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ألجل كواشف اللهب باألشعة فوق البنفسجية  T-229/4Pمصباح االختبار 

  وتحت الحمراء وفوق البنفسجية/تحت الحمراء
 
 

     

 ورقة البيانات  •
 

 
 
 

 الوصف:

على تنشيط كواشف اللهب باألشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وفوق   SENSE-WARE T-229/4Pيعمل مصباح اختبار كاشف اللهب  

بالنسبة للكواشف التي تستخدم  ميكرون. 4.4نانومتر واألشعة تحت الحمراء في نطاق   235-185البنفسجية/تحت الحمراء التي تكشف األشعة فوق البنفسجية في نطاق 
ويصل نطاق االختبار للكواشف التي تستخدم األشعة فوق   قدًما( في الوضع المتواصل. 26أمتار ) 8مسافة إلى  األشعة فوق البنفسجية فقط، يمكن أن تصل أقصى 

 قدًما(.  13أمتار )   4البنفسجية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية/تحت الحمراء إلى 
وحتى تتم محاكاة ارتعاش اللهب، يجب   ل تردد ارتعاش النيران.تشتمل أغلب كواشف اللهب التي تستخدم األشعة تحت الحمراء على معيار إنذار إضافي عبر تحلي

في وضع النبض بواسطة الزر الموجود على الجانب األيسر من  T-229/4Pوألجل تحقيق ذلك، يمكن تشغيل مصباح اختبار  تشغيل المصباح في وضع النبض.

 وبعد زمن تأجيل اإلنذار، يتم تنشيط كاشف اللهب الذي يستخدم األشعة تحت الحمراء أو  ا.هرتز تقريبً  2يصدر المصباح بعد ذلك ضوًءا نابًضا بتردد يبلغ  المصباح.
 فوق البنفسجية/تحت الحمراء. 

 
 راء )تحت غير صالحة لكواشف اللهب باألشعة تحت الحمراء/تحت الحمراء )األشعة تحت الحمراء المزدوجة( واألشعة تحت الحمراء/تحت الحمراء/تحت الحم 

 الثية(.الحمراء الث
 

 الوحدة مخصصة لالستخدام فقط في المناطق اآلمنة.
 

 المواصفات: 
 GBو  EUو USمللي أمبير مع قوابس   1600فولت من التيار المتردد،  240و 100التبديل بين  المهايئ )الشاحن( 

 AUو
نطاق اختبار كواشف اللهب التي تستخدم األشعة فوق  

 البنفسجية 
 قدًما( في وضع النبض  13أمتار ) 4قدًما( في الوضع المتواصل، وحتى  26أمتار ) 8حتى  

نطاق اختبار كواشف اللهب التي تستخدم األشعة تحت  
 الحمراء وفوق البنفسجية/تحت الحمراء 

  قدًما(  13أمتار ) 4حتى 

  7.2/فولت من التيار المباشر  12، بجهد  Lead Acidبطارية معزولة من نوع الرصاص الحمضي    البطارية 

 أمبير في الساعة
 وات  100فولت من التيار المباشر /  12       المصباح

 دقيقة في أفضل األحوال واالستخدام المتواصل  15-10  االستخدام 

 بالستيك( سوداء /PCABSمادة   الهيكل الخارجي 
 بوصا( 5/8  8×   9×   8/ 5 12ملم ) 210×   220×   310  أبعاد صندوق الشحن

 أرطال(  4.62كجم )  2.1   وزن الشحن 
 IP30 / NEMA 1   الحماية

 درجة فهرنهايت(  104إلى +   39درجة مئوية )* 40إلى +  4+  نطاق درجات الحرارة 

 
 مواصفات البطارية:

 بطارية رصاص حمضية معزولة قابلة إلعادة الشحن   نوع البطارية

 أمبير في الساعة  7.2فولت من التيار المباشر/  12 البطارية جهد وقدرة 

 ملم 103×   46×  70 الطول × العرض × االرتفاع  األبعاد:

 BATT4P النوع

                                                                                                                                  
 

  www.testlamp.com يُرجى مراجعة أحدث إصدار لهذه المعلومات عبر الموقع
 

تحتفظ بالحق في تغيير أو تعديل   SENSE-WARE Fire and Gas Detection BVاسة تطوير المنتج المتواصلة التي تنتهجها الشركة، فإن نظًرا لسي

 المعلومات الواردة في اإلصدارات الخاصة بها دون إشعار مسبق ولن تتحمل أية مسؤولية ناتجة عن األخطاء أو المحذوفات.  

 حقيبة سفر 

http://www.flame-detection.net/

