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Typ czujki nadmiarowo-różniczkowa ciepła
Protokół komunikacji na pętli czujka
konwencjonalna
Klasa czujki A1R (próg 58ºC)
Maksymalny chroniony obszar 35 m2
Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
Prąd alarmowania 20 mA (przy 24V dla B24)

SensoMAG R20 to nadmiarowo-różniczkowa czujka
ciepła z cyfrowym algorytmem przetwarzania sygnału.
Przeznaczona jest do wykrywania temperatury powyżej
58°C (klasa A1R, zgodnie z normą EN54-5). Nadaje się
ona do każdego konwencjonalnego systemu
sygnalizacji pożarowej z centralą o progu alarmowania
między 10mA a 15mA.

SensoMAG R20 nadaje się do zastosowań w miejscach,
w których występują zmiany temperatury otoczenia
(np. warsztaty mechaniczne, narzędziownie itp.).
Innowacyjna konstrukcja sprawia, że szczególnie nadaje
się wszędzie tam, gdzie mogą występować kurz i brud
(np. tartaki) lub wysoka wilgotność, które mogą
wpływać na działanie tradycyjnych czujek.

Cechy funkcjonalne:

Wykrywanie temperatury powyżej 58°C lub
szybki wzrost temperatury w krótkim czasie,
klasa A1R
Cyfrowy algorytm przetwarzania sygnału
Chroniony obszar - do 35m kw.
Niskoprofilowa konstrukcja
360° widoczność wskaźnika LED
Sygnalizacja stanu czujki co każde 8s
Certyfikacja EN54-5

Certyfikat zgodności nr 1293-CPD-0118

Parametry techniczne  
Typ czujki nadmiarowo-różniczkowa ciepła
Protokół komunikacji na pętli czujka konwencjonalna
Klasa czujki A1R (próg 58ºC)
Maksymalny chroniony obszar 35 m2
Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 9 ... 30 V DC
Prąd dozorowania 0,05 mA
Prąd alarmowania 20 mA (przy 24V dla B24)
Maks. przekrój przewodów 2 mm2
Zakres temperatur pracy -10 ... +60 °C
Zakres temperatur
przechowywanie

-10 ... +60 °C

Wilgotność względna 0 ... 93 % (bez kondensacji)
Montaż Gniazda serii B
Wysokość montażu do 3,5 m
Materiał ABS
Kolor RAL 9016 (biały)
Średnica 102 mm
Wysokość 42 mm
Waga 118 g

Teletek SensoMAG R20
Czujka ciepła SensoMAG nadmiarowo-różniczkowa, próg ciepła 58°C (klasa A1R)


