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1. Turvaohjeet 
 
Lue tämä käyttöohje läpi huolellisesti ja tutustu erityisesti varoituksiin ennen liekintunnistimen asennusta 
tai käyttöönottoa. Näin voit varmistaa laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön. Nämä turvaohjeet 
sisältävät tärkeitä tietoja ja ohjeita tulee noudattaa. 
 

1. Tämän laitteen käyttöönotto ja huolto tulee jättää valtuutetun ja pätevän sähköasentajan 
tehtäväksi. 

2. Tämän laitteen asennuksessa ja sähköisissä liitännöissä tulee noudattaa voimassa olevia 
paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä siten kuin ne pätevät tämän tyyppisen laitteen 
käyttöön. 

3. Asenna liekintunnistimet tämän käyttöohjeen osoittamalla tavalla.  
4. Älä koskaan kosketa tämän laitteen sähköisiä osia tai piirikortteja. Varmista sähköisten osien 

suojaus asennuksen aikana sähköiskuvaaran välttämiseksi.  
5. Älä kosketa antureita paljain sormin tai käsin asennuksen aikana tai muutoinkaan. Jos näin 

kuitenkin pääsee tapahtumaan puhdista anturit mikrokuitukankaan avulla.  
6. Liekintunnistimen maadoittaminen ei ole välttämätöntä. Asenna liekintunnistin ja kääntyvä jalusta 

asianmukaisella tavalla sähköiskuvaaran ja sähköisten häiriöiden välttämiseksi.  
7. Älä poraa reikiä liekintunnistimen koteloon, kotelossa olevat reiät vaarantavat vesitiiviyden. Käytä 

kaapeloinnin toteuttamisessa liekintunnistimeen esiasennettua kaapelin vedonpoistajaa.  
8. Liitä laitteet noudattamalla turvallisuusohjeita. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa 

peruuttamattoman vaurion.  
9. Varmista, että kansi on asennettu oikein runkoon ja suljettu kunnolla ennen kuin kytket jännitteet 

liekintunnistimeen.  
10. Varmista, että kaikki varotoimenpiteet on suoritettu ennen kuin ryhdyt avaamaan liekintunnistimen 

kotelon kantta.  
11. Kytke jännitesyöttö pois päältä ennen kuin avaat kannen varsinkin tiloissa joissa voi esiintyä 

räjähtäviä tai syttyviä kaasuja, höyryjä, pölyjä tai muita vaarallisia aineita.  
12. Älä koskaan avaa liekintunnistimen koteloa tilanteissa joissa tilassa voi olla vaarallisia kaasuja, 

höyryjä tai pölyä.  
13. Kun puhdistat kääntyvää jalustaa (SM21) käytä hieman kosteaa puhdasta mikrokuitukangasta 

jotta osiin ei kerry staattista sähköä.  
14. Varmista, että käyttäjät jotka käyttävät järjestelmää jossa liekintunnistin on osana tuntevat 

toimenpiteet jotka tulee suorittaa mikäli hälytys liipaistuu.  
15. Tarvittaessa ota yhteys tämän tuotteen jälleenmyyjään.  
16. SENSE-WARE ei vastaa tämän laitteen virheettömästä toiminnasta ellei laitetta ole käyttöönotettu 

ja ellei sitä käytetä tämän käyttöohjeen mukaisella tavalla.  
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2. Datalehti 
SENSE-WARE-liekintunnistimissa hyödynnetään mikroprosessoria, jonka avulla laitteessa tehdään 
edistynyttä signaalianalyysiä. Antureiden signaalitason tulee ylittää kynnysarvo ennen kuin palohälytys 
liipaistuu. UV/IR- ja IR3-mallisissa liekintunnistimissa on lisäksi ylimääräinen hälytyksen liipaisua 
määrittävä parametri: liekin lepatustaajuus. UV/IR- ja IR3-liekintunnistimissa on hyvä väärien hälytyksien 
esto-ominaisuus. UV on epäherkkä lähes kaikille vääriä hälytyksiä aiheuttaville lähteille pois lukien 
kaarihitsaus. Tyypilliset käyttösovellukset, ja kohteet joihin tämän käyttöohjeen kattamia kolmea 210 
Series -sarjan liekintunnistinta voidaan käyttää, on lueteltu alla olevassa taulukossa. 
Jos sovelluskohde, josta olet kiinnostunut, ei ole luetteloitu alla olevassa taulukossa katso lisätietoja 
Internet-sivuilta osoitteesta www.sense-ware.com. 
 

Sovellus * UV UV/IR IR3 
 

Lentokonehallit  ü üü 
 

     

Atriumit  ü üü 
 

     

Akkujen varastotilat / Tietoliikenne ü üü   
 

     

Biokaasusovellukset  ü üü 
 

     

Ajoneuvo-, bussi-, raitiovaunu- ja junahallit  ü üü 
 

     

Puhdastilat: puolijohde- ja lääkevalmistus, sairaaloiden 
leikkaussalit ü  üü    

 

    

CNG-täyttöasemat / bussien täyttöasemat (julkinen liikenne)   üü üü 
 

     

Kylmävarastot üü   
 

     

Liukuhihnat    üü 
 

     

Konehuoneet (Diesel)  ü üü 
 

     

Sähkömuuntajat  üü ü 
 

     

Moottorien testaamot / huoneet ü  üü üü 
 

     

Vetokaapit üü ü  
 

     

Kaasukaapit ü  üü ü 
 

     

Bensa / Kaasumoottoritilat ü üü üü 
 

     

Huoltoasemat ja Hybridiautojen latausasemat  üü üü 
 

     

Kemikaalien lämmityshuoneet üü ü  
 

     

Hydrauliikka (esim. ulosvetimet)   ü üü 
 

     

Kemiallisten aineiden, polttoaineiden ja liuottimien sisätilavarastot ü  üü ü 
 

     

Hiilivetyjen prosessointi ja varastointi sisätiloissa ü ü üü 
 

     

Vedyn prosessointi ja varastointi sisätiloissa üü üü  
 

     

Radiotekniset vahvistinhuoneet / Antennieristimet üü   
 

     

Laboratoriot ü üü ü 
 

     

Kuormaterminaalit (kuorma-auto / kiskoliikenne / meriliikenne)   üü üü 
 

     

Koneiden valvonta ü üü üü 
 

     

Kemiallisten aineiden, polttoaineiden, maalien ja liuottimien 
ulkovarastointi  ü üü 

 
     

Vedyn varastointi ja prosessointi ulkotiloissa  üü  
 

     

Öljy- ja kaasuputkilinjat ja pumppuasemat  ü üü 
 

     

Ruiskumaalaamot   üü 
 

     

Kierrätys- ja jätteidenkäsittelyasemat  ü üü 
 

     

Tuuligeneraattorit  ü üü 
 

     

 
Soveltuu: ü Suositeltava: üü  *Selvitä soveltuvuus ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään 
 

2.1 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. 
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- 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.  
§ Automaattinen anturitesti (sisäänrakennettu itsetestaus) valvoo anturin toimintaa ja 

liekintunnistimen elektroniikan toimintakuntoa.  
§ Hälytysreleen lähdön asetus lukittuun/ei-lukittuun tilaan DIL-kytkimillä. 

 

2.2 Edut 

§ Kestävät anturit tekevät liekintunnistimista sopivia lähes kaiken tyyppisten palojen tunnistamiseen. 
§ Kehittynyt ohjelmisto tehostaa liekintunnistimen luotettavuutta.  
§ Kotelon muotoilu ja kääntyvyys telineessä eliminoivat maadoitukseen liittyvät asennusvirheet.  
§ Automaattinen anturitesti (sisäänrakennettu itsetestaus) tehostaa liekintunnistimen luotettavuutta. 
§ Erityinen paineentasauselementti ehkäisee kosteuden poistosta aiheutuvat lisäkulut ja pidentää 

käyttöikää.  
§ Ei-kipinöivä toteutus tehostaa luotettavuutta minimaalisella kustannuslisällä.  
§ Takuuaika on 36 kuukautta asennuksesta tai 42 kuukautta toimituksesta (ensin täyttyvän ehdon 

mukaisesti).  
 

2.3 Tekniset tiedot 

Käyttöjännite 12-24 VDC (10-28 VDC) 
Nimellisvirta 25 mA @ 24 VDC 
Virrankulutus hälytystilassa @ 24 VDC +/- 75 mA at 24 VDC 
Käynnistysaika <10 s 
Hälytyslähdön asetus Valittavissa LED-merkkivalot ja rele (lukitus/ei-lukitus), tehdasasetus: lukitustoiminto päällä 

Liitäntätavat 
- palohälytyskeskus EOL-linjan (End of Line) avulla ja hälytysvastus (virran nousu) 
- laite johon relelähtö voidaan liittää 
- PLC (ohjelmoitava logiikka) 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 
- vikarele 

Passiivitilassa normaalikäytössä, ei hälytystä, SPDT, 30 VDC – 2 A, 60 W maks. 
Aktiivitilassa normaalikäytössä, ei vikaa, SPDT, 30 VDC – 2 A, 60 W maks. 

