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Kombineret optisk røg- og
varmedetektor
CN-PYH

Art. no. 5100499-00A

System: CS3000, CS4000, NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA
ONE

Generel beskrivelse
CN-PYH er en analog, adresserbar, kombineret
optisk røg- og varmedetektor.

Denne enhed kan enten bruges som en røg- eller
varmedetektor eller som en kombineret røg- og
varmedetektor. Følgende funktioner kan
konfigureres i brandalarmsystemerne Terra One
og Terra Fire:

• Detektoradressen i systemet

• Tilstand (dobbelt, flere kriterier, røg, varme
eller standard)

• Røgfølsomhedsniveau (5 trin)

• Varmefølsomhedsniveau (vælg
temperaturklasse A1R, A2S, BS eller CS)

CN-PYH er udstyret med LED-indikatoren
OMNIVIEW 360°, der giver en klar 360°-visning
med fuld synlighed af den røde alarmindikation.
Detektoren er også udstyret med en udgang til
ekstern indikation.

CN-PYH har et finmasket net, der forbedrer
reaktionen over for røg og også reducerer
mængden af støv osv., der kommer ind i
detektoren.

Den tekniske detektoradresse indstilles med et
specielt programmeringsværktøj. Gyldige adresser
er 1-254.

Du kan finde oplysninger om en passende sokkel i
det separate dokument "Sokkelmatrix".

BEMÆRK!
* I brandsystemerne CS3000, CS4000 og
NSAC-1 har CN-PYH samme
funktionalitet som CN-PH, dvs. at CN-PYH
kan bruges som reservedel/ erstatning for
CN-PH, men det vil ikke give eventuelle
ekstra funktioner.

Data
Følermetode Lysspredning og termistor

Følerelement 1 x LED og termistor

Mærkespænding 35 VDC

Arbejdsspænding 20-38 VDC

Arbejdsstrøm 200 µA

Alarmstrøm 5 mA (LED)

Fjernindikering 2 mA

Driftstemperatur -10 °C til +55 °C

Opbevaringstemperatur -25 °C til +70 °C

Relativ luftfugtighed ≤ RF 95 %
ikke-kondenserende

Beskyttelse mod
indtrængen

IP40

Adresseringsmetode Soft adressering, permanent
EEPROM.

Materiale PC/ABS eller ABS

Vægt (uden sokkel) 110 g

Farve Hvid

Programmeringsværktøj Delnr. 040300

CE-overensstemmelse EN54-5, EN54-7, EN54-29

Certificering
0359-CPR-00278

DoP nr.: 00278-PYH

BEMÆRK!
Fjern ikke støvbeskyttelsesdækslet fra
detektoren, før alle forurenende
(støvende) aktiviteter er fuldført, og
området er blevet gjort rent.

Tilslutning
Tips!
Vedr. tilslutning henvises til databladet for
den valgte sokkel.
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Mål (mm)

Detektorhoved Ø 104 mm x 42 mm

Detektorhoved og
UB-seriesokkel

Ø 104 mm x 57 mm
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