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GENEL TANIM 

KURULUM

Bu dedektörler, açık alan koruması için tasarlanmıştır ve izleme ve kontrol için sadece VELOX tescilli akıllı- analog adresli iletişim protokolü 
kullanan kontrol panellerine bağlanmalıdır.  Merkezi konumlandırılan kırmızı LED gösterge 360 derece görüş sağlamaktadır ve bu sayede 
kurulum esnasında herhangi bir uyumlandırma gerektirmemektedir.

Not: Bu cihazı kurmadan önce bu kılavuzun tümünü okuyun. Yer, alan ve kabul edilen kullanım şekli için Avrupa Standartları ve Yerel uygulama 
ilkelerine bakın. Uygun tasarım kriterlerini elde etmek ve ayarlama özelliklerine uymak için kontrol paneli talimatlarından yardım alın. 

LV350

TEKNIK ÖZELLIKLER
Güç kaynağı* 18 V’den - 40 V’ye
Ortalama Beklemedeki Akım Tüketimi 55 uA @ 24 V
Uzak çıkış maks. Akım tüketimi (haricen sınırlı) 20 mA

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -30°C den +70°C ye (buzlanma yok)
Nem 95%RH(yoğunlaşma olmaksızın)
Yükseklik (standart alan içeren) 54 mm

Çap 110 mm

Ağırlık (standart alan içeren) 130 gr

Bağlantı uçları kutuplaşmaya karşı hassastır bu nedenle şekil 2’deki 
kablolama diyagramına bakarak kontrol edin!

KURCALAMA ALGILAMASI

KURCALAMA ÖNLEYİCİ METAL BLOK ÖZELLİĞİ

Kurulum alanının yan tarafındaki kontrol deliklerinden geçir-
ilebilen uygun bir araç (örneğin küçük bir tornavida) kul-
lanarak alan dedektör bloğundaki küçük plastik parçaları 
kaldırılarak dedektör yerine sabitlenebilir şekil 3). 

Dedektörü yerinden çıkarmak için mekanik olarak bloke ise 
kurulum alanının yan tarafındaki kontrol deliğinden uygun bir 
araç (örneğin küçük bir tornavida) geçirin. (şekil 3). 

1- Kurulum alanına dedektörü 
merkezi şekilde konumlandırın. 
(Düzleştirildiğinden emin olun.)

2- Hafif baskı uygulayarak saat 
yönünde döndürün. Dedektör, 
anahtarlanan lokasyonunda 
görünecektir. 

3- Kontak gücünü elde etmek için 
daha çok baskı uygulayın. 

4- Dedektör kurulum alanına 
yerleşene kadar saat yönünde 
döndürmeye devam edin. 

5- Dedektör iyi bir şekilde 
yerleştirildiğinde alandaki dedektör 
ve kılavuz kabartma işaretler 
sıralamasını doğrulayın (şekil 4).

7- “TEST ETME” başlığı altındaki bölümde belirtildiği gibi dedektörleri test edin. 

Mod Hassasiyet Tanım
1 A1R Sınıfı 57 dereceye kadar sabit sıcaklıkta ısı artış hızı algılama 
2 B Sınıfı 78 dereceye kadar yüksek sabit sıcaklık-ısı algılama

UYARI 

DİKKAT

Şekil 3 Kurcalama önleyici blok ve kullanılması

TEST ETME
Kurulumdan sonra ve periyodik bakımlar esnasında dedektörler test edilmelidir (her bir cihazın en az yılda bir kere test edilmesi gerekir). Sistem 
yeniden başlatıldığında her bir testten sonra, sonraki test üzerine güç dengesinin sağlanabilmesi için bir dakika bekleyin. Dedektörler aşağıda 
belirtildiği gibi test edilebilir: 

ANALOG ADRESLİ ISI DEDEKTÖRÜ

Bu dedektör türü (şekil 1), en erken yangın uyarısı vermek için korunan alandaki sıcaklık değişimini sürekli olarak dener ve yüksek düzeyde 
yanlış alarm reddi sağlar.  İzlemeyi gerçekleştiren kontrol paneli tarafından çalıştırılan VELOX dijital iletişim protokolü, hızlı ve güvenli yanıtlar 
sağlayan kapsamlı özelliklerle birlikte yüksek oranda bilgi değişimi sağlar. 