Virtalähtö Vakiotyyppi saatavissa 0-20 mA (askellettu, nielulähtö, isoloimaton) 
Hälytyksen vasteaika < 10 s, katso liitteet. 
Näkökenttä 900 minimi 
Kotelointi Lasikuituvahvisteinen polyesteri (GRP), kansiruuvien kiristysmomentti 2 Nm minimi. 
Suojausluokka IP65 
Lämpötila-alue, käyttö -40°C ... +70° (-40°F ... +158°F) 
Lämpötila-alue, ympäristön ATEX, IECEx ja FM Class 3611: -25°C ... +70°C (-13°F ... +158°F), katso 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 min. 
EN54-10 Sertifikaatti UV-185/5CZ ja UV/IR-210/1CZ: Class 2. IR3-109/1CZ: Class 1 (katso liitteet) 
ATEX, IECEx Sertifikaatti II 3G Ex nA IIC T4 Gc, II 3D Ex tc IIIC T 71°C Dc, IP65 
FM3260 hyväksyntä (katso liitteet) 
FM3611 hyväksyntä Ei-sytyttävä (ei-kipinöivä) (katso liite). 
Valinnainen kääntyvä teline SM21 PA66, UV-kestävä, kiinnikkeet ruostumatonta terästä AISI 316 
Kääntyvän telineen SM21 paino 280 g (0.62 paunaa) 
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2.4 Tilaustiedot 

Luettelokoodi Osa # Kuvaus 
UV-185/5CZ SW1110 UV-liekintunnistin, EN54-10 Sertifikaatti, soveltuu ATEX-alueelle 2/22, FM3260 ja FM3611 hyväksynnät 
UV/IR-210/1CZ SW1105 UV/IR-liekintunnistin, EN54-10 Sertifikaatti, soveltuu ATEX-alueelle 2/22, FM3260 ja FM3611 hyväksynnät 
IR3-109/1CZ SW1138 IR3-liekintunnistin, EN54-10 Sertifikaatti, soveltuu ATEX-alueelle 2/22, FM3260 ja FM3611 hyväksynnät 
SM21 SW1131 Kääntyvä jalusta 
TC-169/1 SW1153 Testilamppu 210 Series -liekintunnistimille, mukana yleislaturi ja kuljetuslaukku, ei EX-hyväksyntää 
TC-940/1Z SW1120 Testilamppu 210 Series -liekintunnistimille, mukana kuljetuslaukku, luonnostaan vaaraton (pending) 

 

3. Liekintunnistimen toimintaperiaate 
Näytön LED-merkkivalot 
SENSE-WARE-liekintunnistin on varustettu kolmella LED-merkkivalolla, jotka ilmaisevat seuraavia 
toimintatiloja:  
l jatkuva vihreä: normaalitila  
l jatkuva keltainen: vikatila   
l vilkkuva keltainen: vikatila ja kehoitus toistaa itsetestaustoiminto uudelleen tai testauksen  
 epäonnistuminen  
l jatkuva punainen: hälytystila 

  
 
Normaalitila 
Normaalitilassa vain vihreä LED-merkkivalo palaa ("virta päällä"). 
 
 
Palohälytys 
Palohälytystilassa normaalisti vihreä LED-merkkivalo sammuu ja punainen LED-merkkivalo syttyy. Jos, 
vakioasetus on käytössä, hälytystilaa ilmaiseva LED lukittuu päälle. Lukko on mahdollista nollata 
kytkemällä liekintunnistimen virransyöttö pois päältä (noin 1 sekunnin ajaksi). Tämän jälkeen 
liekintunnistimen virta tulee kytkeä takaisin päälle. 
 
 
Vika 
Vikatilanteissa normaalitilaa ilmaisevan LED-merkkivalon vieressä oleva vikatilan LED-merkkivalo syttyy. 
Vikatilan LED-merkkivalolla ei ole lukitustoimintoa. Jos kyseessä on ei-kriittinen liekintunnistimen vika, 
kuten esimerkiksi testilähteen vikatila ja jos hälytys liipaistuu keltainen vikatilan LED-merkkivalo sammuu 
ja punainen hälytystilan LED-merkkivalo syttyy. Jos, keltainen LED-merkkivalo vilkkuu, toistuva 
itsetestaus aktivoituu epäonnistuneen itsetestauksen jälkeen. Jos liekintunnistin ei läpäise toistettua 
itsetestausta keltainen LED-merkkivalo jää päälle.  
 
 
Relelähdöt 
Liekintunnistin on varustettu kahdella relelähdöllä: 
 
a. hälytysrele (SPDT)  
b. vikarele (SPDT)  

 
 
Lisätietoja hälytysreleestä 
Hälytysrele on normaalisti pois päältä. Hälytystilassa rele aktivoituu. Hälytysrele voidaan asettaa 
lukittuun tai ei-lukittuun toimintatilaan DIL-kytkimellä numero 3. Tehdasasetus on lukittuva tila. 
Lukitustilan voi nollata kytkemällä liekintunnistimen virransyöttö pois päältä 1 s ajaksi. Tämän jälkeen 
liekintunnistimen virta tulee kytkeä takaisin päälle. 
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Lisätietoja vikareleestä 
Vikarele aktivoituu virransyötön päälle kytkentä hetkellä ja deaktivoituu vikatilanteessa. Vikareleellä ei ole 
lukitustoimintoa. 
 
0-20 mA analoginen lähtö (askellettu, virtaa maahan kytkevä (sinking), isoloimaton) 
 
0-20 mA lähdölle on seuraavat mahdolliset tilat: 
 
· 0 mA virransyötön vikatila / mikroprosessorin vikatila   
· 2 mA optinen vika   
· 4 mA normaali toimintatila   
· 20 mA hälytys  
 
Vikatilanteessa, esimerkiksi viallisen testilähteen tapauksessa (2 mA), kun liekintunnistin havaitsee 
tulipalon, virtalähtö vaihtuu tilaan 20 mA. 
 
Automaattinen itsetestaus 
Liekintunnistimen kytkeytyessä päälle sen 3 LED-merkkivaloa syttyvät päälle peräkkäin ja alustava 
itsetestaus käynnistyy. 10 sekunnin kuluessa vihreä, keltainen ja lopuksi punainen LED-merkkivalo 
sammuu ja vihreä LED-merkkivalo syttyy jatkuvasti päälle. Alustavan itsetestauksen optinen itsetestaus 
suoritetaan säännöllisin väliajoin elektroniikan ja anturin/antureiden testaamiseksi. Muutaman sekunnin 
kestävän itsetestauksen aikana liekintunnistimen lähdöt ovat lepotilassa. Mikäli anturi tai anturit eivät 
läpäise itsetestausta testi toistetaan muutamia kertoja. Jos vikatila ei poistu keltainen LED-merkkivalo 
syttyy ja jää päälle ilmaisemaan vikatilaa ja vikarele deaktivoituu. 
 
 
Manuaalinen itsetestaus 
Liekintunnistimen anturin tai antureiden ja mikroprosessorin itsetestaus on mahdollista käynnistää myös 
manuaalisesti. Onnistuneen manuaalisen itsetestauksen aikana hälytysrele aktivoituu ja punainen 
hälytyksen LED-merkkivalo syttyy. Mikäli anturi on lukitun toiminnon tilassa, hälytys säilyy kunnes 
liekintunnistimen virransyöttö katkaistaan. Palohälytyskeskukseen tai paineenkompensointielementtiin 
(PCL) on mahdollista asentaa itsetestauksen kytkin. Käyttöönoton aikana manuaalinen itsetestaus on 
mahdollista kytkeä liittämällä liittimen napa 14 napaan 1, 5 sekunnin ajaksi. 
 
 
Huomautuksia: 

1. Varoitus: Manuaalisen optisen itsetestauksen aikana hälytysrele aktivoituu kun testi on suoritettu 
onnistuneesti. Varmista ennen manuaalisen itsetestauksen käynnistämistä että 
palohälytyskeskuksen tai ohjelmoitavan logiikan (PLC) lähdöt on kytketty irti. Liitä lähdöt takaisin 
kun itsetestaus on valmis.  

2. Manuaalisen itsetestauksen edellyttämä johdotus on kuvattu sähköiseen asennukseen liittyvässä 
kappaleessa.  

3. Manuaalista itsetestausta voidaan käyttää käyttöönoton yhteydessä jos liekintunnistin halutaan 
testata käyttämättä liekintunnistimen testilamppua.  

4. Manuaalinen itsetestaus ei korvaa toiminnallista testausta testilampun avulla. Kun, käyttöönotto 
on suoritettu liekintunnistimelle, on suoritettava toiminnallinen testi käyttämällä testilamppua.  
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3.1 Asetukset  

Liekintunnistimessa on DIL-kytkin jolla liekintunnistimen lähtö voidaan asettaa lukittuun tai ei-lukittuun 
toimintatilaan. 
 
Huomautuksia: 
DIL-kytkimet 1, 2 ja 4 eivät ole käytössä.  
DIL-kytkimen valkoiset keinukytkinnupit on kuvattu mustalla alla olevassa kuvassa.  
 
