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Hava girişi ve
kanal çıkışı

Hava akışı

Hava girişi

Yuvarlak kanal için
montaj kiti, parça no: 781459

Hava çıkışı

Hava akışı

Hava akışı

min. 5 d h

min. 5 d h

min. 3 d h

d h = hava kanalı çapı

Do¤ru montaj örnekleri

0.6 mm2 ile maks. 1.5 mm2

Çevre s›cakl›¤›
Koruma s›n›f›
Malzeme
A¤›rl›k

-10 / +60 °C
IP 54
ABS plastik
Yaklaﬂ›k 0.7 kg

Boyutlar (E x Y x D)
VdS onay› ak›ll› kanal dedektörü

120 x 110 x 300 mm
G 200009

Aliminyum venturi tüpleri
Uzunluk
A¤›rl›k

0.6 m
0.2 kg

Sipariﬂ bilgileri
Venturi prensibine göre çal›ﬂan kanal dedektörü kiti

Parça No.
781453

Ak›ll› kanal dedektörü (ak›ll› yang›n dedektörü)
Standart taban
Röleli taban
Optocoupler taban
Loop izolatörlü taban
Adres kitli taban
Yedek filtre
Venturi tüp 0.6 m
Venturi ak›ll› kanal dedektörü 1.5 m
Venturi tüp 2.8 m
Montaj kiti (yuvarlak ve izoleli kanallar)
Hava geçirmez muhafaza

801979
781590
781591
781592
801593
781594
781454
781456
781457
781458
781459
781460

Doküman Numaras›. 797604.TK • 10/2008 • Teknik veriler önceden haber verilmeksizin de¤iﬂtirilebilir!

1.5 m
0.6 kg

© 2008 Honeywell International Inc.

Teknik veriler
Venturi prensibine göre çal›ﬂan kanal dedektörü
Dedektör kablosu

2.8 m
1.2 kg

Daha fazla sipariﬂ bilgisi için lütfen “Yang›n Alarm Teknolojisi” ürün katalo¤umuza bak›n›z.
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Kanal Tipi Duman Dedektörü
• Venturi prensibine göre çal›ﬂma
• Ak›ll› dedektör kullan›m› ve esserbus’la tam
entegrasyon, düﬂük maliyet
• Kolay montaj, düﬂük bak›m maliyeti
• Entegre filtre
• 0.14 m ile 2.7 m aras›nda çapl› kanal sistemleri için
0.6 m’den 2.8 m uzunlu¤una kadar venturi tüpler
• IQ8 / 8000 sistemleri ile uyumlu

Kanal dedektörü:
Düﬂük maliyet-kapsaml› koruma
Hava
kanallar›
sadece
iyi
bir
havaland›rma sa¤lamazlar; ayn› zamanda yang›nda oluﬂan zehirli gazlar› emiﬂ
kanallar› arac›l›¤› ile baﬂka bölümlere de
taﬂ›rlar. Bu nedenle hava kanallar› sürekli
olarak dumana karﬂ› izlenmelidir. Hava
kanal kiti bu görevi en etkin ve ucuz ﬂekilde yerine getirir.
Kolay montaj ve bak›m
Kanal dedektörü, venturi tüp kanal›n içerisine girecek ﬂekilde kanal›n üzerine
monte edilir. Kanal içerisindeki tüp hava
ak›ﬂ› ile ayn› yöne gelecek ﬂekilde ayarlan›r. Dedektör muhafaz›s›n›n üzerindeki
ak›ﬂ göstergesi hava ak›ﬂ›n›n oldu¤unu
gösterir. Entegre filtre aﬂ›r› kirlenme,
yanl›ﬂ alarm ve hatal› çal›ﬂmay› engeller.
Dedektör ve muhafazas› kanal›n üzerinde
kolayca ulaﬂ›labilir oldu¤undan bak›m›
kolay ve düﬂük maliyetlidir. Dedektör
durumu ﬂeffaf kapak içinden haricen izlenebilir. Kanal dedektör kiti özel durumlara
adapte edilmesi gereken cihazlar d›ﬂ›nda
gerekli tüm aksesuarlar› içerir (dedektör,
taban, venturi tüp)

Multisensör ve loop teknolojisi ile güvenlik
Ak›ll› KTDD dedektörler ve diyagnostik dedektörler kanal dedektör kitinde kullan›labilmektedir. Bu geliﬂmiﬂ noktasal OHI dedektörler, tek dedektörde 3 alg›lama prensibini birlikte içerir. Optik ›s› ve iyonizasyon
prensibine göre çal›ﬂan sensörler aras›ndaki ba¤lant› sayesinde her tür
yang›n güvenli bir ﬂekilde alg›lanabilmektedir. Kanal dedektörü esserbus
and esserbus-PLus, yard›m›yla yang›n alarm sistemine entegre edilerek
loop teknolojisinin tüm avantajlar›ndan yararlanmaktad›r.

Doğru çap hesaplaması :d h
Dikdörtgen kanal

Yuvarlak kanal

H
B
dh = 2 x H x B
H+B

D

dh = D
Hava kanal› çap›n›n hesaplanmas›

