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Datalehti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENSE-WARE-liekintunnistimet hyödyntävät mikroprosessoria ja kehittynyttä elekronista signaalianalysointia. Antureiden signaalien tulee 
ylittää kynnysarvo ennen kuin palohälytys liipaistuu. UV/IR- ja IR-pohjaiset liekintunnistimissa käytetään lisäksi liekin lepatustaajuutta yhtenä 
analysointikriteerinä. UV/IR- ja IR3-liekintunnistimissa on hyvä väärien hälytyksien esto. UV-mallissa väärät hälytykset on eliminoitu 
käytännössä kokonaan poislukien kaarihitsaus. 
 
Alla oleva taulukko luetteloi 210-sarjan kolmen eri mallin tyypilliset käyttösovellukset. Jos oma sovelluksesi ei ole 
luetteloituna taulukossa käy Internet-sivuillamme osoitteessa www.sense-ware.com. 
 
Sovellus UV UV/IR IR3  
Lentokonehallit  
Atriumit  
Biokaasusovellukset ja tallit  
Ajoneuvo-, bussi-, raitiovaunu- ja junahallit  
Kemialliset varastot, polttoaine- ja liuotinvarastot, sisätiloissa  
Kemialliset varastot, polttoaine- ja liuotinvarastot, ulkotiloissa  
Kylmävarastot  
Sähkömuuntajat  
Konehuoneet (diesel)  
Konehuoneet (kaasu)  
Tankkausasemat ja Plug-In-hybridiautojen latausasemat  
Vetokaapit  
Kemikaalien lämmityshuoneet  
Hiilivetyvarastot ja prosessointi, sisätilat  
Vetyvarastot ja prosessointi, sisätilat  
Vetyvarastot ja prosessointi, ulkotilat  
Antennien eristimet  
Laboratoriot  
Konevalvonta  
Öljy- ja kaasuputket ja pumppausasemat  
Spraymaalaustilat  
Radiovahvistinhuoneet  
Kierrätys- ja jätteidenkäsittelytehtaat 
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Keskinkertainen soveltuvuus: ü Erinomainen soveltuvuus: üü 
 
Ominaisuudet  
· Tunnistaa korkeammat hiilivetyliekit (puu, paperi, petroli) mutta myös matalammat liekit kuten metanoli ja metaani.   
· UV- ja UV/IR-liekintunnistus tunnistaa vetyliekit.   
· Hyvä häiriönsieto seuraavia vaikutuksia vastaan:   

- suora ja heijastunut auringonvalo.   
- keinovalo kuten loisteputket ja lasieristeiset halogeenilamput.  
- kaaret ja sähköiset purkaukset (staattiset tai esim. sähkömoottorien aiheuttamat).  
- kaarihitsaussäteily mikäli etäisyys hitsauskohteeseen on > 3 m (UV/IR) tai > 3 m (IR3) liekintunnistimesta.   

· IR3-liekintunnistin soveltuu savuisten tulipalojen tunnistamiseen.   
· Automatic Sensor Test (sisäänrakennettu itsetestaus) valvoo anturin toimintaa ja liekintunnistimen elektroniikan toimintakuntoa.   
· Hälytysreleen lähdön asetus säppitilaan/ei-säppitilaan DIL-kytkimillä.  
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Edut  
· Kestävät anturit tekevät liekintunnistimista sopivia lähes kaikentyyppisten palojen tunnistamiseen.   
· Kehittynyt ohjelmisto tehostaa liekintunnistimen luotettavuutta.   
· Kotelon muotoilu ja kääntyvyys telineessä eliminoivat maadoitukseen liittyvät asennusvirheet.   
· Automatic Sensor Test (sisäänrakennettu itsetestaus) tehostaa liekintunnistimen luotettavuutta.   
· Erityinen paineentasauselementti (Pressure Compensating Element) ehkäisee kosteuden poistosta aiheutuvat lisäkulut ja pidentää 

käyttöikää.   
· Ei-kipinöivä toteutus tehostaa luotettavuutta minimaalisella kustannuslisällä.   
· Takuu: 36 kuukautta asennuksesta tai 42 kuukautta toimituksesta (ensin täyttyvän ehdon mukaisesti).  

 
Tekniset tiedot 

 
Käyttöjännite 12 - 24 VDC (10 - 28 VDC) 
Nimellisvirta 25 mA @ 24 VDC 
Virrankulutus hälytystilassa @ 24 VDC +/- 75 mA @ 24 VDC 
Käynnistysaika < 10 s 
Hälytyslähdön asetus Valittavissa LED-merkkivalot ja rele (säppi/ei-säppi), tehdasasetus: säppitoiminto päällä 
Liitäntätavat - palohälytyskeskus EOL-linjan (End of Line) avulla ja hälytysvastus (virrran nousu) 

 - laite johon relelähtö voidaan liittää 
 - PLC joka sisältää 0-20 mA:n tulon 

Linjan päätevastus ja hälytysvastus Valitaan palohälytyskeskuksen mukaan, vapaat liittimet vastuksille käytettävissä. 
Huomautus: Hälytys- ja EOL-vastus tulee olla tehonkestoltaan vähintään 2 W / vastus, hälytys- 
ja EOL-vastuksien kokonaistehohäviö ei saa olla suurempi kuin 2 W. 

