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Typ czujki zasysająca dymu
Wykrywanie pożarów testowych TF2-TF5
Czułość 0,06 ... 6 %/m
Rodzaj czujki konwencjonalna
Ilość stref detekcji 2
Maksymalny chroniony obszar 2000 m2
Klasa czujki A, B, C (A - 3; B - 6; C - 18 otworów
na strefę)
Maksymalna długość rury 100 m (na strefę)
Pamięć zdarzeń brak

Czujka zasysająca ICAM ILS zapewnia elastyczne
rozwiązanie, spełniające unikalne potrzeby wielu
wymagających miejsc zarówno komercyjnych jak i
przemysłowych. Nadaje się ona do systemów o średniej
czułości jak i systemów w klasie C z dużą ilością
punktów próbkujących.

Czujka ILS, przez otwory próbkujące w sieci rur,
aktywnie zasysa z obszaru chronionego powietrze.
Pobrana próbki powietrza przed analizą, za pomocą
zamontowanych w czujce laserowych czujek
punktowych o średniej czułości, jest filtrowana. Stany
alarmowe (awaria, pre-alarm i pożar) są wyświetlane za
pomocą diod LED na wyświetlaczu a także poprzez
przypisane im wyjścia przekaźnikowe.

Czujka wykorzystuje wysoką wydajność i program
monitorowania prędkości przepływu powietrza. Poziom
przepływu powietrza wyświetlany jest na
dziesięcioelementowym wykresie słupkowym, który
połączony jest z wysokim i niskim progiem przepływu
oraz jego brakiem, co za pośrednictwem przekaźników
przekazywane jest do CSP.

Progi czułości dla każdego z trzech poziomów
alarmowania, prędkość wentylatora i czułość przepływu
mogą być indywidualnie zaprogramowane. Czujka ILS
może zostać skonfigurowana lokalnie poprzez
zintegrowany interfejs programowania.

Certyfikat zgodności nr 0786-CPD-20586
Certyfikat VDS nr G 206066

Parametry techniczne  
Typ czujki zasysająca dymu
Wykrywanie pożarów testowych TF2-TF5
Czułość 0,06 ... 6 %/m
Rodzaj czujki konwencjonalna
Napięcie zasilania 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 18 ... 30 V DC
Ilość stref detekcji 2
Maksymalny chroniony obszar 2000 m2
Klasa czujki A, B, C (A - 3; B - 6; C - 18 otworów na strefę)
Ilość czujników 2
Maksymalna długość rury 100 m (na strefę)
Pobór prądu 120 ... 350 mA (w zależności od długości rur i

prędkości wentylatora)
Liczba przekaźników 6 - po 3 na strefę (NO/NC - awaria, pre-alarm,

pożar)
Obciążalność wyjść
przekaźnikowych

30V DC / 1,0A

Pamięć zdarzeń brak
Porty komunikacyjne brak
Ilość wyjść sygnalizatorów konw. O
Zakres temperatur pracy -10 ... +60 °C
Wilgotność względna 10 ... 95 % (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP 23 (IP 65 z rurą zwrotną)
Wymiary 259x184x166 mm (szer. x wys. x gł.)

Xtralis ILS-2
Konwencjonalna czujka zasysająca klasy A, B, C 2 strefy


