TFD 1530
4 Telli Optik Duman Dedektörü

TFD 1550
4 Telli Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü

Montaj ve Kullanma Kılavuzu
Yayın Tarihi: 09/12/2013

ÖNEMLİ UYARILAR
GENEL
 Cihazları çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız.
 Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere
uyunuz. Tüm işletme ve kullanma talimatlarına sırası ile
uyunuz.
 Cihazları su ve nemden uzak tutunuz.
ORTAM ŞARTLARI
Cihazı aşağıdaki koşullar dışında aşırı sıcak ve soğuk
ortamlarda çalıştırmayınız.
Sıcaklık:-10C ile +70C arası
Bağıl Nem:+40C de %95

GÜVENLİK KONTROLÜ
Cihazın sağlıklı, düzgün ve güvenli koşullarda çalışıp
çalışmadığının kontrol edilmesi için bayiinizden servis talep
ediniz.
KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ
Cihaz kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, zira cihazın
kapağını açmanız durmunda elektrik şokuna maruz
kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya
yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale
mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından
yapılmalıdır. Cihaz kuru bir bezle temizlenmelidir. Herhangi
bir kimyasal madde kullanılmamalıdır.
MONTAJ VE BAĞLANTI
1. Dedektörün kafa kısmını, taban kısmından şekilde
görüldüğü gibi saatin tersi istikametinde tabandaki kısa
çizgiye kadar çevirerek(1) yukarı doğru çekip(2) alınız.

Hava Akımı:600 metre/dakikadan az
SERVİS
Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, cihazın
kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz
kalabilirsiniz.
Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili
servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka
kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.

SERVİS GEREKTİREN ARIZA DURUMLARI
Herhangi bir arıza durumunda veya aşağıdaki durumlarda
yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz.
 Güç kablosu veya fişi zarar gördüğünde,
 Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne
düştüğünde,
 Suya veya yağmura maruz kaldığında,
 Cihaz düşürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse
 Cihazda fark edilebilecek seviyede performans değişikliği
varsa,
 Cihaz,
kullanma
kılavuzunda
belirtilen
işletme
talimatlarına göre normal çalışmıyorsa hatalı yapılan
işlemler başka arızalara neden olabileceğinden dolayı
servis çağırınız.

YEDEK PARÇA
Tamir işlemi, parça değiştirilerek yapılacaksa yangın, elektrik
şoku veya başka arıza riskine karşı servis teknisyeninin
orijinal ya da muadil parça kullanıp kullanmadığından emin
olunuz.
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2. Taban kısmını gösterilen 4 montaj yerinden en az
karşılıklı iki tanesini kullanarak monte ediniz.

3. Kablo bağlantısını aşağıdaki şemaya uygun olarak
yapınız. Bağlantı yapısında yön önemlidir. Alarm
panelinin (+) beslemesini 4 numaraya, (-) beslemesini 1
numaraya bağlayınız. Kontak uçlarınıda dedektörün 2-3
numaralı bacağına bağlayınız.

4. Dedektör kafasını yerine takınız. Kafa kısmındaki çizginin
tabandaki uzun çizgiyi karşıladığından emin olunuz.
5. Dedektöre enerjisini veriniz. Alarm olmadığı durumda
dedektör üzerindeki LED yaklaşık 10 saniyede bir
çakarak çalışmakta olduğunu gösterir.
TEST
Bu test hem sıcaklık hem de duman dedektörü testini
içermektedir. Doğru sonuçları elde etmek için Test için
yaklaşık 70°C sıcaklığında hava akışı ve gözlenebilir
duman akışı sağlanmalıdır. (TFD1550 için)
TFD1530
yeterlidir.

için

gözlenebilir

duman

akışı

sağlamak

1.

Eğer destekliyorsa yangın panelini test konumuna
getiriniz.

2.

Sıcak hava akışını açınız ve sıcaklığı kontrol ediniz.

3.

Termistörü koruyan muhafaza üzerine sıcak havayı
tutunuz. Dedektör 30 saniye içinde alarm vermelidir.
(TFD 1550)

4.

Dedektörü panelden resetleyiniz.

5.

Duman testi için, tutuşan bir malzemeyle yada test
aerosoluyla dumanın duman algılama odacığına en az
10 saniye boyunca girmesini sağlayınız. Yeterli miktarda
duman odacığa girdiğinde LED yanarak alarmı bildirir.

6.

Alarm durumuna geçilince kaynağı uzaklaştırın. Kırmızı
LED in sürekli olarak yanıp yanmadığını kontrol edin.
Panelden dedektörü resetleyin.

7.

Dedektör 30 saniye içinde alarm vermezse dedektörün
servise gitmesi gerekir.

8.

Test gerçekleştirildikten sonra sistem aktif edilebilir.

UYARI !
DEDEKTÖRÜ PLASTİK MUHAFAZASINDAN ÇIKARMAYA
ÇALIŞMAYIN. DEDEKTÖR DEVRESİ TAMAMEN SİZİN
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KAPATILMIŞTIR. KULLANICILARIN
MÜDAHELEDEN KAÇINMASI GEREKİR. DEDEKTÖR
KAFASININ AÇILDIĞI TESPİT EDİLİRSE GARANTİ KALKAR.

DEDEKTÖR KULLANIMIYLA İLGİLİ NOTLAR

TFD1550 hem sıcaklık hem optik dedektörün
kombinasyonu şeklindedir. En azından birinin alarm
durumuna geçmesi panelde gözükecektir.

Her ikisininde düzgün çalıştığına emin olmak için test
aşamalarını tamamen gerçekleştirin.

Tavsiye edilen cihazı temizlemek için dedektör
kafasının tozdan yıllık periyodlarla vakum temizleyici
kullanarak temizlenmesidir. EN 54-7:2000 ve EN 545:2000 standardlarında belirtilen şekildir.

ÖZELLİKLER

Model

Alarm kriterleri

TFD 1530 NC

Gözlenebilir
duman

TFD 1550 NC

57°C
Ve/veya
Gözlenebilir
duman

2/4
tel

4

Besleme

Kontak
Çıkışı

10 - 24
VDC
15mA

NC
30V 50mA
max.

Uygun çalışma
Başlama
sıcaklığı
zamanı
(°C)
(Azami ,saniye)

-10 ~ 70

60

Ebatlar
(mm)

Gövde Malzemesi

Ø110, h50

Beyaz ABS plastik
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