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nyomásálló tokozású

elektronikus hő- és hősebesség érzékelők
50 – 110 oC közötti jelzési hőmérséklettel
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A kétvezetékes TMP2 sorozatú érzékelők között megtalálhatók a fix jelzési szintű (küszöbérték) érzékelők, valamint a – fix
jelzésponttal is rendelkező – 10 °C/perc jelzési sebességű hősebesség érzékelők. Az alaptípusok fix jelzési hőmérséklete
57 °C vagy 90 °C, de rendelhető tetszőleges, 50 – 110 oC közötti hőmérsékleten jelző változatuk is. Sajátosságuk, hogy a
hőérzékelő elem és a felületszerelt elektronika az érzékelő fémházas, zárt szondájába van szerelve. Az érzékelők
pormentes tokozású (TMP2-D: IP66), nyomásálló tokozású (TMP2-JO) változatai tűzjelző rendszerek érzékelőiként, míg a
csak szonda kivitelük (TMP2-P: IP67) csere alkatrészként, vagy technológiai érzékelőként használhatók.
A TMP2 sorozatú hőérzékelők közvetlenül csatlakoztathatók bármilyen hagyományos tűzjelző központ zóna bemenetére,
valamint, hagyományos zónaillesztő modulokon keresztül (pl. System Sensor M210E-CZR), az intelligens Notifier tűzjelző
központok címzőhurkaira.
Alacsony fogyasztásuknak, nagy megbízhatóságuknak, kiváló elektromágneses és a környezettel szembeni
immunitásuknak köszönhetően előnyösen alkalmazhatók az ipar számos területén:
- Kereskedelmi és ipari létesítményekben
- Szállító csatornáknál
- Robbanásveszélyes terekben (1. zóna és 2, zóna)
- Műhelyekben
- Korrozív gázokkal, vagy lecsapódó gőzzel teli veszélyes terekben
- Kazánházakban
- Finomítókban és veszélyes anyagok tárolásánál
- Hűtött terekben

JELLEMZŐK

• Csatlakoztatható bármely hagyományos vagy
intelligens tűzjelző központhoz
• Nagy megbízhatóság
- kiváló EMC védelem
- folyamatos önellenőrzés
- felületvédett elektronika
- érzékelő elem és elektronika zárt, fém szondában
• LED-es riasztásjelzés

• Változatok:
- Porvédett tokozás (IP66): TMP2-D
- Nyomásálló tokozás (Ex d): TMP2-JO
- Szonda (IP67): TMP2-P (csak cserére)
• - Raktári típusok: 57, vagy 90 oC
- Rendelhető érzékenységi osztályok/hőmérsékletek:
– A1: 54 - 65 oC között
– A2: 54 - 70 oC között
– B: 60 - 85 oC között
– C: 84 - 100 oC között
– D: 99 - 115 oC között
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• Követő jellegű (visszaálló) működés

• EN54-5 szerint tanúsítva
• ATEX tanúsítva

©
PR

L
E
Í
R
Á
S

• Alacsony fogyasztás, 2-vezetékes kialakítás

MŰSZAKI ADATOK

Jellemző

Jellemző

Működési feszültség

10 – 30 Vdc

Védelmi szint

Nyugalmi áramfelvétel

20 – 30 (40) µA

- TMP2-JO nyomásálló

ATEX II 2G Ex d IIC T6

Riasztási áramfelvétel

> 20 mA

- TMP2-D pormentes

IP66

Csatlakozás

2 vezeték - max. 2 mm

- TMP2-P szonda

IP67

Felszerelés

2 db 6 mm-es lyuk

Rövid idejű ismételhetőség

±2% FSD 60 perc

Szonda - tokozás közötti menet

1/2” NPT

Hosszú idejű ismételhetőség ±3% FSD 3 hónap

TMP2-JO tömszelence* menete

1/2” NPT

Pontosság (linearitás)

±1% FSD

Szonda menete

1/2” UNI6125 csőm.