 
 

Relelähdöt:  
- hälytysrele Passiivitilassa normaalikäytössä, ei hälytystä, SPDT, 30 VDC – 2 A, 60 W maks. 

Aktiivitilassa normaalikäytössä, ei vikaa, SPDT, 30 VDC – 2 A, 60 W maks. - vikarele 
Virtalähtö Vakiotyyppi saatavissa 0-20 mA (askellettu, nielulähtö, isoloimaton) 
Hälytyksen vasteaika < 8 s. Katso liitteet. 
Näkökenttä 900 minimi 
Kotelointi Lasikuituvahvisteinen polyesteri (GRP), kansiruuvien kiristysmomentti 2 Nm minimi. 
Suojausluokka IP65 
Lämpötila-alue, käyttö -400C ... +700C (-400F ... +1580F) 
Lämpötila-alue, ympäristön ATEX ja FM Class 3611: -250C ... +700C (-13 0F ... +158 0F), kts. liitteet 
Automaattinen ja manuaalinen itsetestaus Automaattinen anturin itsetestaus (sisäänrakennettu) ja manuaalinen itsetestaus 
Mitat 125 x 80 x 57 mm  (4,9 x 3,15 x 2,25") 
Paino 465 g (1,05 paunaa) 
Kaapeliläpivienti M20 (kaapelisuojan halkaisija 5,5 - 13 mm, kaksi porrastusta: 5,5 - 8 mm ja 8 - 13 mm) 
Paineenkompensointielementti PCE (Pressure Compensating Element) estää lämpötilaerojen aiheuttamien paine-eroista 

johtuvan kosteuden kertymisen liekintunnistimen kotelon sisään.  
Liittimet Soveltuu poikkipinta-aloille 0,5 - 1,5 mm2 (24 - 16 AWG), kiristysmomentti 0,4 Nm mum. 
EN54-10 Sertifikaatti UV-185/5CZ and UV/IR-210/1CZ: Class 2. IR3-109/1CZ: Class 1 
ATEX/IECEx Sertifikaatti (kts. liite) 
FM3260 hyväksyntä (pending) (kts. liite) 
FM3611 hyväksyntä (pending) Ei-sytyttävä (ei-kipinöivä) (kts. liite) 
Valinnainen kääntyvä teline SM21 PA66, 316SS mutterit ja pultit 
Valinnaine kääntyvän telineen M21 paino 280 g (0,62 paunaa) 

 
Tilaustiedot 

 
Luettelokoodi Osa # Kuvaus 
UV-185/5CZ SW1110 UV/IR-liekintunnistin, EN54-10 Sertifikaatti, soveltuu ATEX-alueelle 2/22, FM3260-hyväksyntä (pending) ja  

  FM3611-hyväksyntä (pending) 
UV/IR-210/1CZ SW1105 UV/IR-liekintunnistin, EN54-10 Sertifikaatti, soveltuu ATEX-alueelle 2/22, FM3260-hyväksyntä (pending) ja 

  FM3611-hyväksyntä (pending) 
IR3-109/1CZ SW1138 UV/IR-liekintunnistin, EN54-10 Sertifikaatti, soveltuu ATEX-alueelle 2/22, FM3260 hyväksyntä (pending) ja 

  FM3611-hyväksyntä (pending) 
SM21 SW1098 SM21 kääntöteline 
TC-229/4PX SW1119 TC-229/4PX testilamppu 210-sarjan liekintunnistimille, mukana yleislaturi ja kuljetuslaukku, (ei EX-

hyväksyntää) 
TC-940/1Z SW1120 TC-940/1Z testilamppu 210-sarjan liekintunnistimille, mukana yleislaturi ja kuljetuslaukku, luonnostaan 

vaaraton (pending) 
 

Tarkista viimeisimmät tiedot ja ominaisuudet ja tämän käyttöohjeen uusin versio sekä Vaatimustenmukaisuusvakuutus Internet-sivuilta 
osoitteesta www.sense-ware.com. 

 
Jatkuvan tuotekehityksen käytännöstä johtuen SENSE-WARE Fire and Gas Detection BV pidättää oikeuden muuttaa tai muokata 
julkistettuja tietoja ennen ennakkoilmoitusta, yhtiö ei vastaa painetussa materiaalissa olevista virheistä tai puutteista. 

 
 


