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AZ  ÉRZÉKELŐ  MŰKÖDÉSEAZ  ÉRZÉKELŐ  MŰKÖDÉSE
Az  FL20xxEI-HS  aspirációs  egységekben  a  füstérzékelést  a  közvetlenül  a  Notifier  intelligens  tűzjelző  központok
címzőhurkára csatlakozó nagy érzékenységű pontszerű optikai füstérzékelők (PINN típusazonosító) végzik. Az egyes
csatornák hibaállapotait az egységben elhelyezett vezérlő modulok közvetítik (CON típusazonosító) a felettes Notifier
tűzjelző központ felé (l. 2. ábra). Kialakítástól függően létezik 1-csatornás 1 vagy 2 érzékelős és 2-csatornás 2 érzékelős
változat (l. 1. ábra). Az 1-csatornás 2 érzékelős változatnál lehetőség van az érzékelők kettős-függésének kialakítására
is a központ programozása során. 

Az  alkalmazásnak  megfelelően  a  központon  beállított  5  jelzési
szintből választható ki az adott csatornához tartozó Riasztás (és
Előjelzés*) szintje 0,07 - 0,66 %/m érzékenységi értékek között.
Ezt  a  szintet  a  központ  programozása  során  kell  megadni.
Csatornánként  a  jelzési  szintekhez  és  a  hiba  állapotokhoz  1-1
váltó  relé tartozik,  valamint  egy felügyelt  hangjelző kimenet is
rendelkezésre áll helyi vezérlések, átjelzések megvalósítására.

Az  aspirációs  egységek  beépített,  kétoldali  izolátorral
rendelkeznek.

A  csatlakozó  csőhálózat(ok)  légáramlását  és  a  cserélhető
szűrő(k)  állapotát  ultrahangos  érzékelők  figyelik  és  adnak
hibajelzést  ±20%-nál  nagyobb  eltérés  (pl.  dugulás,  lyuk
eltömődés  vagy  csőtörés,  laza  csőcsatlakozás,  illetve  szűrő
eltömődés) esetén. 

A nagy érzékenység miatt esetleg bekövetkező téves jelzéseket a
csatornánkénti cserélhető szűrők, az érzékelőkön levő porvédő
háló,  a  központnál  beprogramozható  éjszakai-nappali
érzékenységi  üzemmód  és  az  érzékelők  speciális  füst-por
megkülönböztető algoritmusa küszöböli ki.
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 Az FL20xxEI-HS egységek a FAASTTM (Fire Alarm 
Aspirating Sensing Technology)  család kisebb 
érzékenységű változatai (LT200 család)

 Nagy érzékenységű optikai füstérzékelő(k): nagy 
fényerejű infra LED-del és nagy erősítésű infra vevővel

 Közvetlenül az intelligens Notifier központokhoz 
csatlakoztatható változatok:
- FL2011EI-HS: 1-csatornás 1 érzékelővel
- FL2012EI-HS: 1-csatornás 2 érzékelővel
- FL2022EI-HS: 2-csatornás 2 érzékelővel

 Közvetlenül a címzőhurokra csatlakozó 
érzékelő(k) (F-SEN-SSE típus) és az aspirációs 
egység hiba állapotának közvetítésére szolgáló 
vezérlő modulo(k)

 Beépített kétoldali izolátor

 Cserélhető szűrő csatornánként

 Csatornánkénti riasztás, hiba, (előjelzés*) relék 
és hangjelző kimenetek

 Intuitív kezelői-kijelző felület
- a riasztás(ok) és előjelzés(ek)*,
- a füstszint(ek)*,
- a légáramlás érték(ek),
- hibák megjelenítésére, valamint 
- az egység helyi kezelésére (Törlés, Teszt, Tiltás)

 PipeIQ program
- az egység konfigurálásához
- a csőhálózat megtervezéséhez,
- az egység felügyeletéhez.

 Beépített USB kapcsolat
- a PipeIQ programhoz való csatlakoztatáshoz
- a 2244 mélységű eseménytár lekérdezéséhez

 *Csak az Advanced Protokollt használó központoknál
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1. ábra: Lehetséges változatok

2. ábra: Az aspirációs egység csatlakoztatása
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Az  aspirációs  egység  kezelői  interfészéről  minden  időpillanatban  könnyen  leolvasható  az  érzékelő  aktuális  állapota.
Csatornánként  külön  LED-ek  jelzik  a  Riasztási  és  Előjelzési*  szintet  és  az  aktuálisan  mért  füstszintet*  9  lépésben,  az
egységbe beérkező légáramlás szintjét, valamint a különböző hibaállapotokat. A légáramlás értékei és a hibák az alsó, közös,
ívelt LED soro(ko)n jelennek meg. A kezelőgombok (Teszt, Törlés, Tiltás) az egység helyszíni kezelését, ellenőrzését teszik
lehetővé megfelelő jogosultság birtokában. 

