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TFD-1261 
 دیتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند

 )همراه با ایزو تور داتلی(

TFD-1260                
 دیتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند

 و حرارتی ا زایای( )حرارتی ثابت 
 
 

 
 

 

 TFD-1261 TFD-1260 مانصاپ  نی

 EN 54-17 / EN54-5 EN54-5 استاندارد

 A2S, A2R نوع عملکرد

 خیر بله ایزو تور داتلی

 32VDC-18 برق

 80µA@32V میانهیل مصرف

 3mA مصرف زنگ هادار

 10mA جریا  اندیکاتور

 
 183gr / 125gr وز  ) بدو  پاید (

 Ø110, h42 (mm) ابعاد

 ABS Plastic – White جنس بدند و رنگ

 قرمز LED اندیکاتور هادار

 آبی LED وضعیت

 نه زرد LED ایزو تور

 C ~ 70°C°10- دمای  کار کرد

 RH %95 رطوبت

 IP30 کالس حهاظتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TFD-1261و TFD-1260   نوو کد هم برق و هم اطالعاپ دارند متصل می بد دو سیم  از  ناوری حس کرد  گرما برای تانیص آتل سوزی استهاده شده است و
 .شود ایل دیتکتور از پروتکل ارتطاطی  لل نین  برای ارتطاط با کنترپ پنل های آدرس پذیر تکنیم استهاده می کند

  ل می رساند و می توا  بد عنوا  دیتکتورایل نوع دیتکتور با استهاده از انهوریتم های کد برای آ  در نظر گر تد شده میزا  تانیص اشتطاه اعالم حریق را بد حدا 
 کار کنند و اینکار از طریق کنترپ پنل یا نرم ا زار پیکربندی انتناب می شود تا منططق با استانداردهای  (Heat Rise) یا حرارتی ا زایای (Fixed Heat) حرارتی ثابت
EN54-5  و EN54-17  باشد. 

 

 مشخصات عمومی

 EN54-17 و EN54-7 مطابق استاندارهای •
 برای اطمینا  از صحت و د ت بیاتر اندازه گیری NTC سنسور 2طراحی شده با  •
 دارای ایزو تور داتلی •
 A2R و A2S پاتیطانی از سنسورهای •
 درجد 360جهت دید  LED دارای ناانهرهای •
منتلف برای نمایل وضعیت های هادار حریق، اتصاپ کوتاه،  LED رنگ 3استهاده از  •

 )چام  ز  آبی/ رمز/ آبی ثابت/ زرد(تانیص اشتطاه 
 پاتیطانی از ترمیناپ های ناانهر اتصاپ موازی •
 دارای طراحی زیطا و شی  مناسب هر محیطی •
در پاییل پاید دیتکتور کد امکا  مااهده آدرس دیتکتور   امکا  نصب اتتیاری تگ برچسب •

 درا از دور  راهم می کن
 


