
 700 Serisi konvansiyonel dedektörler

Cihazların özeti

Çalışma
700 serisi dedektörler, dedektörlerin normal olarak bölgelere bağlandığı konvansiyonel iki kablolu algılama sistemlerinde kullanım içindir. Her 
dedektör beş saniyede bir ortam havasını örnekler ve bir yangın durumu tespit edilip bir sinyalleşme akımı bölgeden alındığında, Kontrol ve Gös-
terge Ekipmanının (yangın alarm paneli) o bölge için bir alarm yanıtı vermesine neden olur.

700 serisi duman dedektörleri
 701P, yangında oluşan duman partiküllerinden gelen optik saçılmaları algılayarak çalışır.
 701PH, yangında oluşan duman partiküllerinden gelen optik saçılmaları algılayarak çalışır ve hızla yükselen sıcaklık artışı, duman algılama hassasiyetini 

artırır.
Not: 701PH dedektörü sadece sıcaklıkla ilgili bir sinyal vermez. Dedektör, ısı dedektörlerinin EN54-5 standardına uyacak şekilde tasarlanmamıştır.
700 serisi ısı dedektörleri, hem Isı Artışlı hem de Statik (sabit sıcaklık) türlerini içerir. Bunlar sırasıyla anormal yükseklikteki sıcaklık artışlarını ve 
anormal yüksek sıcaklıkları tespit eder.

 701H hem artış hızını hem de sabit sıcaklık algılamasını kullanır. 701H, A1R kategori ısı dedektörüdür. A1, 54°C ila 65°C (EN54-5) arasında bir statik 
tepki sıcaklığını gösterir. R son eki bir artış hızı karakteristiğini belirtir, ancak sabit eleman, sıcaklığın kademeli olarak arttığı yangınlar için bir destek 
sağlar. 

 702H sabit sıcaklık algılamayı kullanır. 702H, A1S kategori ısı dedektörüdür. A1, 54°C ila 65°C (EN54-5) arasında bir statik tepki sıcaklığını gösterir. S 
son eki, hızla yükselen hava sıcaklığı artışında bile, dedektörün daha düşük sıcaklıkta cevap vermediğini belirtir.

 703H sabit sıcaklık algılamayı kullanır. Bu bir CS sınıfı ısı dedektörüdür. C, 84°C ila 100°C (EN54-5) arasında bir statik tepki sıcaklığını gösterir. S son eki, 
hızla yükselen hava sıcaklığı artışında bile, dedektörün daha düşük sıcaklıkta cevap vermediğini belirtir.

Kurulum

Taban

700 serisi konvansiyonel dedektörler, tavan montajı için takılabilir dedektörlerdir. Dedektörler, 4B Taban veya 4B-D Konvansiyonel Diyot Tabanına 
takılır. Ayrıca, dedektörler eski 5B tabanı ve 5BD Diyot Süreklilik Tabanı ile uyumludur.

Kablolama

Dedektör devresi, kontrol ve gösterge panelinden yalnızca pozitif ve negatif bir besleme gerektirir ve bunlar, tabandaki L1 ve L terminallerine bağ-
lanır. Dedektördeki köprü devresi, dedektör polaritesini duyarsız hale getirir.

Dedektör aracılığıyla sürekli izleme sağlamak için bir dedektör takıldığında, L1 taban terminali L2 taban terminaline bağlanır. Taban terminalleri L2 
and L sonraki detektöre veya hat sonu (EOL) cihazına çıkışlar sağlar.

Besleme +ve ile terminal R arasına bağlanan bir uzak LED gösterge için bir sürücü sağlanır. Bu nedenle, bir uzak göstergenin bağlandığı bir dedek-
törde, kaynağın polaritesi bilinmelidir.

Dedektör takma
1 Taban ile verilen talimatlara uygun olarak taban kablolarını monte edin ve bağlayın.
2 Dedektörün ve tabanın kenarındaki yükseltilmiş kiriş hizalama işaretleyicisini belirleyin.
3 Dedektör işaretleyicisini yaklaşık 15 mm’ye veya 15° saat yönünün tersine yerleştirin.

700 serisi dedektörler, mikroişlemci tabanlı konvansiyonel yangın dedektör-
leridir.