Az aspirációs egység csatornáihoz tartozó füstérzékelők, valamint  a csatornák állapotát a központ felé közvetítő vezérlő
modulok címei a címzőhurok tetszőleges szabad címeire állíthatók. 

A gyári alapértékektől eltérő beállítások a beépített USB porton keresztül csatlakoztatott PipeIQ programmal végezhetők el.
A  konfigurálás  során  megadhatók  az  egyes  kimenetek,  állapotok  késleltetései,  a  hangjelző  kimenet(ek)  működtetési
paraméterei, a ventilátor(ok) sebessége, üzemmódja és még számos egyéb beállítás végezhető, mellyel az aspirációs egység
az alkalmazás követelményeihez szabható.

AZ  ÉRZÉKELŐ  ALKALMAZÁSI  TERÜLETEIAZ  ÉRZÉKELŐ  ALKALMAZÁSI  TERÜLETEI
A FAAST LT200 aspirációs egységek leggazdaságosabban a C (normál) érzékenységi osztályú alkalmazásokban használhatók,
ahol a normál pontszerű füstérzékelők valamilyen okból nem jöhetnek számításba.

Hozzáférési  nehézségek:  Olyan területek,  melyek megközelítése a telepítés vagy karbantartás
során fizikai vagy egyéb korlátokba ütközik, mint például az álmennyezet feletti, álpadló alatti terek,

magas,  tagolt  mennyezetű helyiségek,  gépsorok  feletti  területek  vagy erős
elektromágneses sugárzásnak kitett terek, trafóházak. 

Diszkrét  érzékelés:  Műemlék  jellegű  épületekben  (múzeumok,  paloták,
kastélyok,  templomok)  melyek  diszkrét,  a  látogatók  számára  láthatatlan
tűzvédelmet igényelnek,  vagy ahol  a várható vandalizmus miatt kell  rejtett
védelmet  megvalósítani  (pl.  börtönök),  ott  a  FAAST  LT200  egységek  a
láthatatlanság mellett nagy biztonsággal képesek megvédeni a nagy értékű
létesítményeket és pótolhatatlan berendezéseiket. 

Különleges  környezetű  helyszínek:  Magas  vagy  igen  alacsony
hőmérsékletű, magas páratartalmú vagy poros, szennyezett terekben, ahol a
szokásos  füstérzékelők  csődöt  mondanak,  a  FAAST LT200  egységekkel
felépített aspirációs füstérzékelő rendszerek megbízhatóan működnek.

A FAAST LT200 egységek kis méretű szerver helyiségek „A osztályú” (nagy érzékenységű) védelmére is
alkalmasak, amennyiben a csőhálózat 2 mintavevő pontnál többet nem igényel.

A  PipeIQ  PROGRAM
A Windows7,8,10 és Windows XP operációs rendszerek alatt futó PipeIQ program a FAAST LT200 egységek konfigurálására,
csőhálózatuk előírások szerinti megtervezésére és valós idejű felügyeletére, az eseménytár lekérdezésére egyaránt alkalmas. 

Konfigurálás

Egy adott projekthez tartozó FAAST LT200 egység(ek) konfigurációs beállításai off-line módon is elkészíthetők, s később az
egység(ek)be  tölthetők  megfelelő  jogosultság  birtokában.  A  konfigurálás  során  kiválaszthatók  a  Riasztáshoz  és  az
Előjelzéshez tartozó jelzési szintek a lehetséges 9 értékből, megadhatók a különböző kimenetekre vonatkozó késleltetések, a
hangjelző kimenet működtetési  paraméterei,  és még számos egyéb beállítás végezhető, mellyel az aspirációs egység az
alkalmazás követelményeihez szabható.

Csőhálózat tervezés

A PipeIQ programmal az egység(ek)hez tartozó csőhálózat is megtervezhető. A tervezés végezhető manuálisan, egyesével
összerakva a csőhálózat elemeit, vagy a Csőtervező Varázsló segítségével. Az elkészült csőhálózat a kiválasztott előírások
(EN54) szerint optimalizálható, ellenőrizhető, s végül a tűzjelző tervéhez csatolható jelentések, anyaglisták is elkészíthetők. 

Az egység felügyelete
Az  USB  csatlakozón  keresztül  csatlakoztatott  PipeIQ programmal  a  FAAST LT200  egységek reléi,  hangjelző  kimenetei,
ventilátorának működése ellenőrizhető, és az egységek 2244-es mélységű eseménytára kiolvasható és elemezhető.

Megjegyzés: * Előjelzés és füstszint kijelzés csak az Advanced Protokollt használó központok esetén lehetséges.

