Aspect LAZEER aspirationsdetektor

AE2010L

Alarm och övervakning

ASPECT LAZEER aspirationsdetektorer är utvecklade för tidigt
larm i rum med speciellt höga krav på tidig detektion av rök och
brandgaser.
Enheten består av ett ”sugskåp” med inbyggd ﬂäkt, ﬁlter och
kammare för detektion av rök. Gaser, partiklar och kondens som
normalt ﬁnns i den aktuella miljön blir skild från brandgaser och
rök innan detektion sker.
Detektorns kapacitet är två rörslingor i ett detektionsområde.
LAZEER indikerar tre inställda nivåer på rök, och kan konﬁgureras
till att larma för brand på vilken som helst av dessa nivåer.
ASPECT är mycket montagevänlig. Utvändiga fästöron förenklar
uppsättningen på vägg, och ledad kapsling ger enkelt tillgång till
ﬁlter och kopplingsklämmor.

LAZEER
Speciﬁkationer
•
•
•
•
•
•
•

Två rörslingor—ett detekteringsområde
Känslighet i jämnförelse med EN 54-20
Upp till 2x100 meters rörslingor per område (klass A)
Tät kapsling med övertryck hindrar damm att komma in till
elektroniken som övervakar enheten
Intern övervakning larmar om driftfel (luftﬂödesfel, ﬂäktstopp), nätfel och batterifel
Inbyggd nödstömsförsörjning
LAZEER kan kopplas till adresserbara system, både kablade
och trådlösa, eller fungera som en stand alone enhet.

Godkännande / certiﬁkatnummer

CPD

Driftspänning

230 VAC, 50 Hz

Strömförbrukning

500 mA max.

Kapslingsklass

IP44

Driftstemperatur

-30 °C till +55 °C

Fläkt

450 Pa radialﬂäkt

Mått (B x H x D)

272 x 530 x 143 mm

Beställningsinformation
AE2010L-M

LAZEER A för Magnum 10/25

AE2010L-R-F5

LAZEER A för Royal, 169,3875 MHz

AE2010L-S

LAZEER S (stand-alone central)

BA 700

Batteri, 12V / 7Ah

AU 002

Urblåsningskit

0786-CPD-21084
PRD 200 127 R1A

G 211092

Leverantör:

Försäljare:

ASP-1025/12 (LAZEER A)
ASP-1026/12 (LAZEER S)

ELOTEC AS
Munga 419, 815 91 TIERP
Telefon:
070-600 17 46
E-mail:
info@elotec.se
Web:
www.elotec.se

Tillbehör
AE2010

25 mm plaströr: PL 252

Sniﬀer

Invändigt Ra -värde på 1.6 är är för att hindra uppbyggnad
av damm och bakterier i rören, och för att ge systemet en
optimal röktransport.

Sniﬀern 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.

Skjutmuﬀ: SK 252

Urblåsningskit: AU 002

Extra långa skjutmuﬀar med tätningsmedel ger goda
förbindelser i rörslingorna och hindrar att rören glider isär.

Används att föra tillbaka utblåsningsluften till rum med stort
undertryck. Kan också användas för att dämpa ﬂäktljud.

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

Vinkel, 45°: BE 252-45 (A/B)
Vinkel med tätningsmedel, ﬁnns 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
Standard fästklips för rörslingor som monteras på tak/vägg,
därefter kläms rören på plats.