700 serisi dedektör ürün yelpazesinde, belirli parametreleri ölçen ve bunlara 
yanıt veren beş model vardır. Modele bağlı olarak, aşağıdaki parametreler 
izlenir:

 Duman yoğunluğu
 Sıcaklık
 Sıcaklık artış hızı

Model Dedektör Sipariş numarası Onaylar
701P Optik 516.900.001 EN54-7: 2018
701PH Isı iyileştirmeli optik 516.900.002 EN54-7: 2018, EN54-29: 2015
701H Isı artışlı (A1R) 516.900.003 EN54-5: 2017
702H 60°C sabit ısılı (A1S) 516.900.004 EN54-5: 2017
703H 90°C sabit ısılı (CS) 516.900.005 EN54-5: 2017
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700 serisi
4 Dedektörü tabana yerleştirmek için saat yönünde döndürün. Dedektör kirişi ile taban kirişinin birbirleriyle hizalandığından emin olun.

Özet tablolar
Aşağıdaki tablolar 700 serisi modellerinin genel niteliklerini, fonksiyonlarını ve özelliklerini gösterir.

# PH dedektörü, duman algılama hassasiyetini artırmak için bir sıcaklık artışı kullanır. Ancak, PH detektörü sıcaklık artışı olduğunda bir yangın 
durumu sinyali VERMEZ.

*Dedektörün ağırlığı. 4B tabanla kullanıldığında ağırlık 46 gram artar.

**Yangın koşulunun olmadığı durumlarda, kısa süreler için olsa bile bir ısı dedektörünü maksimum uygulama sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklara 
maruz bırakmayın. Ortam koşulları her zaman ısı dedektörünün statik tepki sıcaklığının minimum değerinin en az 4°C altında olmalıdır.

***Belirtilen maksimum çalışma sıcaklıkları, dedektörde kalıcı hasarın oluşabileceği sıcaklıklardır. Dedektörlerin yüksek yanlış alarm oranları olma-
dan kullanılabileceği maksimum ortam sıcaklıkları, dedektör tipine bağlıdır. Dedektörde yoğuşma ve buz oluşumunu ortadan kaldırmak için önlem-
ler alınmadığı sürece, dedektörün 0°C'nin altında çalıştırılması önerilmez.

*Uzak LED akımı hariç alarm akımı.

**Not: Pozitif besleme ile R terminali arasına bağlanan uzak gösterge için bir sürücü verilmiştir. Bu nedenle kaynağın polaritesi, uzak göstergenin 
bağlandığı bir dedektörde bilinmelidir.

Onaylar

701P 701PH 701H 702H 703H Birimler
Duman (optik) algılama  

Isı artışı algılama # 

Sabit ısı (statik) sıcaklığı   

Alarm göstergesi için entegre kırmızı LED     

Uzak gösterge için bağlantı     

Eşik dengelemesi  

Ağırlık* 92 92 81 81 81 gram
EN54-5 ısı dedektör kategorisi A1R A1S CS
EN54-5 statik tepki sıcaklığı +54 ila +65 +54 ila +65 +84 ila +100 °C
EN54-5 maksimum uygulama sıcaklığı** +50 +50 +80 °C
Çalışma sıcaklığı *** -20 ila +70 -20 ila +70 -20 ila +70 -20 ila +70 -20 ila +80 °C
Bağıl Nem (RH) %95 yoğuşmasız % RH
Depolama sıcaklığı -25 ila +80 °C
Boyutlar Çap 108, Yükseklik 42 (4B tabanla 55) mm
Malzeme Dış kapak: beyaz, alev geciktirici PC-ABS
Şok, Titreşim, Darbe, Korozyon, EMC Uygulanabilir EN54 standardı (EN54-5 veya EN54-7 veya EN54-29)

Özellikler Minimum Tipik Maksimum Birimler
Çalışma gerilimi (dc) 10,5 24 33 V

P modeli
Ortalama çalışma akımı PH modeli

H modelleri

50
60
37

μA
μA
μA

Açılış ani akım 200 μA
Stabilizasyon süresi 30 saniye
Alarm akımı* 30 V’de 65 mA, 20V’de 35 mA, 12 V’de 12,5 mA mA
Sıfırlama gerilimi 6,9 V
Sıfırlama süresi 2 saniye
Uzak LED sürücü 1k üzerinden +ve hattından düşük akım çeker (aşağıdaki nota bakın **)
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701P DOP-2020-4271 / 2831-CPR-F4422  

701PH DOP-2020-4272 / 2831-CPR-F4430   

701H DOP-2020-4273 / 2831-CPR-F4424  

702H DOP-2020-4274 / 2831-CPR-F4425  

703H DOP-2020-4725 / 2831-CPR-F4426  
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