Bu cihaz, hava giriş portlarının tasarımına eklenen “Çiftli toz toplayıcı” dan yararlanmaktadır. Bu sayede potansiyel kirlenmeyi azaltmakta ve 
tepki hassasiyetini bozmadan bakım süreleri arasındaki periyotları uzatmaktadır. 

* LED göstergesi olmadan 15 V a kadar çalışan ürünler Şekil 1 Dedektörün soketi ile görünümü

Bu ısı dedektörü VELOX iletişim protokolünü kullanan VELOX kontrol panelleriyle birlikte kullanılmalıdır. Dedektörlerin yerleri kabul edilen ulusal 
ve uluslararası uygulama ilkelerine uymalıdır. 

LV350 Isı Dedektörü, Velox dedektör soketine veya Velox derin dedektör soketine monte edilmelidir.

İki negatif bağlantı ucu arasında kurulan metal bir kısa devre klipsi ile donatılan alanlar, dedektörleri loop'a bağlarken daha fazla esneklik sağlar ve
 dedektörler yerleştirilmeden önce kurulumdan sonra test edilmeleri için loop kablolamasının devamlılığını sağlar.

HASSASİYET AYARI

PARALEL İHBAR LAMBASI ÇIKIŞ ÖZELLİĞİ (PIL ÇIKIŞI)
Paralel ihbar lambası çıkış özelliği standart özellik olarak mevcuttur. Bu yüzden, Paralel İhbar Lambası ya da uyumlu buzzer'li soket (güç 
özelliklerini kontrol ediniz) bağlantı uçlarına bağlanabilir.
 
Diğer ekipmanlar paralel ihbar lambası çıkışına bağlanırsa mevcut akım uygun bir direnç kullanılarak sınırlandırılabilir. TEKNİK ÖZELLİKLER 
tablosuna bakın ve harici cihaz akım tüketim değerini inceleyiniz.

ADRESLEME
Dedektörler, el tipi adresleme ünitesi kullanılarak adreslenebilir. Adresler 1’den 240’a kadar olan aralıkta seçilebilir. Analog loop daki her bir 
cihaz benzersiz bir adrese sahip olmalıdır. 

El tipi adresleme ünitesi ile ayarlanabilen hassasiyet mod tercihleri mevcuttur.

Toz kapakları, cihazların taşınması ve ilk kurulumu 
esnasında korunmasını sağlamaktadır.  Kirliliğe karşı 
tam koruma sağlamaları amaçlanmamıştır bu nedenle
 dedektörler; inşaat, büyük dekorasyon işleri ve diğer toz
 oluşturan işler başlamadan önce ortamdan çıkarılmalıdır.
 Sistem kullanıma hazır olmadan önce toz kapakları
 çıkarılmalıdır.

Dedektörü kurmadan önce loop gücünü kesin. 

6- Tüm dedektörler ve diğer loop cihazları kurulduktan sonra kontrol paneli 
kurulum talimatları ile uyumlu olarak loop'a güç verin. 

Loop daki bir dedektör  kurulum alanından çıkarılırsa hatalı durum VELOX kontrol panelinde belirtilir. 

Şekil 2 - VELOX Soket bağlantı şeması
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ISI TESTİ

BAKIM

UYARILAR VE SINIRLAMALAR

GARANTİ

Tescilli bir üreticiden ısıtıcı ekipmanı alın. Sensörün yan tarafından  sensöre doğru ısıyı verin. Üretici tarafından belirtildiği gibi test etme esnasında 
kapağına gelebilecek hasarı önlemek için ısı kaynağını sensörden 15 cm uzak tutun. Dedektör, kontrol paneline bir alarm iletisi gönderimini 
başlatmalı ve ardından dedektör kırmızı LED’i kontrol paneli tarafından aktive edilmelidir. 

