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Optyczna czujka dymu ECO1003 należy do serii czujek System Sensor
ECO1000. Seria ECO1000 to grupa czujek konwencjonalnych, które zostały
wyprodukowane przy użyciu najnowszych technologii produkcji i są
dostarczane z szerokim wachlarzem zaawansowanych funkcji.
Czujka ta wykorzystuje komorę optyczną w połączeniu ze specjalnym
układem scalonym (ASIC), aby zapewnić szybkie i dokładne wykrywanie
pożarów. Połączenie unikalnej konstrukcji komory oraz innych
zaawansowanych technicznie procesów pozwala znacznie wydłużyć okresy
bez konieczności czyszczenia czujki.
Czujka ECO1003 wyposażona jest w diodę LED, która świeci w celu
zapewnienia lokalnego sygnału alarmowego. Po zatrzaśnięciu się
przekaźnika wysyłany jest alarm i zapalana jest dioda. Stan ten trwa aż
czujnik zostanie zresetowany przez chwilową przerwę w zasilaniu.
Dodatkowo można wykorzystać zdalny wskaźnik zadziałania.
Dzięki szerokiej gamie gniazd kompatybilnych z czujką ECO1003 detektor
ten można wykorzystać z szeroką gamą central alarmowych i pożarowych.
Wszystkie gniazda wyposażone są w sprężynę zwierającą w celu
umożliwienia testowania obwodu przed montażem czujnika oraz w blokadę
zapobiegającą usunięciu detektora bez użycia narzędzi.

Certyfikat zgodności nr 0832-CPD-0064

Parametry techniczne  
Typ czujki optyczna dymu
Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 8 ... 30 V DC
Prąd dozorowania 0,06 mA (przy 24V DC)
Prąd alarmowania 80 mA
Zakres temperatur pracy -30 ... +70 °C
Wilgotność względna 5 ... 95 % (bez kondensacji)
Kolor RAL9016
Średnica 102 mm
Wysokość 32,5 mm (bez gniazda)

System Sensor ECO1003
Konwencjonalna optyczna czujka dymu


