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 مانصاپ عمومی
 EN54-17 و EN54-7 ،EN54-5 مطابق استاندارهای •
 دیتکتور از  ناوری حسهرهای اپتیکاپ حرارتی و دود پاتیطانی می کند •
 تنها دود، تنها حرارپ، دود و حرارپ، دود یا حرارپ -حانت کارکرد 4ارای د •
 دارای ایزو تور داتلی •
 درجد 360برای  ابلیت دید  LED عدد 2دارای  •
منتلف برای نمایل وضعیت های هادار حریق، اتصاپ کوتاه،  LED رنگ 3استهاده از  •

 تانیص اشتطاه )چام  ز  آبی/ رمز/ آبی ثابت/ زرد(
نوع حساسیت منتلف از طریق کنترپ پنل و نرم ا زار ) با ، متوس  ،  3تنظیم  امکا  •

 کم(
کد ممکل است باعث … انهوریتم های نرم ا زاری ویژه برای تانیص گرد و غطار، دود و  •

 .تانیص اشتطاه اعالم حریق شود
جلوگیری از هادارهای اشتطاه از طریق حهاظت انططا ی با نموند برداری مداوم از  •

 محی 
با انهوریتم های پیار تد بد صورپ پیوستد سطح آنودگی را اندازه گیری می کند و از  •

 .طریق دیتکتور و پنل بد کاربر هادار می دهد
 پاتیطانی از ترمیناپ های ناانهر اتصاپ موازی •
 امکا  تمیز کرد  آسا  برای اتاق دود گر تد •
 دارای طراحی زیطا و شی  مناسب هر محیطی •
اتتیاری نیطل در پاییل پاید دیتکتور کد امکا  مااهده آدرس دیتکتور را از امکا  نصب  •

 .دور  راهم می کند
 

 

 

TFD-1271 
 دیتکتور ترکیطی آدرس پذیر هوشمند

 (دود اپتیکاپ و حرارتی) 
 با ایزو تور داتلی 

TFD-1270 
 دیتکتور ترکیطی آدرس پذیر هوشمند

 )دود اپتیکاپ و حرارتی(

 

 

 
 

 TFD-1271 TFD-1270 مانصاپ  نی

 EN 54-5 / 7 / 17 EN54-5 / 7 استاندارد

 حرارتی / اپتیکال نوع عملکرد

 ند بلد ایزو تور داتلی

 H:0,12 – m:0,15 – l:0,18 dB/m سطح تانیص

A2S (Between 55°C-70°C) 

 32VDC-18 برق

 80µA@32V میانهیل مصرف

زنگ هادار مصرف  3mA 

 10mA جریا  اندیکاتور

 15sec زما  شروع

 183gr / 125gr )بدو  پاید( وز  

 Ø110, h:42 mm (mm) ابعاد 

 ABS Plastic – White جنس بدند و رنگ

  رمز LED اندیکاتور هادار

 آبی LED وضعیت

 ند زرد LED ایزو تور

 C ~ 70°C°10- دمای کارکرد

 RH %95 رطوبت

س حهاظتیکال  IP30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

از  ناوری های اپتیکاپ و حرارپ برای حس کرد  آتل سوزی استهاده شده است و  بد دو سیم نوو کد هم برق و هم   TFD-1270و  TFD-1271در دیتکتورهای ترکیطی 
   اطالعاپ دارند متصل می شود  ایل دیتکتور از پروتکل ارتطاطی  لل نین  برای ارتطاط با کنترپ پنل های آدرس پذیر تکنیم استهاده می کند

 زار کتورها  از انهوریتم های ویژه برای بد حدا ل رساند  تانیص اشتطاه حریق استهاده می کند و سطح حساسیت آ  از طریق کنترپ پنل یا نرم اایل سری از دیت
 پیکربندی  ابل تنظیم است  در محی  های کد گرد و غطار بیل از حد گر تد باشند بد راحتی می توا  آ  را تمیز کرد 

 کار کند ”  ق  دود،  ق  گرما ، دود و گرما ، دود یا گرما ” را می توا  از طریق کنترپ پنل یا نرم ا زار انتناب کرد و می توا  روی حانت های  ناحید عملکرد دیتکتور


