O PTYCZNA CZUJKA DYMU
(TI-80)

i
System inteligentnej kontroli

3. Czujka nie powinna znajdowaæ siê bli¿ej ni¿ 1,5m od silnych

i
Alarmowanie za pomoc¹ diody i sygna³u na wyjœciu alarmowym

strumieni powietrza.

i
Os³ona chroni¹ca

WPROWADZENIE

4. Odleg³oœæ miêdzy czujk¹, a najbli¿sz¹ œciana powinna byæ

przed œwiat³em s³onecznym, kurzem,

mniejsza ni¿ 0,5m.

owadami.
i
Dobre zdolnoœci adaptacji do panuj¹cych warunków

5. Odleg³oœæ pomiêdzy czujkami nie powinna byæ wiêksza ni¿

i
Wysoka stabilnoœæ pracy

10m. Odleg³oœæ miêdzy czujk¹ o naro¿nikiem pomieszczenia nie

siê w otoczeniu cz¹stek dymu. Czujka wykrywa widzialny dym,

i
Wykorzystanie technologii SMT

powinna byæ wiêksza ni¿ 5m.

którego Ÿród³em jest ukryty b¹dŸ otwarty p³omieñ. Urz¹dzenie

i
Os³ona ze stali nierdzewnej

6. Czujkê nale¿y instalowaæ na powierzchniach poziomych. Jeœli

wykorzystuje komorê detekcyjn¹, w której pracuje uk³ad diod

i
Odpornoœæ na promieniowanie radiowe do 20V/m – 1GHz

konieczne jest zainstalowanie urz¹dzenia na powierzchni pochy³ej,

Fotoelektryczna czujka dymu alarmuje niezw³ocznie po pojawieniu

fotoelektrycznych detektuj¹cych obecnoœæ cz¹stek dymu w

k¹t jej pochy³oœci nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 45o.

komorze. Urz¹dzenie posiada pow³okê zabezpieczaj¹c¹ przed
Czujkê stosuje siê powszechnie w œrodowisku domowym, w

nale¿y oczyœciæ miêkk¹ szczoteczk¹. Przed oczyszczeniem
80m 2 – przy wysokoœci instalacji 6-12m

Zasiêg detekcji

sklepach, hotelach, pomieszczeniach biurowych, restauracjach,
bibliotekach, magazynach, itp..

nale¿y od³¹czyæ zasilanie.

2

60m – przy wysokoœci instalacji poni¿ej 6m

8. Z powodu szeregu czynników, wymienionych - lecz nie tylko -

12VDC

zmian œrodowiskowych, elektrycznych lub elektronicznych stanów

L
2mA

nieustalonych, opisywane urz¹dzenie mo¿e nie dzia³aæ jak

Napiêcie zasilania
Statyczny pobór pr¹du
Alarmowy pobór pr¹du

1 - siatka zabezpieczaj¹ca
2 - labirynt œwietlny
3 - dioda zasilania
4 - dioda alarmu
5 - gniazdo

7. Dla zachowania parametrów czujki, raz na pó³ roku, czujkê

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wnikaniem drobnych owadów, kurzu oraz zewnêtrznego œwiat³a.

L
10mA

za³o¿ono. Dlatego w celu uzyskania maksymalnego poziomu

Sygnalizacji alarmu

czer wona di oda

bezpieczeñstwa w³asnoœci, zaleca siê aby u¿ytkownik podj¹³

Temperatura pracy

-10 0C ... +50 0C

wszelkie mo¿liwe œrodki ostro¿noœci.

Wilgotnoœæ

L
90%

odporna; 10M Hz ~ 1G Hz / 20V /m

Promieniowanie radiowe
Wyjœcie alarmowe

wyj œci e prz ekaŸni kow e NC 28V DC/100m A

Wymiary (œr x wys)

104 x 51m m

INSTALACJA
1. Wybierz w³aœciwe miejsce instalacji (zwykle najdogodniejszym

2

miejscem jest centralna czêœæ sufitu), przykrêæ gniazdo.
2. Pod³¹cz zasilanie oraz wyjœcie alarmowe wed³ug nastêpuj¹cego
schematu:
zacisk 1 - +12V,

W£AŒCIWOŒCI PRODUKTU
Detektor TI80 rozpoczyna sw¹ pracê bezpoœrednio po pod³¹czeniu
zasilania. Dioda zasilania miga wtedy informuj¹c, i¿ czujka pracuje

zacisk 2 – 0V,
zaciski 3 i 4 - styki NC
3. Na koniec umieœæ czujkê w zamontowanym gnieŸdzie.

prawid³owo. Zdarzenie alarmowe sygnalizowane jest œwieceniem
diody alarmowej a tak¿e zmian¹ stanu wyjœcia alarmowego. Para

UWAGI

zacisków wyjœcia alarmowego dzia³a w systemie NC (normally
closed – normalnie zamkniêty). Po ustaniu wystêpowania dymu,

1. Nie nale¿y instalowaæ czujki w miejscach gor¹cych, zimnych, w

czujka automatycznie resetuje siê i powraca do pracy normalnej.

otoczeniu wietrznym, typowo zadymionym oraz zakurzonym. Nie

Urz¹dzenie instalowane jest w do³¹czonym do niego gnieŸdzie.

2

nale¿y zdejmowaæ os³ony przeciwkurzowej przed faktycznym

i
Podczerwienny sensor fotoelektryczny

rozpoczêciem pracy czujki.

i
Automatyczne resetowanie

2. Nale¿y upewniæ siê, ¿e w promieniu 0,5 m od czujki nie znajduje
siê ¿adna przeszkoda.

Dystrybutor: Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
website: www.volta.com.pl
email: volta@volta.com.pl

