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ASPECT GRIZZLE består av ett  ”sugskåp” med inbyggd fl äkt, fi l-
ter och två kammare för detektering av rök. Gaser, parti klar och 
kondens som normalt fi nns i den aktuella miljön blir skild från 
brandgaser och rök innan detekti on sker.

Grizzle är en nyskapelse inom nefelometri, och skiljer damm och 
rök genom avancerad luft analys.

Dett a ger en pålitlig detekti on av synlig rök, även i korrosiv miljö 
där det också förekommer onormalt mycket damm med storlek 
ned mot rökparti klar. Täcker hela spectrat, från serverrum ti ll 
tung industri/ parkeringshus.

Grizzle sensorn accepterar den påverkan av gaser som normalt 
fi nns i detekti onsområdet, utan att  ge oönskade larm, och upp-
rätt håller samti digt kravet på känslighet som ställs i normen EN 
54-20, klass B och C.

ASPECT är mycket montagevänlig. Utvändiga fästöron förenklar 
uppsätt ningen på vägg, och ledad kapsling ger enkelt ti llgång ti ll 
fi lter och kopplingsklämmor.

Specifi kati oner

Drift spänning 230 VAC, 50 Hz
Strömförbrukning 500 mA max.
Kapslingsklass IP44
Drift stemperatur -30 °C ti ll +55 °C
Fläkt 450 Pa radialfl äkt
Mått  (B x H x D) 272 x 530 x 143 mm

Beställningsinformati on

AE2010G-V GRIZZLE C för Voice
AE2010G-C GRIZZLE C för Colt
AE2010G-M GRIZZLE A för Magnum 10/25
AE2010G-R-F5 GRIZZLE A för Royal, 169,3875 MHz
AE2010G-S GRIZZLE S (stand-alone central)
BA 700 Batt eri, 12V / 7Ah
AU 002 Urblåsningskit

• Två åtskilda rörsystem kan kopplas in i detektorn
• Känsligheten som uppfyller kraven i EN 54-20, klass B och C
• Upp ti ll 2x100 meters rörslingor per område (klass C)
• Tät kapsling med övertryck hindrar damm att  komma in ti ll 

elektroniken som övervakar enheten
• Intern övervakning som larmar vid drift fel( täta fi lter, luft -

fl ödesfel och fl äktstopp), nätf el och batt erifel
• Inbyggd nödströmsförsörjning
• GRIZZLE kan kopplas ti ll Elotecs brandlarmcentraler, eller 

fungera som en stand alone enhet
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Aspect GRIZZLE aspirati onsdetektor
AE2010G

Godkännande / certi fi katnummer

CPD 0786-CPD-21084

G 211092

ASP-1019/12 (GRIZZLE C)
ASP-1020/12 (GRIZZLE A)
ASP-1021/12 (GRIZZLE S)



LK 501

ASPECT

VULCAN

25 mm plaströr: PL 252
Invändigt  Ra -värde på 1.6 är är för att  hindra uppbyggnad 
av damm och bakterier i rören, och för att  ge systemet en 
opti mal röktransport. 

Filterset, 5-pack: FI 003 KP
Progressiva fi lter som förhindrar damm att  smutsa ned 
sensorerna. Levereras komplett  med monteringsram för 
snabbt och enkelt byte.

Fästklips: CL 250
Standard fästklips för rörslingor som monteras på tak/vägg, 
däreft er kläms rören på plats.

Urblåsningskit: AU 002
Används att  föra ti llbaka utblåsningsluft en ti ll rum med stort 
undertryck. Kan också användas för att  dämpa fl äkt ljud 
eller för att  undvika att  obehaglig lukt sprids  om ASPECT är 
monterat i kontorsmiljö och luft en sugs från djurstallet e.l.

Skjutmuff : SK 252
Extra långa skjutmuff ar med tätningsmedel ger goda 
förbindelser i rörslingorna och hindrar att  rören glider isär.

Kondensfl aska: LK 501
Monteras före ASPECT för att  avskilja eventuell 
kondens från rörslingan innan det kommer in  i 
detekti onskammaren.  Speciellt UV-behandlad plast gör att   
LK 501 tål att  exponeras i direkt solljus under lång ti d.

Vinkel, 90°: BE 252
Vinkel med skjutmuff  i 90 graders utf örande, med 
tätningsmedel.

Vinkel, 45°: BE 252-45 (A/B)
Vinkel med tätningsmedel, fi nns i två olika typer: A (Hona/
Hona) och B (Hona/Hane). B-varianten kan kombineras 
med A eller med 90 graders vinkel för enkel anpassning av 
rörslingorna i krångliga områden.

Fästklips: CL 250 W
Fästklips för wire upphängning av rörslingorna. Wiren 
sträcks genom utrymmet, och rörslingan kläms fast i klips 
som då kan skjutas in från den ena sidan.

VULCAN damm- och kondens fi lter: VF 250 com
Monteras före ASPECT för att  skilja av både damm och 
kondens innan det kommer in i detekti onskammaren. 
Används vid säkring av lokaler med extrem damm mängd.

Växthusgrenrör: GG 256
80 cm grenrör för ”förlängd” provningspunkt. Används 
bland annat för att  enkelt detektera både över och under 
skugg gardiner i växthus.

Sniff er
Sniff ern är rörslingans förlängda arm, som kan monteras 
under innertak eller från kyrkvindar eller liknande. Då 
kan rörslingan döljas, och anläggningen är i det närmaste 
osynlig.

Tillbehör
AE2010