Seuraava taulukko kuvaa DIL-kytkimen asentoja vastaavat toimintatilat: 
 

Lukitus/ 
Ei lukitusta  

Lukitus 
(tehdasasetus)  Ei lukitusta 

 
 
 

DIL kytkimet  
DIL 3 ON DIL3 OFF 

 
 
Huomautuksia: 
Tehdasasetus on tilassa "lukitus". Hälytystila joka on lukitun tilan takia päällä, voidaan nollata kytkemällä 
liekintunnistimen virransyöttö pois päältä vähintään 1 sekunnin ajaksi. Oletusasetus vastaa 
Eurooppalaisen EN54-standardin vaatimuksia. Joissakin teollisuussovelluksissa ei-lukittu toimintatila 
saattaa olla käytännöllisempi koska palohälytyskeskus ottaa hälytystilan jatkotoiminnot hoitoon. Näissä 
tapauksissa liekintunnistinta ei tarvitse nollata virrankatkaisun avulla. 

4. Asennus: Kiinnitys ja asento 
Tässä kappaleessa kuvataan yleisiä liekintunnistinjärjestelmän suunnitteluun ja asennukseen liittyviä 
ohjeita. Joitakin kohtia käsitellään yksityiskohtaisemmin myöhemmissä kappaleissa. 
 

4.1 Yleisiä asennukseen liittyviä ohjeita  

1. Liekintunnistin on ilmaisin jota käytetään avotulien nopeaan tunnistukseen. Näitä ovat tyypillisesti 
neste- ja kaasupalot, mutta myös tietyt kiinteän aineen palot tulevat kyseeseen (paperi tai puu).  

2. Liekintunnistimet tunnistavat palon "näköyhteyden" avulla. Liekintunnistimilla tulee olla esteetön 
näkymä valvottavaan alueeseen.   

3. Määritä suorituskykyvaatimukset ennen kuin ryhdyt suunnittelemaan liekintunnistinjärjestelmää. 
Esimerkki: tulipalon tulee olla liekintunnistimen keskiakselilla jotta liekintunnistin voi tunnistaa n-
heptaani palon jonka koko on 33 x 33 cm, etäisyys 15 m, vasteajan ollessa enintään 30 sekuntia.  

4. Tunnista ensin paloriskit ja varmista sitten, että kohteeseen asennetaan riittävä määrä 
liekintunnistimia kaikkien tulipaloriskien valvonnan mahdollistamiseksi.  

5. Mikäli mahdollista luokita paloriskit asianomaisiin luokkiin (Class A, B ja C). Luokitus on kuvattu 
Internet-sivuilla osoitteessa www.sense-ware.com. Katso myös kappale 4.2.  

6. Huomioi suunnittelussa ja liekintunnistimien sijoittelussa sekä tarvittava liekintunnistimien määrä ja 
sijoittelu muistamalla että liekintunnistimien näkökenttä on 90o. Huomioi lisäksi kantama (maksimi 
tunnistusetäisyys).  

7. Liekintunnistin tulee asentaa kiinteään vakaaseen mahdollisimman vähän tärisevään pintaan. 
8. Sisätilasovelluksissa liekintunnistin tulee asentaa noin 1.5 m (IR3-malli) tai 0.5 m (UV- ja UV/IR-

mallit) etäisyydelle katon alapuolelle tulisavujen aiheuttamien optisten esteiden minimoimiseksi. 
9. Äärimmäisen tiheä sumu tai kova sade tai lumisade voi vaikuttaa liekintunnistimen toimintaa 

haittaavasti.  
10. Varmista, että liekintunnistimet eivät tarkkaile mahdollisia vääriä hälytyksiä aiheuttavia lähteitä, 

jotka liittyvät tuotantoprosessiin (esimerkiksi kirkkaat valot). Suojaa liekintunnistin tarvittaessa 
häiriösuunnalta 30 x 30 cm kokoisen levyn avulla.  
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11. Sääsuojaus esimerkiksi lumisadetta ja vesisadetta ajatellen voidaan toteuttaa asettamalla 30 x 30 
cm kokoinen levy liekintunnistimen päälle. Tämän tyyppinen lisäsuojaus ei vaikuta 
liekintunnistimen näkökenttään.   

12. Ulkotila- ja sisätilasovelluksissa (pois lukien kattoasennus) asenna liekintunnistimet aina siten, 
että ovat kotelon pohjan suhteen 45° kulmassa.  

13. Monen liekintunnistimen asennuksissa ei tarvita kahden liekintunnistimen riippuvuutta hälytystilaa 
varten koska yksittäinen liekintunnistin muodostaa hälytystilan useamman muuttujan avulla. Tämä 
ei päde UV-mallisiin liekintunnistimiin. Jos halutaan toteuttaa kahden liekintunnistimen 
yhteishälytyskytkentä tai kahden ryhmän riippuvuus, on käytettävä "äänestysjärjestelmää" josta on 
lisätietoja kappaleessa 4.6.  

 

4.2 Suorituskykyvaatimus A, B ja C 

 
Riskiluokka Riski Todennäköisyys ja vaikutus Tulipalon koko 

A Korkea Suhteellisen suuri todennäköisyys. Suhteellisen suuri vaikutus. esim. 30 x 30 cm n-Heptaani *) 
B Keskitaso Todennäköisyys kohtuullisen suuri. Vaikutus kohtuullisen suuri. esim. 50 x 50 cm n-Heptaani *) 
C Matala Todennäköisyys pieni. Vaikutus pieni. esim. 100 x 100 cm n-Heptaani *) 

 
*) Huomautus: Polttoaine riippuu sovelluksesta. Jos on odotettavissa kaasupalo, ilman hiilivetyjä tulipalon 
koko kannattaa arvioida vetypilven koon avulla. Jos kyseessä on kevyistä hiilivedyistä johtuva palo, käytetään 
verrokkina metanoli kattilapaloa. 
 

4.3 Näkökenttä 

Liekintunnistimen näkökenttä kattaa vähintään 90°. 
 

4.4 Asento 

Asentamalla liekintunnistin 45° kulmaan pohjan suhteen saat hyödynnettyä koko 90° näkökentän. Jos 
lisäksi suuntaat liekintunnistimen ylhäältä katsoen diagonaalisesti, valvottavan tilan suhteen saat 
valvontaan maksimaalisen tilavuuden. 
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4.5 Varjostuminen 

Nyrkkisääntö:  
asennuskorkeus (hd) = 2 x valvottavan tilan korkeimman kohteen korkeus (ho). 
 

 
 
 

 
Varjostumisen välttämiseksi (alueilla jotka ovat oleellisia   
mutta joita ei voida täysin valvoa yhdellä liekintunnistimella)  
on suositeltavaa asentaa toinen liekintunnistin vastapäiseen  
kulmaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Äänestys 

Liekintunnistin liipaisee hälytyksen vain, mikäli useampi kriteeri 
täyttyy samalla hetkellä. Siten väärän hälytyksen 
todennäköisyys on pieni. Liekintunnistin soveltuu siksi 
palosammutuksen käynnistämiseen myös vain yhtä 
liekintunnistinta käytettäessä. 
 
Tietyissä tapauksissa voi silti olla tarpeen toteuttaa 
äänestysjärjestelmä. Esimerkiksi viereisessä kuvassa olevan 
asennuksen tapauksessa voidaan käyttää "kaksi neljästä" -
äänestystä jossa vähintään kahden liekintunnistimen tulee 
ilmaista hälytystila ennen palonsammutuksen aloittamista. 
Tämä on oikea tapa toteuttaa äänestykseen perustuva 
järjestelmä. On syytä huomata että palohälytyskeskuksen tai 
PLC:n tulee tukea äänestystoimintoa. 
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Huomautuksia 
 
Varoitus: Liekintunnistin on suoran näköyhteyden edellyttämä anturi. Äänestys vain kahta 
liekintunnistinta käyttämällä ei ole soveltuva vaihtoehto. Redundantti liekintunnistin vastakkaisessa 
kulmassa ei sovellu kahden liekintunnistimen äänestysjärjestelyyn koska varjostuminen peittää 
liekintunnistimia siten, että toinen liekintunnistin ei välttämättä koskaan havaitse tulipaloa tai vasta 
huomattavasti myöhemmin jolloin tulipalo on jo ehtinyt kasvaa.  
 

4.7 Asennus katon alapuolelle 

Savu absorbio liekkien säteilyä.  
Tämä vaikuttaa negatiivisesti liekintunnistimen herkkyyteen. 
UV/IR- tai UV-liekintunnistinmallit: etäisyys kattoon C = 1.5 m (60"). 
 
IR3-liekintunnistin: etäisyys kattoon C = 0.5 m (20"). 
 
 

4.8 Suojaus sään vaikutuksilta 

Likaisissa tai märissä (kosteissa) sovelluksissa on suositeltavaa asentaa suoja liekintunnistimen päälle. 
Asenna ruostumattomasta teräksestä valmistettu noin 30 x 30 cm (1 neliöjalka) kokoinen levy suoraan 
liekintunnistimen päälle, varmista että levy ei rajoita anturin näkökenttää. Samantyyppistä levyä on 
mahdollista käyttää estämään sallituista palolähteistä tai muista häiriökohteista muutoin aiheutuvat väärät 
hälytykset.  
 

5. Asennus 
Liekintunnistin voidaan asentaa kahdella eri tavalla: 
 

a. Asennus valinnaisen kääntyvän jalan (SM21) avulla. Lisätietoja 
erillisessä SM21:n käyttöohjeessa.  

 
b. Asennus kattoon (esimerkiksi vetokaapin kattoon laboratoriossa 

tai aluksen konehuoneen kattoon).  
 
