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Parametry techniczne  
Typ czujki liniowa dymu
Zasięg 100 m z opcjonalnym reflektorem 6500-LRK
Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 10,2 ... 32 V DC (nominalne 12 / 24 V DC)
Prąd dozorowania 17 mA (przy 24V DC)
Prąd alarmowania 38,5 mA (przy 24V DC)
Zakres temperatur pracy -30 ... +55 °C
Wilgotność względna 10 ... 93 % (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP 54
Wymiary 190x254x84 mm szer. x wys. x gl.
Waga 1,77 kg
Możliwość zdalnego testowania Tak

6500RS konwencjonalna liniowa optyczna czujka dymu z reflektorem przeznaczona do pracy jako element konwnecjonalnego systemu
sygnalizacji pożaru. Działa ona na zasadzie zaciemnienie światła wiązki podczerwieni. Liniowe czujki dymu nadają się szczególnie do
ochrony budynków o dużych, otwartych przestrzeni takich jak magazyny, atria itp.

Czujka 6500RS posiada zintegrowane w sobie nadajnik i odbiornik oraz może być bezpośrednio podłączona do pętli adresowalnej.
Nadajnik podczerwieni generuje w kierunku reflektora wiązkę światła o dużej efektywności. Reflektor odbija wiązkę w kierunku
odbiornika, gdzie odbieranego sygnał jest analizowany. Zmiana mocy odbieranego sygnału jest używana do określenia stanu
alarmowego. Czujka ta posiada unikalną możliwość testu zdalnego zarówno optyki jak i elektroniki. Filtr optyczny automatycznie
wyjeżdża przed optykę i powoduje osłabienie wiązki symulując pożar.

Ustawienie detektora jest uproszczone dzięki zastosowaniu "celownika". Kalibracja czujki z reflektorem jest wspomagana przez cyfrowy
wskaźnik siły sygnału.

Czułość detektora może być ustawiona od 25% do 50% zaciemnienia, co zapewnia elastyczność stosowania w zależności od środowiska,
w którym będzie ona zamontowana. Oprócz czterech stałych wartości progów alarmowych, są dwa zmienne progi, pozostawiające
wiązkę w znanym zakresie czułości. Dzięki temu otrzymujemy automatyczną kompensację zmian w środowisku, które mogłyby
prowadzić do fałszywych alarmów.

Czujka posiada automatyczną kompensację dryftu, przy czym czujnik dostosowuje swoje progi wykrywania zgodnie z wszelkimi
automatycznymi kompensacjami wiązki powodowanymi przez zanieczyszczenia powierzchni optycznej.

Detektor może być regulowany po 10° w pionie i poziomie. W przypadku konieczności regulacji o większy kąt wymagany jest dodatkowy
uchwyt montażowy umożliwiający regulację o 28° w pionie i 360° w poziomie, w przypadku montażu sufitowego, lub o 23° w pionie i 90°
w poziomie, w przypadku montażu ściennego.

Czujka dostarczana jest z reflektorem pojedynczym dającym zasięg detekcji 5-70m.

Certyfikat zgodności nr 0832-CPD-0323

System Sensor 6500RS
Konwencjonalna liniowa czujka dymu zasięg 5-70(100)m, mozliwość zdalnego testowania


