FIRERAY

JELLEMZŐK
•

Mikroprocesszoros vezérlés

•

5 – 50 méteres tartomány

•

50 – 100 méteres tartomány

•

Rendkívül egyszerű beállítás

•

12 V vagy 24 V üzemi feszültség

•

Kiválasztható riasztási küszöb

•

Alacsony áramfelvétel

•

Automatikus visszaállítás

•

Automatikus szennyezettségkompenzáció

1. Rendszerleírás
A Fireray 50/100R típusú érzékelő egy közös tokba épített adóból és vevőből áll.
Az érzékelőt az épület szerkezetére szerelendő fel, a mennyezettől 0,3 – 0,6 m távolságban.
Az adó egy láthatatlan infravörös sugarat bocsát ki, ami visszaverődik az adóval szemben, takaratlanul felszerelt
prizmáról. A visszavert infravörös fényt a vevő érzékeli és elemzi.
Az érzékelő oldalirányú érzékelése a sugár mindkét oldalán 7,5 m.

2. A rendszer működése
A sugár útjába kerülő füst a sűrűségével arányosan csökkenteni fogja a vett infravörös fény erősségét. Az
érzékelő elemzi ezt a fényerő-csökkenést vagy elsötétedést, és ennek megfelelő lép működésbe.
A környezet igényei szerint 25%-os, 35%-os és 50%-os riasztási küszöbök választhatók ki, ahol a 25%-os
küszöb jelenti a legnagyobb érzékenységet. Ha a vett infravörös jel a kiválasztott küszöb értéke alá csökken és
kb. 10 másodpercig ott marad, a tűzjelző relé működésbe lép.
A tűzjelző relé kétféle üzemmódban működhet. Az auto reset (önvisszaállító) üzemmód 5 másodperccel azután,
hogy az infravörös jel intenzitása visszaállt a riasztási küszöb feletti szintre, visszaállítja a tűzjelző relét. A
reteszelő üzemmód egy riasztási feltétel bekövetkezte után meghatározatlan ideig bekapcsolva tartja a tűzjelző
relét. A reteszelt üzemmód megszüntetése céljából az érzékelő tápfeszültségét legalább 5 másodpercre ki kell
kapcsolni.
Ha az infravörös sugár intenzitása körülbelül 10 másodpercen keresztül hirtelen 90%-ra vagy ennél lejjebb
csökken, akkor bekapcsol a hibajelző relé. Ez a körülmény többféle módon következhet be, például egy tárgy
kerül a fénysugár útjába, az adó meghibásodik, a prizma elveszik vagy az érzékelő hirtelen elállítódik. A hibajelző
relé a kiváltó körülmény megszűnése után 5 másodperccel visszaáll.
Az érzékelő követi a jel erősségének – az alkatrészek elöregedése vagy az optikai felületek elszennyeződése
miatt bekövetkező – hosszú távú gyengülését. Ennek módja az, hogy a készülék a vett infravörös jelet 15
percenként összeveti egy etalonnal; a 0,7 dB/h értéknél nagyobb különbségek automatikusan korrigálódnak.

3. Jellemző egyzónás bekötési rajz
TÁP

ZÓNA KÁBELEZÉSE

12-24 V= (PIROS)
0 V= (FEKETE)
Riasztási ellenállás

Tűzjelző relé

NO (SÁRGA)
COM (KÉK)

Hibarelé
COM (FEHÉR)

Vonallezáró ellenállás

NC (ZÖLD)

Ez a kapcsolási rajz arra az esetre példa, amikor nincs más eszköz a zónában, mint az egyetlen Fireray
készülék. Egy tipikus panelhez való csatlakoztatással mindig ellenőrizni kell a tűz és hiba esetén a helyes
működést. A relék nyugvó állapotban vannak ábrázolva. A „riasztó ellenállás” és a „vonallezáró ellenállás”
értékeit kérdezze meg a tűzjelző panel gyártójától.

2

4. Az érzékelő csatlakozó egységének konfigurációs beállításai

DIP-KAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSAI
Ü.MÓD KAPCS.
PRIZMA
BEÁLL. Ü.MÓD
NORMÁL MŰK.

ÉRI.

50% KÜSZÖB

KI

KI

35% KÜSZÖB

KI

BE

25% KÜSZÖB

BE

KI

12% KÜSZÖB

BE

BE

RETESZELŐ RIASZTÁS

KI

ÖNVISSZAÁLLÍTÁS

BE

TŰZJELZŐ RELÉ ENG.

KI

TŰZJELZŐ RELÉ TILT.

BE

SZÍN CSATLAKOZÁS
KÉK
TŰZ MUNKA
SÁRGA
TŰZ KÖZÖS
TÁPFESZ +
PIROS
FEKETE
TÁPFESZ ZÖLD
HIBA NYUG.
FEHÉR HIBA KÖZÖS

4. ábra
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5. Műszaki adatok
•

A Fireray 50R működési tartománya

5 - 50 méter

•

A Fireray 100R működési tartománya

50 - 100 méter

•

Tápfeszültség

10,2 V= – 30 V=

•

Nyugalmi áram (nem világít jelzőfény)

<4 mA

•

Áram riasztás/hiba esetén

<15 mA

•

Tápfeszültség lekapcsolással végzett visszaállítás ideje >5 másodperc

•

Üzemi hőmérséklet

-30°C-tól 55°C-ig

•

A sugár beállításának tűrése 35%-nál

Érzékelő ±1,0°, Prizma ±5,0°

•

Tűzriasztási küszöbök

1,63 dB (25%), 2,78 dB (35%), 6,02 dB (50%)

•

Optikai hullámhossz

880 nm

•

A fej maximális mérete
mm

Szélesség: 130 mm, magasság: 210 mm, mélység: 120

•

Tömeg

670 g

6. Az üzemeltetésre és az alkalmazásra vonatkozó megjegyzések
•

A BS5839 szabvány 5. részének való teljes megfelelés céljából használjon 25%-os és 35%-os
(alapértelmezett) küszöböket. Az 50%-os küszöb alkalmazása agresszív és rendkívüli környezetben
javasolt.

•

A piros LED TÜZET jelez.

•

A folyamatosan világító zöld LED HIBÁT jelez.

•

A villogó zöld LED azt jelzi, hogy a szennyeződés/kompenzáció elérte a határértéket.

•

A riasztási állapotot a tűzjelző relé zárása jelzi (a relé-érintkezők munkaérintkezők).

•

A hibaállapotot a hibajelző relé nyitása jelzi (a relé-érintkezők nyugalmi érintkezők).

•

A riasztás lehet reteszelő és nem reteszelő (alapértelmezés)

7. Alkatrészjegyzék
•

1 db érzékelőfej-egység

•

1 db prizma az 50R számára

•

4 db prizma a 100R számára

•

1 db teszt-szűrő

•

1 db kábelcsatlakoztató szerelvény

Forgalmazó: ELEKTROVILL Zrt
1093 Budapest, Lónyay u. 19. Tel.: 216-2612 Fax: 216-2613
E-mail: info@elektrovill.hu
Web lap: www.elektrovill.hu
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