40950
Akıllı Adreslenebilir
Kanal Tipi Dedektör

Özellikler
• Örnekleme borusunun kolay montajı
• Tek boru/hava örnekleme sistemi
• Her 40950 sistemi hava gidiş dönüşü için birden fazla
örnekleme borusu gerektirmez
• Kanal tipi dedektörler 0.5 m/s - 20 m/s arasındaki hava
hızında çalışabilirler

Uygulama
40950 serisi kanal tipi dedektörler ve ısı dedektörleri sistem-

Akıllı dedektörler için 40950.

leri endüstriyel ve ticari mekanlarda ısıtma ve havalandırma
kanallarındaki havanın hareketini sürekli örnekleyerek sıcaklıktaki

Akıllı dedektörler için doğrudan dedektörden etkinleştirilen röle

artışı ve erkenden duman uyarısı verilmesini sağlar.

kontağı ile 40951; ve akıllı kablosuz dedektörler için 40952.

40950 sistemleri bir binanın HVAC tesisatında ilişkili cihazların

VELOX akıllı duman ve ısı dedektörleri dedektörü montaj

kapanması için anahtarlama imkanı gibi ilave güvenlik özellikleri

tabanının ortasında yerleştirerek ve tabandaki işaretler ile hizala-

sunar. Bu özellik kanaldaki dumanın binanın diğer alanlarına

nana kadar saat yönünde nazik bir şekilde döndürerek 40950 sis-

yayılmasını önlemek amacıyla fanların ve damperlerin kontrolüne

temine kolaylıkla monte edilebilirler.

izin verir.
Dedektör gövdesinde bir akış göstergesi görevi gören ince, kırmızı
40950 kanal algılama sistemleri düşük hava akışına sahip veya

şerit bulunmaktadır; dedektör doğru şekilde monte edildiğinde

0.5m/s ile 20m/s arasında hava akış hızına sahip kanallarda

şerit hava akışından dolayı dışa doğru eğilir. Şerit yeterli hava

montaj için uygundur. Dedektörün gövdesi ABS plastik (mavi ren-

akışını göstermek için hareket etmiyorsa örnekleme borusunda

kte mevcuttur) malzemeden yapılmıştır ve örnekleme boruları

bir takviye fan takılabilir.

alüminyumdan yapılmış olup 40950 cihazların zorlu iç ve dış
ortamlarda monte edilebilmesini mümkün kılan yüksek kuvvet,
dayanıklılık ve kimyasallara karşı direnç sağlamaktadır.

Fiziksel Yapı ve Montaj
Kanal dedektör sistemi akıllı duman veya ısı dedektörleri için bir
muhafaza ve hava örnekleme borusundan oluşur. Kanallardaki
hava, dedektör gövdesinden kanala uzayan örnekleme borusu/
ventüri borusu ile örneklenir.
40950 serisi cihazlar çeşitli uygulamalara göre aşağıdaki konfigürasyonlarda monte edilir:

KURULUM ve MONTAJ
40950 montajının teknik özellikleri kullanılan her dedektörün tipine
ve örnekleme tüplerine bağlıdır.
40950 cihazının ısıtma/soğutma ekipmanından, nem veya akış
izleme cihazlarından eşit uzaklıkta monte edilmesi önerilir.
40950 gövdesi üç emniyet vidası ile kanala sabitlenir. Cihazın
tabanı 40950 gövdesinin hava akış yönünde hizasını gösteren bir
ok şeklindedir.
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Alüminyum örnekleme borusunun uzunluğu kanalın çapına göre

güvenli veri aktarımı sağlar. Gelişmiş algılama algoritması dedek-

kısaltılabilir. Örnekleme borusu tüm kanala girmelidir; ancak, ka-

törlerin yerleştirildiği ortamların tahliyesini sağlar ve bu sayede

nal boyundan 30mm’den fazla çıkıntı yapmamalıdır.

yangın sinyalleri yalnızca gerçekten duman oluştuğunda etkinleşir.

Kanal tipi dedektörleri soğuk bölgelerde ve büyük sıcaklık

Her yangın algılama loopu dahili izolatörler ile birlikte 240’a ka-

değişikliklerinin söz konusu olduğu ortamlarda monte ederken

dar yangın algılama cihazını barındırabilir ve yük ve loop uzun-

100–200mm yalıtım örtüsü kullanın. Bu tür durumlarda dedek tör

luk hesaplamalarına bağlı olarak 2km’ye kadar uzatılabilen loop

yalıtım örtüsünün altına gizlenir ve PIL (paralel ihbar lambası)

uzunluğuna sahip olacaktır.

dedektörü tespit etmek için kullanılabilir. Dış ortamlarda dedektör
gövdesi için koruyucu örtü kullanın.

