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  Automatikprodukter

Utmärkande Egenskaper

- Infraröd detektion (fördunklings principen)
- Analog utsignal 2-10Vdc för nedsmutsning
- Nedsmustningsgrad 0-100%kan avläsas på

 bildskärm (DHC, CTS-, SD-anlegg) eller grafisk
display

- Detekterar rök direkt i kanalen=Tidig
upptäckt

- Mäter nedsmutsning varannan timma och rök
flera gånger i sekunden

- Enkel rengöring – Du gör rent den själv

- Enkelt montage - Ett rör
- Behöver ingen hjälpfläkt = detekterar direkt i

kanal

- Kontrollenhet inbyggd= Inga extra moduler i
skåp/tavla

- Digital utgång för röklarm
- IP 65 kapslingsgrad
- Manuell återställning av röklarm

TDD 300

Typ Kort Data  Pris

TDD 300 längd 300 mm, utgång  för rök- och servicelarm ............................................ 4000

TDD 150 längd 150 mm, utgång  för rök- och servicelarm ............................................ 5000

TDD 200 längd 200 mm, utgång  för rök- och servicelarm ............................................ 5000

TDD 250 längd 250 mm, utgång  för rök- och servicelarm ............................................ 5000

TDD 600 längd 600 mm, utgång  för rök- och servicelarm ............................................ 7000

TDD ...D med ytterligare funktioner:

-  grafisk bargraph display för yttre -    extra digital utgång för service-/ brandlarm
     indikering av nedsmutsning och       alt. för styrning av brandspjäll och fläktar dvs
    servicenivå       ej via DUC eller busslinga utan relästyr, som

      säkerhetskedja
-     automatisk eller manuell återställning av

                                            servicelarm

TDD 300D längd 300 mm, utgång  för rök-/ servicelarm och styrning ............................. 6000

TDD 150D längd 150 mm, utgång  för rök-/servicelarm och styrning .............................. 6000

TDD 200D längd 200 mm, utgång  för rök-/servicelarm och styrning .............................. 6000

TDD 250D längd 250 mm, utgång  för rök-/servicelarm och styrning .............................. 6000

TDD 600D längd 600 mm, utgång  för rök-/servicelarm och styrning .............................. 8000

       SEK

- Valbar fördröjd eller icke fördröjd utgång

- För direktanslutning 24 Vac/dc
- Mäter den långsamma nedsmutsningen och

kompenserar sig automatiskt mot smutsen utan
att göra avkall på känsligheten för rökdetektion

- Justerbar känslighet från 3 till 25%
(0,1 till 0,9 db/m) fördunkling
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