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Parametry techniczne  
Typ czujki zasysająca dymu
Wykrywanie pożarów testowych TF2-TF5
Czułość 0,00151 ... 13,1 %/m
Rodzaj czujki konwencjonalna
Napięcie zasilania 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 18 ... 30 V DC
Ilość stref detekcji 1
Maksymalny chroniony obszar 2000 m2
Klasa czujki A, B, C (36 otworów dla klas A,B,C)
Ilość czujników 1
Maksymalna długość rury 2x120 m (4x80m)
Pobór prądu 415 mA średnio, 465 mA w alarmie
Ilość wyjść sygnalizatorów konw. brak
Liczba przekaźników 8
Obciążalność wyjść
przekaźnikowych

30V DC / 3A

Pamięć zdarzeń 18000
Porty komunikacyjne TCP/IP (alerty na 6 adresów e-mail)
Zakres temperatur pracy -10 .. 55 °C
Wilgotność względna 10 ... 95 % (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP 30
Wymiary 330x337x127 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga 3,8 kg (z opakowaniem transportowym)

Czujka zasysająca FAAST XM™ łączy w sobie podwójne źródło optycznej detekcji dymu (niebieska dioda LED i laser na podczerwień)
oraz zaawansowane algorytmy, a wszystko po to by wykrywać wiele typów pożarów przy zachowaniu zwiększonej odporności na
uciążliwe cząstki. FAAST XM™ potrafi precyzyjnie wykrywać stadium początkowe pożaru od 30 do 60 minut wcześniej niż standardowe
czujki klasy A lub klasy B.

Każda czujka FAAST XM™ dostarczana jest z oprogramowaniem PipeIQ™, które wspomaga projektowanie rur, a także zapewnia
intuicyjną kontrolę nad konfiguracją systemu oraz bieżące jego monitorowanie. Zainstalowaną czujkę FAAST XM™ można monitorować
za pośrednictwem wirtualnego wyświetlacza na ekranie komputera podłączonego bezpośrednio do czujki lub, gdy czujka jest
podłączona do Internetu za pośrednictwem portu Ethernet, zdalnie poprzez przeglądarkę www czy smartfon.

Stale podłączona do Internetu czujka FAAST XM™ może aktualizować swój aktualny stan poprzez wiadomości e-mail do wybranych
pracowników. Urządzenie może przekazywać poziomy alarmowych, pilnych i drobne usterki oraz stany wejść poprzez osiem wyjść
przekaźnikowych typu NO/NC.

W celu realizacji dowolnego scenariusza pracy, czujka FAAST XM™ łączy zaawansowane możliwości komunikacji z szeroką gamą
możliwych ustawień. Czujka zapewnia pięć poziomów alarmowania, które można zaprogramować na zatrzaskawych lub
niezatrzaskowych przekaźnikach. Aby uwzględnić szczególne wymagania lub warunki środowiskowe, w dowolnym miejscu można
wprowadzić opóźnienia alarmu od 0 do 60 sekund. FAAST XM™ również obsługuje dwa tryby czułości: w trybie Acclimate™ czujka
automatycznie dopasowuje się do aktualnych warunków środowiskowych w celu likwidacji fałszywych alarmów. Tryb
Dzień/Noc/Weekend umożliwia zaprogramowanie poziomów alarmowania na podstawie rutynowych zmian w środowisku.
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System Sensor 8100E
Ultraczuła czujka zasysająca FAAST