Vaihtoehtoa b käytettäessä huomioi porattavien kiinnitysreikien 
sapluunapiirustus oikealla (mitat mm).
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Huomautuksia: 
 

1. Kääntyvä jalusta SM21 mahdollistaa liekintunnistimen helpon kohdistamisen paloriskikohteen 
suuntaan.  

2. SENSE-WARE suosittelee SM21-telineen käyttöä asennuksissa.  
 

6. Asennus: Sähköliitännät  
Liekintunnistin voidaan kaapeloida muutamalla eri tavalla, joista tärkeimmät ovat: 
 

a. Liitäntä palohälytyskeskukseen virrankasvuperiaatetta hyväksi käyttäen.  
b. Liitäntä ohjelmoitavaan logiikkaan (PLC) 0-20 mA:n virtalähdön avulla.  
c. Liitäntä ylimääräisen manuaalisen liekintunnistimen itsetestauksen kytkimelle.  
d. Itsenäinen toiminta, suora releohjaus.  

 
Vaihtoehdot a ja c on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Vaihtoehdot näkyvät suoraan sähköisestä 
kytkentäkaaviosta. 
 
Edellä kuvattujen vaihtoehtojen lisäksi on myös mahdollista tehdä liitäntä seuraavilla tavoilla 
(erillistilauksesta): 
 

a. Virran maadoituksen sijaan virran syöttö 0-20 mA:n lähdössä PLC-liitäntää varten.  
b. Palohälytyskeskuksen osoitteeseen perustuva toteutus.  
c. Väyläliitännän yhteyskäytännön avulla.  

 
Mainittuja kolmea vaihtoehtoa varten on saatavilla erityisliitäntärasiat. Lisätietoja näistä antavat SENSE-
WARE-yhtiön jälleenmyyjät. 
 
Kaapelointi palohälytyskeskukseen tai PLC:hen vaihe vaiheelta: 
 
1. Kaapelointia varten tarvitaan vähintään 3 - 4 johdinta palohälytyskeskuksesta sekä liitäntätavasta 

riippuen.  
2. Käytä suojattua parikaapelointia.  
3. Johtimien halkaisijoiden tulee olla poikkipinta-alaltaan välillä 0.5 ... 1.5 mm2 (20 ... 16 AWG).  
4. Johtimien tulee olla suojattuja, jonka lisäksi tarvitaan maadoitusjohdin jolla suoritetaan liitäntä 

palohälytyskeskuksen tai PLC:n turvamaahan.  
5. Eristysvastus maahan tulee olla vähintään 500 Kohmia.  
6. Johtimien pituus ja poikkipinta-ala tulee valita siten, että liekintunnistin saa riittävän korkean 

käyttöjännitteen kaikissa tilanteissa (normaali käyttötila ja hälytystila), eli käyttöjännite ei saa 
missään olosuhteissa tai tilanteissa pudota alle 10 VDC, eikä varsinkaan hälytystilanteessa.  

7. Jätä liekintunnistimen päähän ylimääräinen kaapelisilmukka jonka halkaisija on noin +/- 10 cm (4").  
8. Käytä riviliittimen kaapeloinnin asennukseen tarvittaessa apuna pinsettejä tai lattapäisiä pihtejä.  
9. Palohälytyskeskuksen tai PLC:n puolen maadoitus: varmista, että johtimet pysyvät 

mahdollisimman hyvin maadoitussuojauksen suojassa. Isoloi tarvittaessa maadoitussuoja ja liitä 
palohälytyskeskuksen suojamaahan.  

10. Liekintunnistimen puolen maadoitus: varmista, että johtimet pysyvät mahdollisimman hyvin 
maadoitussuojauksen suojassa. Katkaise maadoitussuojaus lyhyeksi ja isoloi ja varmista, että 
maadoitussuojaus ei pääse sähköiseen liitäntään maan tai liekintunnistimen muiden elektronisten 
osien kanssa. Varmista, että liekintunnistimen elektroniikka kotelon sisällä on isoloitu paikallisesta 
maadoituksesta mahdollisten virtasilmukoiden muodostumisen estämiseksi.  

11. Liitä korkeintaan yksi liekintunnistin aluetta kohti.  
 
 
Huomautuksia: 
 

a. Asianmukainen suojaus on välttämätöntä liekintunnistimen suorituskyvyn ja laitteen turvallisuuden 
kannalta.  

b. Liekintunnistimen kotelo on ei-metallista materiaalia eikä ole varustettu maadoitusliittimellä. 
Kotelon paikallinen maadoitus EI ole välttämätöntä.  
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Liekintunnistimen kotelo on varustettu kaapeliläpiviennillä ja sisäholkilla. Käytä sisäholkkia jos kaapelin 
halkaisija on välillä 5.5 - 8 mm. Poista sisäholkki jos kaapelin halkaisija on välillä 8 - 13 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kaapeliläpivienti sisäholkilla   Kaapeliläpivienti ilman sisäholkkia K 
Kaapeli halkaisija 5,5-8 mm   Kaapeli halkaisija 8-13 mm 

 
 
 
Kytkentäkaavio 
 
  
 AL Hälytysvastus 
 EOL Päätevastus 
 AL Hälytysvastus 
 EOL Päätevastus 
 + (5 s.) manuaalinen itsetestaus, tulo 
 NO (Normaalisti auki) 
 MC Vika 
 NC (Normaalisti kiinni) 
 NC (Normaalisti kiinni) 
 MC Hälytys 
 NO (Normaalisti auki) 
 4-20mA sinking, lähtö 
 ei käytössä 
 ei käytössä 
 ei käytössä 
 ei käytössä 
 -                  tulo 
 + 10-28 Vdc tulo 

 Estodiodi väärää napaisuutta varten 

 multifuse ylivirtasuojaa varten 
        
 
 

6.1 Johdotus: Palohälytyskeskus 

Liekintunnistin voidaan liittää sähköisesti palohälytyskeskukseen samaan tapaan kuin manuaalinen 
hälytyspiste liitetään, toisin sanoen virran kasvun periaatetta käyttämällä. Liekintunnistin liitetään 
palohälytyskeskukseen 3- tai 4-johtimisella kaapelilla. 2 johdinta tarvitaan virransyöttöön ja 1 tai 2 
johdinta alueliitäntään. Lisäksi valinnaisesti yksi johdin tarvitaan jos halutaan asentaa manuaalinen 
itsetestauskytkin (katso kappale 6.3). 
 
Päätevastus (EOL, End of the Line Resistor) on liitettävä terminaalien 15 ja 17 välille. Hälytysvastus (AL) 
liitetään terminaalien 16 ja 18 välille. Vastuksien arvot tulee sovittaa käytettävän palohälytyskeskuksen 
vaatimusten mukaisesti. Käytännössä vastukset ovat suunnilleen samanarvoiset ja tyyppiset kuin 
manuaalisen hälytyspisteen tapauksessa.  
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Kytkentäkaavio 
 

 
 
Periaate: 
 
Alueliitäntä käyttää liekintunnistimen hälytyskontaktia ja 
vikakontaktia sekä vastuksia. Jos liekintunnistimessa on 
vika, järjestelmä simuloi johdinkatkoa. Jos vikatilaa seuraa 
hälytys, virta Vn/AL virtaa alueen läpi. Siten hälytys 
sivuuttaa vikasignaalin (katso viereinen kuva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomautuksia: 
 
1. Normaalisti korvausresistanssi vertautuu tavanomaisen manuaalisen hälytyspisteen liittämiseen: 

1/Rsubst = 1/EOL + 1/AL. Kuvassa on kuitenkin Rsubst = AL, koska kytkentä tapahtuu vain 
vastuksen AL kautta. Koska EOL >> AL arvo pysyy toleranssien rajoissa. Selvitä 
palohälytyskeskuksen valmistajaa ja selvitä vastuksien arvot.  

2. Hälytys- ja päätevastuksien (EOL) tulee olla tehonkestoltaan vähintään 2W tyyppiä, molempien 
vastuksien tehohäviön ei tule olla suurempi kuin 2W. Eristä päätevastuksen ja hälytysvastuksen 
metalliset osat kutistemuovin avulla.  

3. Älä liitä enempää kuin yksi liekintunnistin per alue.  
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6.2 Johdotus: ohjelmoitava logiikka (PLC) 

Kytkentäkaavio 
 
0-20 mA virtaa maadoittava (sinking) analoginen lähtö, ei-isoloitu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 10-28 Vdc + 10-28 Vdc 
 

   
Shielded cable 

 
 
 
 
 
 
 
Huomautuksia 
 
1. Virtatasojen merkityksestä on lisätietoja tämän käyttöohjeen kappaleessa 3.  
2. Valinnaisesti saatavissa on erillinen liitäntärasia mikäli halutaan virtaa syöttävä analoginen lähtö.  