Eğer dedektör uygulanan teste doğru tepkide bulunmazsa temizlenmesi gerekebilir: Bu durumda “BAKIM” paragrafında belirtilen talimatlara uyun

Herhangi bir bakım çalışmasına başlamadan önce kaza oluşturabilecek, istenmeyen alarm veya hatalı durumları önlemek için sistemi izole 
edin ve etkisizleştirin. Zemin düzeyinde iyi ışık altında inceleme için kurulum alanından dedektörü çıkarın.  Dedektörün etrafındaki duman giriş 
portlarını inceleyin: Böcekler, örümcek ağları ve saçlar gibi kirletici maddeleri atmak için küçük bir yumuşak uçlu fırça kullanın. Duman giriş izleme 

lanından kalan küçük parçaları çekip çıkarmak için küçük bir vakum tüpü kullanın veya temiz, kuru ve basınçlı hava verin. 

Havadan gelebilecek kirleticileri tutacak olan tabakayı ortadan kaldırmak için dedektörün harici yuvasını pamuksuz, temiz, nemli bir bezle silin. 
Hazne kirlilik yüzdesini okumak için el programlama ünitesini kullanın. Programla ünitesi kullanım kılavuzuna bakın. Tüm dedektörler incelendik-
ten, kurulum alanlarına tekrar yerleştirildikten ve güç tekrar verildikten sonra “TEST ETME” başlığı altında belirtilen doğru uygulamaya dikkat edin. 

Cihazlarımız, çevresel bozulmaya karşı son derece dayanıklı olan yüksek kaliteli elektronik bileşenler ve plastik 
malzemeler içermektedir. Ancak, 10 yıl sürekli kullanımdan sonra, dış faktörler kaynaklı düşük performans riskini 
en aza indirmek için cihazların yenilenmesi tavsiye edilir. Bu cihazı yalnızca uyumlu VELOX kontrol panelleri ile 

ullanıldığından emin olun.

Doğru çalışması için algılama sistemleri kontrol edilmeli, bakımı düzgün aralıklarla yapılmalıdır. Duman sensörleri 
çok çeşitli duman partiküllerine farklı reaksiyonlar verebilmektedir.  Bu nedenle, özel riskler için uygulama yardımı 
istenmelidir. Sensörler yangın yeri ile aralarında engeller var ise doğru şekilde çalışamaz ve özel çevre koşullarından 
etkilenebilir. Ulusal uygulama ilkeleri ve diğer uluslararası kabul edilen yangın mühendisliği standartlarına başvurun 
ve uyun. Doğru tasarım kriterlerini belirlemek için başlangıçta uygun risk değerlendirmesinin yapılması ve periyodik 
olarak güncellenmesi gerekmektedir. 
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LV350

Teknik veriler: Üretici 
tarafından desteklenen        

  
 

TS-LV350-01 
belgesine bakınız

Tüm cihazlar, her ürünün üzerinde belirtilen üretim tarihinden itibaren hatalı malzeme veya imalat hatalar  ile   ilgili 
olarak 5 yıl garanti kapsamındadır. Bu garanti, yanlış kullanım veya uygulamadan kaynaklı mekanik hasar veya 
elektrik hasarı olması halinde geçersizdir. Herhangi bir  problem durumunda ürün tam bilgisi ile  birlikte  tamir veya 
değişim için yetkili tedarikçiniz aracılığıyla iade edilmelidir. 

Garanti ve ürün iade kuralları  ile ilgili tüm ayrıntılar istek üzerine temin edilebilir. 

Eğer dedektör uygulanan teste doğru tepkide bulunmazsa temizlenmesi gerekebilir: Bu durumda “BAKIM” paragrafında belirtilen talimatlara uyun. 

                 Bakımdan sonra testte tekrar hata oluşursa dedektörü yenisiyle değiştirin ve hatalı olanı servisine gönderin. 

Şekil 4 – Doğru şekilde kurulmuş bir dedektör

Dedektör ve soket üzerindeki kabartma kılavuz 
çizgileri arasındaki hizalama
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