Tárolási hőmérséklet

-40 - +85 oC

Érzékelő típusa

Félvezető

Működési hőmérséklet

-20 - +110 oC

2

EMC zavarvédelem
EN61000-4 szerint
Megengedett rel. páratart.
* Ajánlott ATEX minősített tömszelence: HF-TD/EP-32

TMP2 sorozatú hőérzékelők

Műszaki leírás

Max. 90% nem kond.
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MÉRETEK

TMP2-JO-xx

TT

TMP2-D-xx

RENDELHETŐ TÍPUSOK
EN54-5 érzék. oszt.

Max.
mag.(m)

Jelzési hőm.
(oC)

Tip. alk. hőm.
(oC)

Max. alk.
hőm. (oC)

A1

9

54-65

25

50

A2

7,5

54-70

25

50

B

6

60-85

40

65

C

6

84-100

55

80

D

6

99-115

70

95

E

6

114-130

85

110
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Tokozat:
D : porvédett (IP66) tok
JO : nyomásálló (Ex d) tok
P : csak szonda
Érzékenységi osztály (EN54-5):
A1: 54 - 56 oC
A2: 54 - 80 oC – raktári 57 oC
B: 60 - 85 oC
C: 84 - 100 oC - raktári 90 oC
D: 99 - 115 oC
E: 114 - 130 oC
Típus:
R: hősebesség + fix bej. hőm.
S: fix bejelzési hőmérséklet
Példa: TMP2-D-C90-R-1-A: IP66 tokozatú, C
érzékenységi osztályú, hősebesség érzékelő,
90 oC-os fix bejelzési hőmérséklettel

A

TMP2 - x -y -z -1 -A

Max. magasság:Az érzékelő maximális szerelési magassága
Tipikus alkalmazási hőmérséklet: az érzékelő környezetében normál
körülmények között, általában fennálló hőmérséklet
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Max. alkalmazási hőmérséklet: az a hőmérséklet, amelynél nem lehet nagyobb a
környezet hőmérséklete normál körülmények között

TMP2-D-xx

TMP2 sorozatú hőérzékelők

TMP2-P-xx

Műszaki leírás

TMP2-JO-xx
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AZ ÉRZÉKELŐ FELSZERELÉSE ÉS BEKÖTÉSE

*: A szonda piros és fehér
vezetékeit össze kell kötni!

Zóna vagy
zónaillesztő
modul bemenetére

-

Folyamatossá tett
árnyékolás

+
+
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1. táblázat: A TMP2 bekötése
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+ Piros
- Fekete
TMP2-JO + Piros
- Fekete
TMP2-P + Piros*
- Fekete
Komm. Fehér*

TT

TMP2-D

Védőföldre kötés a
központnál

ft

Az előző táblázatot figyelembe véve, a normál környezeti hőmérsékleti viszonyok alapján kiválasztott jelzési hőmérsékletű
érzékelő közvetlenül mennyezetre vagy szerelő keretre rögzíthető a 2 db 5MA furatán keresztül.
• Az érzékelők hagyományos központok esetén közvetlenül a zóna bemenetre, intelligens központoknál pedig
hagyományos zónaillesztő modulok zóna bemenetére köthetők (pl. M210E-CZR – SCO2 típusazonosítóval).
• A bekötéshez árnyékolt kábelt érdemes használni, melyet az érzékelőknél folyamatossá kell tenni, s csak a központnál,
szabad védőföldre csatlakoztatni. (A TMP-2D-xx rendelkezik egy „S” jelű sorkapocsponttal is az árnyékolás folytonossá
tételéhez.) Az árnyékolást az érzékelő fémes részeitől el kell szigetelni!
• Az érzékelők minden olyan területen alkalmazhatók, ahol csak hőérzékelőkkel oldható meg a megfelelő védelem.
Egy-egy érzékelő által lefedhető terület mérete ideális körülmények között 20 – 40 m2.
• A nyomásálló tokozású érzékelők vezetékének megfelelő mechanikai védettségű kábel használható. (SZRMKV-J
acélpáncél kábel).

KARBANTARTÁS
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A TMP2 sorozatú érzékelők üzembe helyezésekor és karbantartásakor szükséges ellenőrzéseket a Promatt Téka DVD-n
megtalálható, illetve a www.promatt.hu című honlapról letölthető EN54-5 zanza.pdf nevű dokumentumban leírtak szerint kell
elvégezni!
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TMP2 sorozatú hőérzékelők

Műszaki leírás
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