 
 

6.3 Itsetestaustoiminnon asennus 

Manuaalinen itsetestauksen mahdollistavan kytkimen asennus voidaan toteuttaa neljällä eri tavalla, jotka 
on esitetty alla: 
 
1. Liekintunnistin liitettynä palohälytyskeskukseen, itsetestauskytkin sijaitsee palohälytyskeskuksen 

paneelissa.  
2. Liekintunnistin liitettynä palohälytyskeskukseen, manuaaliselle itsetestaukselle on oma erillinen 

kytkin.  
3. Liekintunnistin liitettynä PLC:hen, itsetestauskytkin sijaitsee PLC:ssä.  
4. Liekintunnistin liitettynä PLC:hen, manuaaliselle itsetestaukselle on oma erillinen kytkin.  
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Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 10-28 Vdc 
+ 10-28 Vdc + 10-28 Vdc + 10-28 Vdc  
  

 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 
 
 

7. Käyttöönotto ja testaus 
 
Huomautuksia: 
 

1. Asennuksen käyttöönotto, huolto ja toiminnallinen testaus tulee jättää valtuutetun pätevän 
asentajan tehtäväksi.  

2. Kaapeloinnin ja asennuksen sekä käytön osalta on noudatettava kaikkia soveltuvia paikallisia, 
kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia mukaan lukien hälytysjärjestelmien aktivointiin, 
sammutusjärjestelmien käyttöön ja näiden lähtöihin liittyvien vaatimuksien suhteen.  

3. Vaarallisten alueiden ja tilojen tapauksessa on erityisesti noudatettava kaikkia soveltuvia 
määräyksiä.  

4. UV-anturit perustuvat Geiger-Muller-laskuriputkeen, jonkalaisia käytetään myös radioaktiivisen 
säteilyn tunnistamiseen. Mikäli sovelluksessa, jossa on UV-anturi, tapahtuu hälytyksen liipaisu 
ilmaisimen ikkunan ollessa peitettynä voi hälytyksen syynä olla lisääntynyt radioaktiivisuus. Ota 
yhteys jälleenmyyjään mahdollisen ratkaisun selvittämiseksi.  

5. Mikäli äkillinen vahva IR-säteilylähde asetetaan liekintunnistimen lähelle, IR-mallisten 
liekintunnistimien anturit voivat saturoitua. Varmista, että vahvat IR-säteilylähteet ovat riittävän 
etäällä liekintunnistimen näkökentästä. Kun häiriölähde poistetaan, liekintunnistin elpyy 
normaalitilaan 10 sekunnin kuluessa.  

6. Liekintunnistimilla on etunsa ja puutteensa. Huomioi tämä tosiasia ennen kuin ryhdyt asentamaan 
tämän tyyppisiä liekintunnistimia.  
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7.1 Käyttöönotto 

 
 
Ennen kuin liekintunnistin aktivoidaan, on suoritettava seuraavat vaiheet: 
 
1. Puhdista ilmaisinikkuna.  
2. Sulje liekintunnistimen kotelo..  
3. Tarkista liekintunnistimen asemointi ja linjaus.  
4. Tarkista, että liekintunnistimen näkökentässä ei ole mahdollisia vääriä hälytyksiä aiheuttavia 

lähteitä.  
5. Tarkista toimiiko liekintunnistin suunnitellussa sovelluksessa asianmukaisella tavalla.  
6. Tarkista, että liekintunnistimen ja palohälytyskeskuksen tai PLC:n välinen kaapelointi on kunnossa 

ja liitetty oikein.  
7. Tarkista kaapeloinnin suojaus.  
8. Tarkista palohälytyskeskuksen tai PLC:n maadoitus.  
9. Tarkista että liekintunnistin on asennettu siten että sen sisään ei pääse vettä ja tarkista 

kaapeliläpiviennin kunto.  
10. Kiristä kaikki kiinnitysosat riittävälle kireydelle.  
11. Kiristä kaapelin läpivientiä kunnolla.  
12. Suorita toiminnallinen testaus soveltuvan testilampun avulla.  
 
Ennen kuin käyttöönotto on valmis, liekintunnistinta tulee käyttää palohälytyskeskuksen tai PLC.n kanssa 
siten, että palohälytyskeskuksen/PLC:n lähdöt ovat lepotilassa ja käyttöajan pituuden tulee edustaa 
normaaleja käyttöolosuhteita. Testaustilan järjestelmän asennus tulee tarkistaa ja tarvittaessa muokata 
kunnes kaikki liekintunnistimet toimivat ilman vikatilaa. Lopuksi tulee suorittaa toiminnallinen testaus 
kullekin liekintunnistimelle käyttämällä soveltuvaa testilamppua. 
 

7.2 Testaus 

Liekintunnistimet testataan valmistajan toimesta tehtaalla ennen toimitusta jälleenmyyjille tai asiakkaille. 
Liekintunnistimen toiminta tulee kuitenkin tarkistaa säännöllisin väliajoin kokonaisuudessaan sen 
varmistamiseksi, että liekinvarmistin ja palohälytyskeskus / PLC yhdistelmänä toimivat asianmukaisella 
tavalla tulipalon tapauksessa. Ilmaisimen ikkunan tulee olla puhdas. Rasva-, öljy- tai vesikerros anturin 
ikkunan pinnassa heikentää liekintunnistimen herkkyyttä. 
 
Mikäli käyttäjä on määrittänyt suorituskykyvaatimuksen, vaatimustenmukaisuus voidaan testata testiliekin 
avulla. Testiliekki tulee toteuttaa sopivan polttoaineen, liekin koon ja tunnistusetäisyyden perusteella, 
jonka lisäksi tulee varmistaa, että muut mahdolliset vaatimukset täyttyvät. Varmista että testauksen 
aikana noudatetaan kaikkia tarvittavia varotoimenpiteitä testiliekin aiheuttamien henkilö- ja 
materiaalivahinkojen välttämiseksi. 
 
SENSE-WARE toimittaa myös soveltuvia testilamppuja. Mainittu testilamppu soveltuu liekintunnistimen 
toiminnalliseen testaukseen. Lue testilampun käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen kuin aloita 
toiminnallisen testauksen. 
 

7.3 Vianmääritys 

Vääriä hälytyksiä voi aiheutua seuraavista syistä: 
 
1. Liekintunnistin liipaistuu, liekintunnistimen näkökentässä olevan tunnetun tai tuntemattoman 

lähteen johdosta.  
2. Liekintunnistin liipaistuu, sähkömagneettisten häiriöiden ja/tai elektroniikan kaapeloinnin johdosta.  
3. Liekintunnistin liipaistuu, väärin liitetyn tai vaurioituneen kaapeloinnin johdosta.  
4. Liekintunnistimen elektroniikka on vikaantunut.  
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Vianmäärityksessä on erityisen tärkeää selvittää väärän hälytyksen tai vian perussyy sekä väärän 
hälytyksen tai vian olosuhteet. Tärkeitä taustatietoja vianmäärityksessä voivat myös olla tapahtumahetki, 
päivämäärä, sääolosuhteet jne. 
 
Huomautuksia 
 
Jos pyydät tukea SENSE-WARE-yhtiöstä varmista, että pystyt lähettämään tarkan vikaselostuksen. 
 
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa virtalähteen toiminta: jännite, virta, jännitteen rippelitaso jne. 
Seuraavaksi tarkista kaikki käyttöönotosta kertovan kappaleen luetteloimat kohdat. Vaihda mikäli 
mahdollista liekintunnistin varalla olevaan toiseen liekintunnistimeen tai vaihda kohteessa olevaan 
toimivaan liekintunnistimeen jos järjestelmässä on useampia liekintunnistimia.  
 
Voit selvittää onko väärä hälytys liipaistunut näkökentässä olleen tapahtuman seurauksena peittämällä 
liekintunnistimen anturin ikkunan. Varmista, että anturiin ei pääse valoa tai muuta säteilyä. Jos 
liekintunnistin välittää vikasignaalia edelleen kyseessä on väärä hälytys jonka ehkä aiheuttaa 
kaapeloinnissa tai elektroniikassa oleva vika. Muista poistaa anturin ikkunan peite kun olet suorittanut 
testaukset. 
 

8. Huolto 
Pois lukien puhdistus muita ennalta ehkäiseviä huoltotoimenpiteitä ei tarvita. Seuraavat asiat tulee 
kuitenkin tarkistaa: 
 
1. Tarkista liekintunnistimien asemointi ja linjaus.  
2. Varmista, että liekintunnistimien näkökentässä ei ole mahdollisia vääriä hälytyksiä aiheuttavia 

lähteitä.  
3. Varmista, että liekintunnistimien näkökentässä ei ole esteitä jotka haittaavat näkemistä.  
4. Puhdista tunnistimen anturi-ikkuna mikrokuitukankaalla.  
5. Sulje liekintunnistimen kotelo. Huomautus: Varmista, että kotelo (ja siinä oleva anturi-ikkuna) on 

asennettu oikein runkoon. Antureiden tulee näkyä kun katso anturi-ikkunan läpi.  
6. Tarkista liekintunnistimen ja palohälytyskeskuksen tai PLC:n välisen kaapeloinnin kunto.  
7. Tarkista kaapeloinnin suojavaippojen kunto.  
8. Tarkista, että palohälytyskeskukseen tai PLC:hen liitetyn kaapeloinnin suojamaa on liitetty oikein 

keskuksen suojamaahan.  
9. Tarkista, että liekintunnistimen pään suojamaadoitus on isoloitu oikein eli siten, että sähköistä 

liitäntää maahan tai kotelossa olevaan elektroniikkaan ei ole.  
10. Tarkista kotelon syvennyksen suojaus ja vedonpoisto ja varmista, että kotelon sisään ei näiden 

kautta voi päästä pölyä tai vettä.  
11. Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ja kaapelikiinnikkeet ovat riittävän kireällä.  
12. Varmista, että anturi-ikkunan sisäpinta puhdistetaan vähintään kerran vuodessa (esimerkiksi 

säännöllisen tarkistuksen yhteydessä). Elektroniikkakomponenteista voi hyörystyä materiaalia 
joka voi päätyä anturi-ikkunan sisäpintaan.  

