγγράφου: 0044-033-05-EL

100 m

UL94 V0

Πλάτος,
mm

Ύψος,
mm

Βάθος,
mm

Βάρος,
kg

134

131

134

0,5

202
100
16

230
100

87
10

1,0
0,1

