Brandvarning för smutsiga miljöer
Aspirationsdetektor, svenske marknad
Aspirationsdetektor EN54-20 klass C,LBK Godkänd

- Mycket driftsäker och används för detektering i smutsiga miljöer:
- Landtbruk / Häststall
- Produktionslokaler
- Lagerhallar
- Ishallar
- Badanläggningar
- Kyrkor
- 2 rörkanaler m/25mm rör
- 2x70m rör med reaktionsonstid inom 60 sek.
- Kan anslutas med T-koppling, då är det 4x50m rör m/ungefärliga lika rörlängder.
- Täcker upptill 4400m 2. (Radie på 20m från rörgatan).

IRS-3, aspirasjonsdetektor
Mål i cm; L=40, B=30, H=13

Projektering:
Aspirationsdetektor IRS-3
Egenskaper til IRS-3:
- Kan stå som fristående enhet (EN54-4, EN54-2)
- Kan anslutas till larmcentral, kablat eller trådlöst
- Potensialfria reläutgångar (No) fel/larm.
- Kan byggas ut med trådlös larmöverföring
- Kan byggas ut med GSM varning
- All elektronik byts ut på plats
- Modulärt uppbyggt, all service görs på plats.
- Tidsbegränsad avställingsfunktion
- Kan byggas ut med fjärrkontroll för tillfällig avstängning
- Inbyggt överspänningskydd (8kV)
- Backupbatteri integrerat i lådan.
- Använd grovfilter och kondensflaska som standard.
- Är skyddad mot korrosion
- Kan kompletteras med ljuddämpare.
- Använd 25mm rör
Startpaket: El-nummer 6334073
1 stk IRS-3 central 2 stk kondensflaskor
1 stk batteri
2 stk ändpluggar
2 stk filterboxar
10 stk 90 graders böjar
1 stk siren
20 stk skarvmuffar
50stk Hästskoclips

Installations anvisning:
1. Installera IRS-3 i det varmaste rummet
- Reduserar kondensering.
- Tänk på över/undertryck.
2. Installera 2 filterboxar och 2 kondensflasker iht beskrivningen.
3. Montera rör och borra hål iht tabell.
4 Montera central och larmorgan efter behov
5. Koppla till batteri och 230V
- Systemet kalibrerer sig själv
6. Testa anläggningen med teströk
7. Underhåll måste göras minst en gång per år beroende av miljö

Aspirationssystem u/batteri
Illustrerar ett typiskt startpaket

El-nummer:
IRS-3v3
Batteri 12V/17Ah
IRS-FB, filterbox
Kondensflaska
IRS-3 utblåsn.kit
IRS-3 ljuddämpar
Grovfilter för FB
Ändplugg
Hästskoclips (50 i pk)
Låscklips
(50 i pk)
Böj 90 grader
Flexiböj
Rör 3m lengder
Skarvmuff (20 i pk)
Rökampull i flaska
Utesiren Flash-tone
Filter intern (5 pack)
------------------------------------Trådlös avställning:
UC-82, 12V mottagare
RC-86K, Fjärrkontroll
Trådlös larmöverföring:
JA-81M, trådlös sändare
UC-82, 12V mott. m/relä
GD-04, GSM sändare 4xI/U
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