13. Suorita toiminnallinen tarkistus SENSE-WARE-testilampun avulla.  
 
 
Varoitus: Kotelon ja telineen puhdistamisen voi altistaa staattisen sähkön purkauksille! 
 
Kuivan kankaan käyttäminen kotelon tai telineen puhdistamiseen saattaa muodostaa staattista sähköä, 
josta voi seurata räjähdysvaara tiloissa joissa voi esiintyä räjähdysherkkiä kaasuja, höyryjä, pölyä tai 
aineita. Voit minimoida staattisen sähkön aiheuttaman kipinöinnin aiheuttaman vaaran käyttämällä 
puhdistamiseen puhdasta vedellä hieman kostutettua kangasta. Liekintunnistimen anturi-ikkunan tulee 
kuitenkin puhdistaa kuivalla mikrokuitukankaalla. 
 
Huomautuksia: 
 
1. Käyttäjän vastuulla on pitää liekintunnistin ja laitteet optimaalisessa toimintakunnossa. Mikäli 

turvalliseen asennukseen ja järjestelmän toimintaan vaikuttavissa asioissa tapahtuu muutoksia 
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joiden voi olettaa vaikuttavan turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen tulee näistä muutoksista 
tiedottaa vastuullista asentajaa, joka voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.  

2. Älä koskaan puhdista liekintunnistinta silikoneja sisältäviä puhdistusaineita käyttämällä. Silikonit 
absorboivat UV-säteilyä josta seuraa se, että liekintunnistimen herkkyys kärsii. Silikonit tekevät 
pinnoista myös alttiimpia likaantumiselle.  

3. Älä puhdista liekintunnistinta nestemäisillä puhdistusaineilla.  
4. SENSE-WARE suosittelee, että järjestelmää kohden varastoidaan 10% asennettuja 

liekintunnistimia vastaava määrä varastossa tai vähintään 1 kpl varaosana.  
 

9. Takuu 
Takuuehdoissa mainitaan olosuhteet ja ehdot jotka liittyvät SENSE-WARE-liekintunnistimen takuuseen. 
Ellei muutoin tässä käyttöohjeessa ole mainittu, toimitusehdot ja olosuhteet ovat kuten Orgalime S2012 -
ehdoissa. 
 
SENSE-WARE tarjoaa liekintunnistimelle 36 kuukauden takuun käyttöönotosta laskettuna tai 42 
kuukauden takuun toimituksesta laskettuna takuun kattaessa materiaaliviat normaalikäytössä ja huolloilla. 
SENSE-WARE korjaa ja vaihtaa osat veloituksetta mainituissa olosuhteissa ja takuuaikana tämän 
käyttöohjeen Takuu-kappaleessa kuvatuilla tavoilla. Kaikki korvatut osat siirtyvät SENSE-WARE-yhtiön 
omistukseen. Takuu pätee vain yhtiöille jotka ovat hankkineet tuotteet suoraan SENSE-WARE-yhtiöltä 
eikä takuuta voi siirtää muille osapuolille. 
 
Takuu ei kata seuraavia:  
1. Väärästä käytöstä, vahingosta tai huollon puutteesta johtuvat vahingot.  
2. Vauriot tai vahingot jotka ovat johtuneet väärästä käyttöönottotavasta tai muokkaamalla laitteen 

rakenteita ja/tai ohjelmistoa, väärän käyttöjännitteen liittämisestä, veden aiheuttamista vaurioista 
tai väärin suoritetun korjaustoimenpiteen tai muiden kuin alkuperäisten osien avulla suoritetun 
korjauksen aiheuttamista vaurioista.  

3. Laitteita joista on poistettu sarjanumero tai joiden sarjanumero on epäselvä.  
4. Normaalista kulumisesta aiheutuneet muutokset mukaan lukien ulkonäköön liittyvät muutokset.  

 

9.1 Liekintunnistimen palauttaminen ja huollot  

1. Pyydä laitetoimittajalta SENSE-WARE RMA (Returned Material Authorization) -palautustunnus. 
Tehtaalle palautettavalla laitteella tulee aina olla RMA-tunnus.  

2. Sinulle lähetetään RMI (Returned Material Information) -kaavake täytettäväksi johon 
laitetoimittajasi tai sinä täyttää SENSE-WARE -laskunumeron, laitteen sarjanumeron sekä tiedot 
vikatyypistä.  

3. Mikäli valmistaja toteaa palautuspyynnön oikeutetuksi, SENSE-WARE lähettää laitetoimittajalle 
RMA-numeron joka tulee liittää palautuslähetyksen pakkauslistaan. Lisäksi pakkaukseen tulee 
sisällyttää edellä mainittu RMI-kaavake asianmukaisilla tiedoilla täytettynä, sekä lisäksi kyseinen 
kaavake tulee faksata tai sähköpostittaa SENSE-WARE-yhtiöön.  

4. Lähetyskulut SENSE-WARE-yhtiöön ja palautus takaisin asiakkaalle on laitetoimittajan tai 
asiakkaan vastuulla.  

5. Varmista, että liekintunnistin on pakattu huolellisesti ennen lähettämistä SENSE-WARE-yhtiöön. 
6. Jos et ole ostanut liekintunnistinta suoraan SENSE-WARE-yhtiöltä ota yhteys laitetoimittajaasi ja 

pyydä RMA-palautustunnus.  
7. Jos kyseessä on laite jolle on RMI ja jolle tarvitaan takuuaikainen korjaus, voit tiedustella nk. 

"advance replacement" -vaihtotuotetta ottamalla yhteys laitetoimittajaasi.  
 
Huomautus: 
 
Liekintunnistin ei sisällä käyttäjän vaihdettavissa tai kentällä vaihdettavissa olevia osia. 
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10. Liitteet 

10.1 Liite A: EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus - EN/ISO/IEC 17050-1:2010 
 
EN/ISO/IEC 17050-1:2010 -standardin mukaisesti 
 
Valmistaja: Sense-WARE Fire ja Gas Detection B.V.  

Storkstraat 7, NL- 3905 KX Veenendaal, the Netherlands, EU 
Vakuutus: Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan täysin valmistajan vastuulla.  
Kuvaus: UV-, UV/IR- ja IR3-liekintunnistimet 
Tuotenimi: SENSE–WARE  
Malli: UV-185/5(CZ), UV/IR-210/1(CZ) ja IR3-109/1(CZ)  
Käyttötarkoitus: Liekintunnistus palotunnistus- ja palohälytysjärjestelmissä rakennusten sisällä ja 
 ympärillä. 
 
Valmistaja takaa täten että yllä luetellut tuotteet täyttävät alla lueteltujen EY-direktiivien vaatimukset ja ovat siten 
vapaasti käytettävissä ja myytävissä Euroopan unionin (EU) ja EEA:n (European Economic Area) alueella: 
 
 
Rakennustuoteasetus (CPR) 305/2011/EU -standardi 
 
Tarkastuslaitos:  SKG-IKOB 
Tarkastuslaitoksen nro: 0960  
EC-sertifikaattinumero:   0960-CPR-SKG.1388.3643  
Täyttää standardit:  EN54-10: 2002/A1: 2005, Flame detector – Point Detectors 
 
Tähän käyttöohjeeseen liittyvät liekintunnistimet jotka mainitaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ovat: 
 
Tuote Tekniset tiedot Luokka 
UV-185/5(CZ) Ultraviolet Flame Detector Class 2 
UV/IR-210/1(CZ) Ultraviolet/Infrared Flame Detector Class 2 
IR3-109/1(CZ) Triple Infrared Flame Detector Class 1 

 
 
EMC-direktiivi 2014/30/EU 
 
Liittyvä standardi: EN 50130-4:2011 
 
Hälytysjärjestelmät – Osa 4: Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Tuoteperhestandardi: 
Immuniteettivaatimukset paloilmoitin, murto- ja ryöstöilmaisu-, kameravalvonta-, kulunvalvonta- sekä 
turvapuhelinjärjestelmien komponenteille 
 
 
RoHS2-direktiivi 2011/65/EU 
 
Liittyvä standardi: EN 50581:2012 
 
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of 
hazardous substances. 
 
 
 
Valmistajan valtuuttama allekirjoittaja: 
 
Jan Nijkamp, Business Development Manager 
Veenendaal, 29 June 2016 
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 10.2 Liite B: EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus - CPR 305/2011/EU 
 
1.Tuotteen yksilöllinen tunnistekoodi:  
Flame detector – Point detector UV-185/5CZ, 
UV/IR-210/1CZ or IR3-109/1CZ 
 
2.Tyyppi- tai sarjanumero tai muu tunnistetieto joka mahdollistaa rakennetuotteen tunnistuksen siten kuin siitä on määritetty CPR:n kohdassa 
Article 11(4): 
Katso liekintunnistimen laitekilpeä ja alkuperäistä pakkauslistaa 
 
3.Rakennustuotteen käyttötarkoitus tai -tarkoitukset, soveltuvan harmonisoidun teknisen määrityksen mukaisesti, valmistajan 
ennakkomäärityksen mukaisesti: 
Liekintunnistus palotunnistus- ja palohälytysjärjestelmissä rakennusten sisällä ja ympärillä. 
 
