




Aplicaţie

Aplicaţie

Detectoarele de fum în tubulatură de tip RM-O-3-D sunt folosite pentru comanda clapetelor antifoc cu mecanisme de declanşare electric sau electro-pneumatic
(deconectarea alimentării cu energie în vederea închiderii)
Controlul clapetelor de control a fumului cu servomotoare electrice cu arc de revenire
Folosite pentru a preveni împrăştierea fumului prin tubulaturile de ventilaţie şi sistemele de aer condiţionat
Integrare în sistemul centralizat de management al clădirii (BMS) cu TROXNETCOM

Caracteristici speciale

Detecţia fumului bazată pe principiul difuziei luminii
Pentru debite de aer de la 1 la 20 m/s
Pentru orice direcţie de curgere a aerului
Pot fi montate pe FK-EU
Cu relee de semnal fără tensiune şi alarmă
Lămpi de semnal integrale
Indicator de nivel de contaminare şi reglare automată a pragului de alarmare, rezultând în viaţă funcţională îndelungată
Se poate utiliza cu produse de orice marcă sau model
Întreţinere anuală

Descriere

Variante

RM-O-3-D: Detector de fum pe tubulatură

Componente şi caracteristici

Detectoare de fum pe tubulatură cu sursă de alimentare electrică, sistem electronic de senzori, cap senzor
Taste Reset/Test
Lampă de semnalizare, verde – în funcţiune (monitorizare sistem)
Lampă de semnalizare, roşie – declanşare (alarmă)
Lampă de semnalizare, galbenă – poluare (indicaţie de contaminare)

RM-O-3-D

PENTRU DETECTAREA FUMULUI ÎN TUBULATURI

Detector de fum folosit pentru a preveni împrăştierea fumului prin tubulaturile de
ventilaţie şi sistemele de aer condiţionat

Pentru furnizarea semnalului de intrare de comandă pentru clapete antifoc
Pentru furnizarea semnalului de intrare de comandă pentru clapete de
control a fumului
Poate fi montat în deschiderile de acces pentru inspecţie ale clapetelor
antifoc rectangulare
Pentru debite de aer până la 20 m/s
Pentru orice direcţie de curgere a aerului
Indicator de nivel contaminare
Reglarea automată a pragului de alarmă, rezultând în durată îndelungată
de funcţionare şi necesar redus de întreţinere
Relee de semnal fără tensiune şi alarmă

Echipamente opţionale şi accesorii

Integrare în sistemul centralizat de management al clădirii (BMS) cu
TROXNETCOM
Modul de monitorizare a tensiunii (24 V DC)
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Accesorii

Modul de monitorizare a tensiunii (24 V DC)

Materiale şi suprafeţe

Carcasă de plastic
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