
 
 
 
 
 
 
Νούµερο 
32149 Οπτικός/ θερµικός πολυαισθητήρας PL 3300 Oti Fusion  

  

  
 
 

 
Ευφυής οπτικός και θερµικός ανιχνευτής για βρόγχο 3000, για την 
ταχύτερη ανίχνευση πυρός σε περιβάλλοντα µε δύσκολες 
συνθήκες περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το ΕΝ 54-5/7:  
 

• εξαιρετικά λειτουργικό σύστηµα ανίχνευσης για βρόγχο 
3000 

• πολύ υψηλή λειτουργική αξιοπιστία, χάρη στην ευφυή 
σύνδεση των σηµάτων θερµικού και οπτικού αισθητήρα 
µέσω αλγόριθµων 

• ενσωµατωµένο σύστηµα µέτρησης και αλγόριθµος για 
ράντισµα 

• αναγνώριση/-αµοιβή (Humitec®) 
• απεικόνιση του προφίλ θερµοκρασίας του πίνακα 

ελέγχου πυρός 
• έξοδος συναγερµού για την ενεργοποίηση της ένδειξης 

ανίχνευσης 
• αυτόµατα ρυθµιζόµενες και ελεύθερα 

προγραµµατιζόµενες ευαισθησίες ανιχνευτή 
• οτπική µέτρηση, σύµφωνα µε την αρχή Tyndall 
• ανίχνευση και των µικρότερων σωµατιδίων καπνού και 

φωτιάς σε αρχικό στάδιο µέσω της ευρείας ζώνης 
λευκού φωτός στο πεδίο του µήκους κύµατος 

 
• 380 nm έως 750 nm (Fusion®-τεχνολογία) 
• ακριβής ανίχνευση και περιορισµός της µόλυνσης µέσω 

ενός ανεξάρτητου δευτερεύοντος καναλιού µέτρησης 
• ευφυής ανάλυση και µέθοδος καταστολής για τον καπνό 

των τσιγάρων (µεταβλητές διαταραχών) 
• διακοπτόµενη υλοποίηση ενός αυθεντικού ελέγχου 

αισθητήρα 
• προγραµµατιζόµενη παρουσία και απουσία µέσω 

ανεξάρτητης επιλεγόµενης ευαισθησίας 
• αποθήκευση τελευταίας συντήρησης 
• αυτόµατη και χειροκίνητη διεύθυνση στο βρόγχο 3000 
• σφάλµα παρακολούθησης του θαλάµου σήµατος 

µέτρησης και των ηλεκτρονικών του βρόγχου 3000 
• µέθοδος προσαρµογής στις περιβαλλοντικές συνθήκες 
• ενσωµατωµένος αποζεύκτης και εγκατάσταση σύνδεσης-

T 
• πολύχρωµο LED για το συναγερµό (κόκκινο) και το 

σφάλµα (κίτρινο) 
 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
τάση λειτουργίας 

 
15 έως 30 V παροχή 
βρόγχου 

σταθερό ρεύµα 250 µA 
ρεύµα συναγερµού 5 mA 
ευαισθησία 5 ρυθµιζόµενα επίπεδα 
θερµοκρασία λειτουργίας -10°C έως +60°C 
ανοιχτός συλλέκτης εξόδου µέγιστο 10 mA για τους 

δείκτες LED ή τη βάση 
πίεσης 

υγρασία µέγιστο 95% RH/40°C 
κατηγορία προστασίας IP 30 
χρώµα περιβλήµατος  άσπρο, όµοιο µε το RAL 

9003 
υλικό ABS 
DIN-EN 54-7, 54-5 
επιπλέον εγκρίσεις BMA 06/0625-A,  

2006277-SW 
διαστάσεις (Ύψος x ø) 52 χιλ. x 100 χιλ. 
ταχύτητα αέρα µέγιστη 20 µ./δευτ. 
έγκριση υποβληµένη  