4.Valmistajan nimi, rekisteröity nimi tai rekisteröity tuotemerkki ja yhteystiedot siten kuin on määrätty kohdassa Article 11(5): 
SENSE-WARE Fire and Gas Detection BV, Alankomaat; www.sense-ware.com 
 
5.Soveltuvin osin valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot siten kuin on määrätty kohdassa Article 12(2): 
Katso alkuperäinen pakkauslista 
 
6.Järjestelmä tai järjestelmät ja suorituskyvyn toistettavuuden / tasaisuuden verifiointi rakennustuotteelle siten kuin määrätty kohdassa CPR, 
Annex V: 
Järjestelmä 1 
 
7.Harmonisoidun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suorituskykyyn liittyvän vakuutuksen osalta:  
SKG (tarkastuslaitoksen nro 0960) suorittanut: (i) tuotetyypin määritys tyyppitestauksen perusteella; (ii) tehdastilojen 
alustava tarkistus sekä tehtaan valmistuksen hallinnan tarkistus; (iii) jatkuva tehdasvalmistuksen hallinnan jatkuva valvonta, 
tarkistus ja evaluointi, järjestelmän 1 alaisesti, sertifikaatin 0960-CPR-SKG.1388.3643 myöntäminen. 
 
8.Tapauksessa jossa rakennustuotteelle on ilmoitettu European Technical Assessment -mukainen suorituskyky takuu: 
Ei sovellettavissa 
 

9.Ilmoitettu suorituskyky listatun mukaisesti: EN54-10: 2002 Kohta Tulos 
Huo-
mautus 

Reproducibility  5.2 Ok  
Toistettavuus  5.3 Ok  
Suuntariippuvuus 5.4 Ok  
Paloherkkyys UV-185/5CZ ja UV/IR-210/1CZ 5.5 Ok Class 2 
Paloherkkyys IR3-109/1CZ 5.5 Ok Class 1 
Dazzling (toiminnallinen) 5.6 Ok  
Kuiva lämpö (toiminnallinen) 5.7 Ok  
Kylmä (toiminnallinen) 5.8 Ok  
Damp heat cyclic (toiminnallinen) 5.9 Ok  
Damp heat steady state (kestävyys) 5.10 Ok  
Rikkidioksidi (SO2 ) korroosio (kestävyys) 5.11 Ok  
Isku (toiminnallinen) 5.12 Ok  
Törmäys (toiminnallinen) 5.13 Ok  
Tärinä, siniaaltoinen (toiminnallinen) 5.14 Ok  
Tärinä, siniaaltoinen (kestävyys) 5.15 Ok  
Käyttöjännitteen vaihtelu (toiminnallinen) 5.16 Ok  
Elektrostaattinen purkaus (toiminnallinen) 5.17 Ok  
Säteilevät sähkömagneettiset kentät (toiminnallinen) 5.17 Ok  
Sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat johtuvat häiriöt (toiminnallinen) 5.17 Ok  
Nopeat transienttipurskeet (toiminnallinen) 5.17 Ok  
Hitaat korkeajännitteiset jännitepiikit (toiminnallinen) 5.17 Ok  
 
10.Tuotteen suorituskyky kohtien 1 ja 2 osalta täyttää ilmoitetun suorituskyvyn kohdan 9 mukaisesti. Tämä suorituskykyvakuutus myönnetään 
yksinomaan kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla. 
 
 
 
Valmistajan valtuuttama allekirjoittaja: 
 
Jan Nijkamp, Business Development Manager 
Veenendaal, 30 July 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Oy Elbecon Ab / Sirrikuja 4 C 22 / 00940 HELSINKI / 050 358 5483 / info@elbecon.fi / www.elbecon.fi 

 
10.3 Liite C: EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus - ATEX Direktiivi 2014/34/EU 
 
Sense-WARE Fire and Gas Detection B.V.  
Storkstraat 7, NL- 3905 KX Veenendaal, the Netherlands, EU 
Kuvaus: UV, UV/IR ja IR3 -liekintunnistimet  
Tuotenimi: SENSE–WARE 
Malli: Flame detector 210 Series 
 
Tuote Kuvaus Luokka 
UV-185/5CZ Ultraviolet Flame Detector ATEX Cat. 3GD 
UV/IR-210/1CZ Ultraviolet/Infrared Flame Detector ATEX Cat. 3GD 
IR3-109/1CZ Triple Infrared Flame Detector ATEX Cat. 3GD 

 
II 3G Ex nA IIC T4 Gc 
II 3D Ex tc IIIC T 710C Dc IP65  
Ympäristön lämpötila : -25°C ... +70°C 

 
DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, the Netherlands  
DEKRA 13ATEX0077X  
Tyyppisertifiointi 
 
Vakuutuksen kohde on vaatimustenmukaisuus liittyvien harmonisoitujen oleellisten Unionin standardien kanssa: 
-EN 60079-0:2012 + A11:2013 
-EN 60079-15:2010 
-EN 60079-31:2014 
 
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät Direktiivi 2014/34/EC ATEX. 
 
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus myönnetään yksinomaan valmistajan vastuulla. Yllä nimetyn yhtiön edustajana 
täten ilmoitan että päivänä jolloin mainitut laitteet jotka on määritetty tässä vakuutuksessa on tuotu markkinoille ne 
täyttävät kaikki yllä lueteltujen standardien tekniset ja säädökselliset vaatimukset. 
 
Päivämääärä: 1 kesäkuuta 2016  
Jan Nijkamp  
Business Development Manager 
 
Varoitus: 
 

1. Älä koskaan avaa laitetta tilanteissa joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja tai pölyjä.  
2. Liekintunnistin tulee asentaa ja käyttöönottaa tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisella tavalla.  
3. Kotelon kannen ruuvit tulee kiristää momenttiin 2 Nm.  
4. Riviliittimen ruuvit tulee kiristää momenttiin 0.4 Nm.  
5. Hälytys- ja EOL- eli päätevastuksien tehonkeston tulee olla vähintään 2W per vastus ja molempien 

vastuksien kokonaistehohäviö saa olla korkeintaan 2W.  
6. Kääntötelineen SM21 puhdistus tulee tehdä ainoastaan kostealla mikrokuitukankaalla staattisen sähkön 

muodostumisen välttämiseksi.  
 
Erikoisolosuhteet: 
 
1. Mikäli lämpötila nousee yli 70°C tason kaapelissa tai kaapelin läpivienneissä tai yli 80°C johtimien 

haarakohdissa käytetyn kaapelin lämpötilaluokituksen tulee olla siten valittu että kaapeli kestää todelliset 
mitatut lämpötilat.  

2. Jännitesyöttö tulee suojata siten että jännitetaso / transienttijännitteet eivät missään olosuhteissa voi 
nousta yli 119V tason.  
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10.4 Liite D: IECEx Vaatimustenmukaisuustodistus - Vaaralliset käyttöympäristöt 

 
 
SENSE-WARE Fire and Gas Detection B.V.  
Storkstraat 7, NL- 3905 KX Veenendaal, the Netherlands, EU 

 
Kuvaus: UV, UV/IR and IR3 flame detectors  
Tuotenimi: SENSE–WARE  
Malli: Flame detector 210 Series 

 
Tuote Kuvaus Luokitus 
UV-185/5CZ Ultraviolet Flame Detector Ex n, Ex t 
UV/IR-210/1CZ Ultraviolet/Infrared Flame Detector Ex n, Ex t 
IR3-109/1CZ Triple Infrared Flame Detector Ex n, Ex t 

 
Ex nA IIC T4 Gc 
Ex tc IIIC T 71 0C Dc IP65  
Käyttölämpötila-alue: -25°C ... +70°C 

 
DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, the Netherlands  
IECEx DEK 15.0055x  
Tyyppisertifikaatti 

 
-IEC 60079-0: 2011 + Corr. 1: 2012 + Corr. 2: 2013  
-IEC 60079-15:2010  
-IEC 60079-31:2013 

 
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät .  
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus myönnetään yksinomaan valmistajan vastuulla. Yllä nimetyn yhtiön edustajana 
täten ilmoitan että päivänä jolloin mainitut laitteet jotka on määritetty tässä vakuutuksessa on tuotu markkinoille ne 
täyttävät kaikki yllä lueteltujen standardien tekniset ja säädökselliset vaatimukset. 

 
Päivämäärä: 7 lokakuuta 2015  
Jan Nijkamp  
Business Development Manager 

 
Varoitus: 

 
1. Älä koskaan avaa laitetta tilanteissa joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja tai pölyjä.  
2. Liekintunnistin tulee asentaa ja käyttöönottaa tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisella tavalla.  
3. Kotelon kannen ruuvit tulee kiristää momenttiin 2 Nm.  
4. Riviliittimen ruuvit tulee kiristää momenttiin 0.4 Nm.  
5. Hälytys- ja EOL- eli päätevastuksien tehonkeston tulee olla vähintään 2W per vastus ja molempien 

vastuksien kokonaistehohäviö saa olla korkeintaan 2W.  
6. Kääntötelineen SM21 puhdistus tulee tehdä ainoastaan kostealla mikrokuitukankaalla staattisen sähkön 

muodostumisen välttämiseksi.  
 