‘Otomatik ve manuel adresleme özellikleri’ dedektörün yangın
kontrol panelinden otomatik olarak adreslenmesini sağlayarak

Kanal tipi dedektörü tozlu ortamlarda çalıştırırken bir filtre

devreye alma prosesini basitleştirir. ‘Manuel Adresleme’ cihazlara

takılması gerekmektedir Esnek 40950 BRAKET 40950 gövdenin

sırasız biçimde yeni adresler atanmasına izin verir. Bu özellik saha

mümkün olan en küçük çapta dikdörtgensel ve dairesel kanallarda

koşullarına uygun adreslemeye izin vermekle beraber kullanıcının

montajını mümkün kılar.

tüm cihazların adreslerini değiştirmesine veya yeniden atamasına
gerek kalmadan sonraki bir aşamada loopa birden fazla dedektör

Onay ve Standartlara Uyum

eklemesine izin verir.

Tüm VELOX yangın algılama cihazları BS5839 kısım 1 ve 4,
EN54 kısım 4 ve 7 standartlarına uygundur. Dedektörler BSI

Her cihaz kısa devre durumunda iletişim kaybını en aza indirge-

Kitemark onayına sahiptir ve elektromanyetik uygunluk (EMC)

mek için bir dahili izolatör ile donatılmıştır. Bu nedenle ilave

gerekliliklerini karşılamakla beraber nem, titreşim, sıcaklık ve du-

izolatörlere veya taban izolatörlerine gerek duyulmaz.

man seviyelerine karşı dirençlidir.

Aksi halde devreye alma prosesi daha zor ve masraflı olacaktır.

Mimari ve Mühendislik Özellikleri

Daha fazla maliyet tasarrufu için cihazlar izolatörsüz olarak temin
edilebilir. Bu tür durumlarda izolatörlerin loopa yerleştirilmesi ger-

ATEÏS Değişken Zamanlı İletişim Protokolü uzun mesafelerde

ekecektir.

GENEL BAKIŞ
DAİRESEL VEYA DİKDÖRTGENSEL KANALLAR İÇİN 40950-BR
40950-BR'yi kullanarak kanal çapı 100 mm’ye kadar küçültülebilir.
Braketi kanal
üzerine sabitleyin

40950-BR düzdür
Delik ∅ 50 mm

Kauçuk conta

Kauçuk conta
40950-BR dairesel veya

dikdörtgensel kanala uyacak şekilde
kolaylıkla bükülebilir veya şekil
verilebilir.

Dairesel kanal

Yalıtımlı dikdörtgensel kanal

NOT: Hava akış yönünde ayak şeklinde
bir işaret yerleştirilecektir.

Kanal yönünü değiştirdikten
sonra konum örneği

Hava girişi

Hava girişinden sonra
konum örneği

Büyük sıcaklık değişimlerinin
meydana geldiği yerlerde, örneğin
dış mekanlarda veya harici
sıcaklıklara maruz kalan yerlerde
(çatılar, tavan arası) 40950 cihazının
yalıtımı sağlanmalıdır (bkz. nokta 9)
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Teknik Özellikler
Ürün

Teknik Özellikler
180x183x235mm

Boyutlar
Ağırlık

700g

Kanaldaki hava akış hızı

0.5m/s - 20m/s

Takviye fanın çalışma gerilimi

24V AC (ayrı harici güç kaynağı)
40950-06
0.6m

Hava örnekleme borusunun uzunlukları
Kanal üzerindeki deliğin çapı:

40950-28
2.8m

40950-15
1.5m

40950 Braketi olmadan hava örnekleme borusu kurulumu için 38 mm
40950 Braketi veya takviye fanı ile hava örnekleme borusu kurulumu için 50
EN54 kısımlar 5 ve 7

Onaylar
40950 gövdesi VELOX analog adreslenebilir duman ve ısı dedektörleri ile uyumlu dedektörler
40910

40920

40930

LV100

LV200

LV350

WL100 *

WL200 *

WL350 *

* wireless detectors

Sipariş Kodları
Ürün No.

Açıklama

40950

Standart Tabanlı Akıllı Adreslenebilir Kanal Tipi Dedektör

40951

Röle Tabanlı Akıllı Adreslenebilir Kanal Tipi Dedektör

40952

Kablosuz Akıllı Adreslenebilir Kanal Tipi Dedektör

40950-06

0.6 metre örnekleme borusu

40950-15

1.5 metre örnekleme borusu

40950-28

2.8 metre örnekleme borusu

40950-BR

Kanal tipi dedektör kurulum desteği

40950-SG

Kanal tipi dedektör yedek conta

40950-DF

Kanal tipi dedektör filtresi

Politikamız sürekli ürün geliştirmeye yönelik olduğundan ürünün teknik özelliklerinde herhangi bir bildirim olmaksızın değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır.
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