
2.2 Aspiration- Securiton detektorer
Varenummer Beskrivelse

Securiton ASD 533 er en højfølsom aspirationsdetektor med et

detektorhoved der medleveres. Detektoren kan anvendes til

Klasse A, B og C i henhold til EN 54-20.

Detektoren kan kun leveres uden display og har ikke mulighed

for at kobles i netværk. Den har 3 programmerbare

relæudgange. Følsomhed 0,02% - 10% obs/m.

Securiton detektor uden display med et detektorhoved

LAP

SE-ASD 533-1

Securiton ASD 535-X er en modulær aspirationsdetektor med

mulighed for 2 detekteringskanaler med samme eller hver sin

følsomhed, med eller uden display af røgniveau. Den har 3

programmerbare relæudgange. Detektorerne leveres uden

detektorhoveder, der bestilles særskildt. Se nedenfor.

Securiton detektor for et detektorhoved uden røgniveaudisplay

Securiton detektor for to detektorhoveder uden røgniveaudisplay

Securiton detektor for et detektorhoved med røgniveaudisplay

Securiton detektor for to detektorhoveder med røgniveaudisplay

SE-ASD 535-1

SE-ASD 535-2

SE-ASD 535-3

SE-ASD 535-4

Securiton SSD-X er detektorhoveder for ASD 535-X

Hovederne har forskellig følsomhed, og vælges i henhold til

nødvendig klasse og anvendelses sted. Anvend beregnings-

program eller Easy Config til valg af detektorhoved.

Følsomhed: 0,5 - 10 %obs/m

Følsomhed: 0,1 - 10 %obs/m

Følsomhed: 0,02 - 10 %obs/m

SE-SSD 535-1

SE-SSD 535-2

SE-SSD 535-3

SE-MCM 35

Memory card module til logning af yderligere hændelser og

måledata. Kan anvendes i ASD 533 og ASD 535-X

Memory kort inklusiv 1GB SD kort

SE-RIM 35

Relæ interface modul med 5 programmerbare output relæer.

Kan avendes i ASD 533 og ASD 535-X (op til 2 stk. pr. detektor.)

Relækort med 5 output relæer

SE-SIM 35

SE-SMM 35

Serielt interface kort til sammenkobling af op til 250 detekto-rer.

Kan kun anvendes i ASD 535-X. Tilslutning af PC via SMM 35.

Serielt interface kort for ASD 535-X

Serielt interface master modul for tilslutning af PC til ASD 535

netværk. ULM dongle giver øget funktionalitet.

Serielt interface master modul for ASD 535-X
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