Erikoisolosuhteet: 

 
1. Mikäli lämpötila nousee yli 70°C tason kaapelissa tai kaapelin läpivienneissä tai yli 80°C johtimien 

haarakohdissa käytetyn kaapelin lämpötilaluokituksen tulee olla siten valittu että kaapeli kestää todelliset 
mitatut lämpötilat.  

2. Jännitesyöttö tulee suojata siten että jännitetaso / transienttijännitteet eivät missään olosuhteissa voi 
nousta yli 119V tason.  
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10.5 Liite E: Pohjois-Amerikan hyväksynnät – cFMus Class 3611 & FM Class 3260 
 
Kaikki piirustukset ja muut tiedot on luetteloitu asiakirjassa: “Document List 210-series Flame Detector”. 
 
FM-hyväksynnät seuraaville tuotteille:: 
 

 UV-185/5CZ UV Flame Detector -liekintunnistin  
UV/IR-210/1CZ UV/IR Flame Detector -liekintunnistin  
IR3-109/1CZ IR3 Flame Detector -liekintunnistin 

 
 

Tulipaloa aiheuttamaton @ FM Class 3611: Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, F, G 
Tulipaloa aiheutamaton @ C22.2 No. 213:  Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D  
Pölytiivis @ C22.2 No. 25:  Class II, III, Div. 2, Groups F, G 

 
 
Ympäristön lämpötila: -25°C ... +70°C 
Lämpötilakoodi: T4 @ Ta < +70°C 
Suojausluokka: IP65 
 
Varoitukset: 
 

1. Liekintunnistimen virtalähteen tulee täyttää standardin NEC Class 2 vaatimukset, siten kuin ne on 
kuvattu lähteessä "National Electrical Code (ANSI / NFPA 70)".  

2. Liekintunnistimen yhteydessä käytetyn kaapeloinnin tulee olla tyyppiä PLTC tai ITC, siten kuin on 
kuvattu lähteessä "National Electrical Code (ANSI / NFPA 70)"; kierretty parikaapeli.  

3. Kääntyvän jalustan SM21 puhdistuksessa tulee käyttää ainoastaan kosteaa mikrokuituliinaa staattisen 
sähkön kertymisen estämiseksi jalustaan.  

4. Kotelon ruuvit tulee kiristää momenttiin 2 Nm.  
5. Riviliittimen ruuvit tulee kiristää momenttiin 0.4 Nm.  
6. Hälytys- ja EOL-vastuksien tulee olla teholuokitukseltaan vähintään 2 W per vastus, kummankaan 

vastuksen tehohäviön ei tule ylittää 2 W tasoa  
7. Komponenttien vaihto saattaa poistaa soveltvuuden Division 2 -käyttöön.  
8. Koteloa ei saa avata liekintunnistimen ollessa liitettynä jännitelähteeseen.  
9. Räjähdysvaara. Älä irrota tai vaihda jos liekintunnistimeen on liitetty jännite tai jos tilassa on herkästi syttyviä 

tai räjähtäviä aineita.  
10. Räjähdysvaara. Älä irrota laitteita jos tilassa on herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.  
11. Räjähdysvaara. Älä irrota jos liekintunnistimeen on liitetty jännite ellet ole varma, että tila on täysin 

vapaa vaarallisista kaasuista ja aineista.  
 
Käyttöön liittyvissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä maahantuojaan tai valmistajaan sähköpostilla osoitteeseen:  
info@sense-ware.com  
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 Suorituskyky @ FM Class 3260:2000 Käyttölämpötila: -40°C ... +70°C 

Vasteominaisuudet        
       

Polttoaine    UV-185/5CZ UV/IR-  IR3-109/1CZ  Vasteaika 
      210/1CZ      

n-Heptaani 30 x 30 cm (1 neliöjalka)   23 m (75 ft) 23 m (75 ft)  35 m (115 ft)  maks. 10 s 
Alkoholi (Etanoli) 50 x 50 cm (20" x 20")  18.3 m (60 ft) 18.3 m (60 ft)  30 m (98 ft)  maks. 10 s 
Metaanipilvi 35 cm (1.1 ft) 1 Bar (15 psi) 5 cm (2”) halk.  8 m (26 ft) 2 m (6.5 ft)  4 m (13 ft)  maks. 10 s 
Propaanipilvi 40 cm (1.3 ft) 0.5 Bar (7 psi) 1 cm (0.4”) halk.  8 m (26 ft) 2 m (6.5 ft)  4 m (13 ft)  maks. 10 s 

Immuniteetti ei-toivottuja hälytyksiä vastaan    
        

Lähde UV-185/5CZ  UV/IR-210/1CZ  IR3-109/1CZ 
Auringonvalo, suora, heijastunut, moduloimaton ei hälytystä  ei hälytystä  ei hälytystä 
Auringonvalo, suora, heijastunut, moduloitu ei hälytystä  ei hälytystä  ei hälytystä 
Suojattu kvartsihalogeenilamppu 500 W moduloimaton @ 2 m (7 ft) ei hälytystä  ei hälytystä  ei hälytystä 
Suojattu kvartsihalogeenilamppu 500 W moduloitu @ 2 m (7 ft) ei hälytystä  ei hälytystä  ei hälytystä 
Suojattu loisteputki 20 W moduloimaton @ 2 m (7 ft) ei hälytystä  ei hälytystä  ei hälytystä 
Suojattu loisteputki 20 W moduloitu @ 2 m (7 ft) ei hälytystä  ei hälytystä  ei hälytystä 
Sähkölämmitin tuulettimella 3000 W moduloimaton @ 2 m (7 ft) ei hälytystä  ei hälytystä  ei hälytystä 
Sähkölämmitin tuulettimella 3000 W moduloitu @ 2 m (7 ft) ei hälytystä  ei hälytystä  ei hälytystä 
Kaarihitsaus hälytys  ei hälytystä  ei hälytystä 

 4 m (13 ft)  3 m (10 ft) 

Vasteaika ei-toivottujen hälytyslähteiden läsnäollessa     
        

Lähde   Polttoaine  UV-185/5CZ UV/IR-210/1CZ  IR3-109/1CZ 
Auringonvalo, suora, heijastunut, 
moduloimaton 6” Propaani @ 2 m (7 ft) 10 s kuluessa 10 s kuluessa  10 s kuluessa 
Auringonvalo, suora, heijastunut, 
moduloitu 6” Propaani @ 2 m (7 ft) 10 s kuluessa 10 s kuluessa  10 s kuluessa 
Suojattu kvartsihalogeenilamppu 500 W 
moduloimaton @ 2 m (7 ft) n-Heptaani 1 sqft @ 10 m (33 ft) 10 s kuluessa 10 s kuluessa 10 s kuluessa 
Suojattu kvartsihalogeenilamppu 500 W 
moduloitu @ 2 m (7 ft) n-Heptaani 1 sqft @ 10 m (33 ft) 10 s kuluessa 10 s kuluessa 10 s kuluessa 
Suojattu kvartsihalogeenilamppu 500 W 
moduloitu @ 2 m (7 ft) n-Heptaani 1 sqft @ 10 m (33 ft) 10 s kuluessa 10 s kuluessa 10 s kuluessa 
Suojattu loisteputki 20 W moduloitu @ 2 
m (7 ft) n-Heptaani 1 sqft @ 10 m (33 ft) 10 s kuluessa 10 s kuluessa 10 s kuluessa 
Sähkölämmitin tuulettimella 3000 W 
moduloimaton @ 2 m (7 ft) n-Heptaani 1 sqft @ 10 m (33 ft) 10 s kuluessa 10 s kuluessa 10 s kuluessa 
Sähkölämmitin tuulettimella 3000 W 
moduloimaton @ 2 m (7 ft) n-Heptaani 1 sqft @ 10 m (33 ft) 10 s kuluessa 10 s kuluessa 10 s kuluessa 
Kaarihitsaus @ 4 m (13 ft) n-Heptaani 1 sqft @ 10 m (33 ft) 10 s kuluessa 10 s kuluessa 10 s kuluessa 

Näkökenttä            
       

Polttoaine    UV-185/5CZ UV/IR-210/1CZ  IR3-109/1CZ 
n-Heptaani  vaaka- ja pystysuunta: 900 min. 70% @ +45° tai -45° min. 70% @ +45° tai -45° min. 50% @ +45° tai -45° 
Alkoholi (Etanoli)  vaaka- ja pystysuunta: 900 min. 70% @ +45° tai -45° min. 70% @ +45° tai -45° min. 50% @ +45° tai -45° 
Metaani  vaaka- ja pystysuunta: 900 min. 70% @ +45° tai -45° min. 70% @ +45° tai -45° min. 50% @ +45° tai -45° 
Propaani  vaaka- ja pystysuunta: 900 min. 70% @ +45° tai -45° min. 70% @ +45° tai -45° min. 50% @ +45° tai -45° 

Näkökenttä: <90°, 50% @ 45°    Näkökenttä: <90°, 70% @ 45°     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