A FAAST-LT200 aspirációs egységeket célszerű C érzékenységi osztályú alkalmazásokban használni.
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 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK FL20FL20xxxxEI-HS CÍMZETT EGYSÉGEKEI-HS CÍMZETT EGYSÉGEK
Érzékenységi tartomány 0,06 - 0,66 %/m (Riasztási szint a központon: 1-5)
Típusok FL2011EI-HS: 1-csatorna - 1 érzékelő

FL2012EI-HS: 1-csatorna - 2 érzékelő
FL2022EI-HS: 2-csatorna - 2 érzékelő

Kimenetek (csatornánként) - Riasztás, (Előjelzés*), Hiba váltó relé
- Felügyelt hangjelző kimenet (polaritás fordításos

Eseménynapló 2244 esemény (riasztás, előjelzés, hiba, kezelés)

Ventilátor zajszint max. 26 dB(A)

Kommunikáció USB-B - PipeIQ konfiguráló, csőtervező, felügyelő programhoz
 ELEKTROMOS JELLEMZŐK ELEKTROMOS JELLEMZŐK
Külső tápfeszültség 18,5 - 31,5 V=  (24 V= névleges)

Konfigurálható bemenet aktiválási idő min. 2 s (pl. külső Törlés esetén)

Táp törlési (reset) idő 0,5 s

Áramfelvétel 1. csatornás: 170 / 370 mA @ 24 V= (kivéve hangjelző kimenetek)
2. csatornás: 270 / 570 mA @ 24 V= (kivéve hangjelző kimenetek)

Címzőhurok tápfeszültsége 15 - 29 V= (hurokáram ≤ 900 mA)

Címzőhurok nyugalmi áram 900 µA max @ 24V (5 s-es lekérdezésnél)

Relé érintkezők terhelhetősége 2 A @ 30 V=, 0,5 A @ 30 V~
 KÖRNYEZETI JELLEMZŐK KÖRNYEZETI JELLEMZŐK
Működési hőmérséklet tartomány -10 - +50oC

Megengedett relatív páratartalom 10 - 95% (nem kondenzálódó)

IP besorolás IP65
 MECHANIKAI JELLEMZŐK MECHANIKAI JELLEMZŐK
Méretek (szélesség - magasság - mélység) 356- 403 - 135 mm

Kábelbevezető nyílások 3-3 db alul, felül, 9 db oldalt M20 kikönnyített nyílás + hátsó ablak

Beköthető vezeték keresztmetszet 0,5 - 2 mm2

Csőhálózat Max. védhető terület (OTSZ szerint): 1600 m2

Megengedett csőparaméterek
- max. egyedi csőhossz: 100 m / csatorna
- max. összesített csőhossz: 200 m / csatorna
PipeIQ programmal ellenőrizendő!

C oszt. 200 m T-elág.: 2 x 10 lyuk
C oszt. 100 m egyenes: 20 lyuk

B oszt. 100 m: 10 lyuk
A oszt. 80 m: 3 lyuk

Csatlakoztatható cső ABS, PVC, fém: EN54-20 (EN 61386) szerint: 1131

Cső külső / belső átmérő  (D / d) 25 vagy 27 mm / 15 - 21 mm

Szállítási tömeg 6,5 kg (két-csatornás, érzékelőkkel + csomagoló anyaggal együtt)
 TANÚSÍTÁSOK TANÚSÍTÁSOK
Európai FL2011EI-HS: 0832-CPR-F1053;    DOP-ASP025

FL2012EI-HS: 0832-CPR-F1054;    DOP-ASP026
FL2022EI-HS: 0832-CPR-F1055;    DOP-ASP027

 KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK
Csőelemek (D=25 mm, ABS)

F-LT-EB Földelő sín FL-IF-6 Csere szűrő

F-PP3-25 3 m-es cső F-MC-25 Bilincs F-SS-25 Cső-összekötő

F-45D-25 45o-os könyök F-90D-25 90o-os könyök F-TP-25 T-darab

F-SU-25 Bontható összekötő F-WT-25 Külső páracsapda F-EC-25 Végzáró elem

F-CF-25 Lapos kapilláris F-CC-25 Kúpos kapilláris F-CD-25 Egyedi kapilláris

F-FP1-25 Flexibilis cső (3 m) F-SS-27-25 Adapter 25-27 F-CT-25 Páracsapda

F-PC Csővágó VSP-850-G Soros szűrő VSP-855-4 Csere szűrő (4 db)

VSP-855-20 Csere szűrő (20 db) F-LP Lyuk címke F-BS Lyukszűkítő rögzítő

F-AF-2.0 Szűkítő film 2 mm-es . . . . . . F-AF-6.0 Szűkítő film 6 mm-es
* Csak az Advanced Protokollt használó központok kezelik
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