UV, IR ve UV/IR Alev dedektörleri için
T-229/4P Test Lambası
•

Veri sayfası

bavul (isteğe bağlı)

Açıklama:
SENSE-WARE T-229/4P Alev dedektörü Test Lambası 185-235 nm’de UV and 4.4 µ’da IR radyasyonu algılayan UV,
IR ve UV/IR Alev dedektörlerini etkinleştirir. Sadece UV dedektörler için sürekli modda maksimum mesafe 8 metredir
(26 ft). UV, IR ve UV/IR dedektörler için test aralığı 4 metreye (13 ft) kadardır.
Çoğu IR Alev dedektöründe bir yangının titreme frekansını analiz eden ekstra alarm kriteri vardır. Alev titremesine
benzetim kurmak için lambanın pulsla çalıştırılması gerekir. Bunun için T-229/4P test lambası, lambanın sol tarafında
yer alan bir anahtarla puls moduna getirilebilir. Lamba ardından yaklaşık 2 Hz. frekansla aralıklı ışık yayar. Alarm
gecikme zamanından sonra Ir veya UV/IR dedektörü etkinleşecektir.
IR/IR- (ikili IR), IR/IR/IR (IR3 veya üçlü IR) alev dedektörleri için uygun değildir.
Sadece güvenli alanlarda kullanım için.

Teknik Özellikler:
Adaptör (şarj aleti) isteğe bağlı
Test aralığı UV alev dedektörler
Test aralığı I ve UV/IR alev dedektörleri
Pil
Lamba

US, EU, GB ve AU fişler arasında değişebilen 100-240 Vac, 1600 mA
Sürekli modda 8 m’ye (26 ft) kadar, puls modunda 4 m’ye (13 ft) kadar
4 m’ye (13 ft) kadar
Sızdırmaz Kurşun Asit pil, 12 Vdc / 2.7 Ah
12 Vdc / 100 W

Kullanımı

En iyi koşullarda ve sürekli kullanımda 10-15 dakika

Muhafaza
Nakliye boyutları (kutu)
Nakliye Ağırlığı
Koruma
Sıcaklık aralığı

PC/ABS
310 x 220 x 210 mm (12 5/8 x 9 x 8 5/8 “ )
2.1 kg (4.62 lbs)
IP30 / NEMA 1
+4 ila +40 0C (+39 ila +104 0F)

Pil özellikleri:
Pil türü

Sızdırmaz şarj edilebilir kurşun asit pil

Pil voltajı ve kapasitesi

12 Vdc/ 2.7 Ah

Boyutlar: u x g x y

70 x 46 x 103 mm

Tip

BATT4P

Lütfen www.testlamp.com üzerinden bu talimatın en son versiyonunu kontrol edin
Sürekli ürün geliştirmesi ilkesinden dolayı SENSE-WARE Yangın ve Gaz Algılama BV yayınlarındaki bilgiyi önceden haber
vermeksizin değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutar ve hatalar veya kapsanmayan durumlar için hiçbir sorumluluk kabul
edilemez.
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