
IR detektory kouře do potrubí - VSD

Specifikace:
* IR - detekce

* Výstupy:
Analogový 2-10VDC
Relé SPDT 1A při 24 V DC, 120 VAC

* Analogový výstup - úrovně stavu
< 2 VDC porucha senzoru
3-7 VDC normální provoz
7-9 VDC Optika vyžaduje čištění
> 9,5 VDC detekce kouře - alarm

* LED indikace úrovně zanesení senzoru
( pouze VSD 302 a VSD 602 )

Technická data: * Standardní délka sondy 300 mm a 600 mm
Detektory VSD obsahují relé se spínacím kontaktem
pro alarmové hlášení je-li detekován kouř.

Popis:
Analogový výstup  lze využít k určení hladiny Detektor  kouře  do  potrubí řady  VSD byl vyvinut
detekovaného kouře, zapojení detektoru do z  osvědčené  konstrukce   s  použitím  moderních 
centrálního  systému  řízení  budov  a  stavu prostředků    pro    zajištění   účinné  a   spolehlivé 
snímací optiky. detekce kouře ve vzduchotechnických systémech.

Detektory  VSD 302 a VSD 602 (jen)  navíc  obsahují Detekce kouře  je  dosaženo stálým monitorováním 
LED displej  jako indikátor aktuálního stavu detekce vzduchu  infračerveným  světlem  uvnitř  perforova-
a poruchové relé se spínacím kontaktem pro hlášku, ného válce,  který je  vložen  přímo do  VZT potrubí.  a poruchové relé se spínacím kontaktem pro hlášku, ného válce,  který je  vložen  přímo do  VZT potrubí.  
že je detektor potřeba vyčistit. Tato metoda eliminuje problémy spojené s konven-

čními hlásiči instalovanými  v odběrných  krabicích.
Citlivost nastavitelná od 

3% do 25% zatemění Nejvyšší   citlivost   na   kouř  je  zajištěna   účinným 
( 0,1 do 0,9 db/m ) odmítáním   krátkodobých   poruch   a  selektivními 

elektronickými   filtry,   které    spolehlivě  eliminují
Napájení 24 VAC / 50-60Hz vnější   vlivy,  včetně znečištění, polétavého prachu 

24 VDC  (-10..+15%) a  nízkoúrovňového   rušení  což  jsou  časté  zdroje 
problémů  a   falešných  poplachů   některých  typů 

Spotřeba 62 mA hlásičů. Signál pokročilého tlumícího obvodu (LK1),
kterým  detektor disponuje,  lze dočasně zrušit pro

Výstupní relé spínací kontakt účely testování.
1A při 120 VAC, 24 VDC

LED  indikátor  vizuálně  zobrazuje hustotu  kouře  a 
Analogový výstup 2-10 VDC (3V = normal) stav  optiky  ( pouze u VSD 302 a 602 ). Tento signál

je k dispozici jako analogový výstup pro komunikaci 
Provozní teplota  +10 to +40°C s automatizačním systémem budov.

0 až 95% r.H. nekondenzující 
Pro objednání: 

Skladovací teplota  -10 to +50°C Typ Popis Délka
0 až 95% r.H. nekondenzující válce

Krytí IP 65 - pouze s vhodnou VSD 301 detektor kouře do potrubí 300mm
           kabelovou vývodkou

VSD 601 detektor kouře do potrubí 600mm
Váha 300g

VSD 302 detektor kouře do potrubí 300mm
Země původu Vyrobeno v EU s LED indikátorem

Certifikace Označení CE podle ES Směrnice VSD 602 detektor kouře do potrubí 600mm
o  nízkém  napětí 89/336/EHS a s LED indikátorem
revizí a v souladu s  EN50081-1
a EN50082-1a EN50082-1



Použití: Elektrické připojení:

VSD   by   měl   být   instalován  ve   větracích   nebo 
klimatizačních   systémech  s  cílem  zabránit  šíření
kouře  kouře   přes  oblasti,  které  nejsou  požárem 
bezprostředně  dotčeny.  Zejména  všude  tam, kde
potrubí   prochází  z  jednoho  požárního  úseku  do
druhého  a  větrací  systém je   vybaven  požárními
klapkami (uzávěry), které mohou být bezprostředně 
uzavřeny a tím zamezit šíření kouře. 

Detektory by měly  být instalovány  v potrubí vratného Spojovací kontakt: Zapojení svorkovnice:
vzduchu z jedné čí více zón nebo sestavy vzduchotech-
nických jednotek,  aby přívod vzduchu byl automaticky LK1 ON  = Tlumící obvod ON 0 VOLT N ………………………..
vypnut  a  tím  došlo k zamezení přívodu kyslíku k ohni. LK2 OFF = Tlumící obvod OFF 24 VOLT AC/DC ………………
Odtahové ventilátory a  klapky regulace vzduchu, jsou- 0-10V Analogový výstup…….
li  instalovány,  by měly být nastaveny do plného toku,
aby byl maximálně odváděn zakouřený vzduch během LK2 ON  = Alarm manual reset …………………  Alarm kontakt NO
evakuace budovy. LK2 OFF = Alarm auto reset ……………  * Poruchový kontakt
Počet a správné umístění detektorů závisí na konstrukci …………………...  Společný kontakt

budovy a velikosti ventilačním systému.

Instalace: * pouze u VSD 302 a VSD 602

VSD je optický  IR detektor a proto průtoková rychlost Rozměry:
vzduchu má malý vliv  na kvalitu snímání. Detektor by
však  měl  být  instalován  tak,  aby  otvory  v detekční 
trubici byly rovnoběžně s prouděním vzduchu.

Nejvhodnější místo pro umístění detektoru je v hlavním
proudu vzduchu,dostatečně vzdáleno od ohybu potrubí.
Minimální  vzdálenost  od  ohybů by měla činit přibližně Minimální  vzdálenost  od  ohybů by měla činit přibližně 
3 šířky  potrubí,  aby  bylo  zajištěna  vhodná   hustota a 
promíchání   vzduchu.   Zvolené   místo   by  mělo   také 
umožnit přístup k běžným servisním úkonům - čištění a
nemělo by být blízko hran potrubí.

V zájmu zajištění co nejrychlejší detekce kouře je vhodné 
umístit detektor kde je minimum větvení potrubí. Tím se 
sníží možnost zředění množství kouře, z potrubí z raných 
stádií   ohně  vzduchem  z   prostoru,  který  není  ohněm 
zasažen.  Z tohoto důvodu by  každý pokoj  nebo prostor 
měl v ideálním případě být chráněn jednotlivě či zónově.
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