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Typ czujki CH4 (metan)
Pobór prądu 135 mA na każdy sensor
Maksymalny chroniony obszar -- m2 zależnie od
orurowania
Żywotność sensora 3 .. 5 lat zależnie od
warunków środ.

Detektor gazu Vesda Eco dodaje funkcjonalność wykrywania
niebezpiecznych gazów do istniejących lub nowych zasysających systemów
detekcji (ASD). Detektor korzysta z tej samej sieci orurowania co zasysająca
czujka dymu, zapewniając tym samym znacznie większy obszar detekcji niż
klasyczny punktowy detektor gazu. Dzięki temu sprawdzi się o wiele lepiej
w trudnych aplikacjach typu tunele kablowe, akumulatorownie, centra
przetwarzania danych, parkingi podziemne itp. Wykorzystanie orurowania
zasysającej czujki dymu sprawia ponadto, że detektory Vesda Eco mogą
pracować w trudnych warunkach środowiskowych, analogicznie do czujek
zasysających. Kolejną zaletą jest prosta rozbudowa systemu detekcji dymu
o detekcję gazów - ze względu na wykorzystanie tej samej sieci rur,
wystarczy dołożyć sam detektor Vesda ECO do istniejącej sieci, obniżając
znacznie koszty montażu i okablowania. Czujki Vesda Eco można
zintegrować z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsu RS485,
4-20mA lub przekaźników bezpotencjałowych. Zastosowanie Modbus i
wyjścia przemysłowego w standardzie 4-20mA powoduje również
przydatność tego typu urządzenia do monitorowania parametrów w
procesie produkcji.

Parametry techniczne  
Typ czujki CH4 (metan)
Typ sensora katalityczny
Zasilanie 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 18 .. 30 V DC
Pobór prądu 135 mA na każdy sensor
Zakres pomiaru 0 .. 100 % L.E.L.
Dokładność pomiaru -5 .. +5 %
Wyjścia NO/NC
Maksymalny chroniony obszar -- m2 zależnie od orurowania
Żywotność sensora 3 .. 5 lat zależnie od warunków środ.
Pamięć zdarzeń karta micro SD (do 100 000 000)
Zakres temperatur pracy -20 .. 55 °C
Zewnętrzna średnica rury 25 mm
Temperatura zasysanego
powietrza

-20 .. 55 °C

Wilgotność względna 10 .. 95 % (bez kondensacji)
Materiał PC / ABS
Wymiary 125 x 34 x 110 mm (W x S x G)
Waga 250 g

Xtralis ECO-D-R-12
Zasysający detektor gazów - metan (CH4)


