Hőérzékelők ellenőrzése

Hogyan osztályozza és vizsgálja az EN54-5 szabvány a hőérzékelőket, és
ezek alapján, hogyan ellenőrizzük őket a helyszínen?
A pontszerű hőérzékelők, s főleg a különleges formájú Notifier TMP21 sorozatú (porvédett, IP67, illetve nyomásálló
tokozatú), aljzattal nem rendelkező érzékelők helyszíni ellenőrzésével kapcsolatban többször, több kérdés is felmerült, ezért
összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a dologról, hogyan érdemes ezeket tesztelni.

Hogyan osztályoz a szabvány?
A pontszerű hőérzékelőkkel foglalkozó EN54-5 szabvány az 1. táblázat szerinti hőmérsékleti osztályokba sorolja az érzékelőket,
mely jelzést az érzékelőkön fel kell tüntetni (számozás az EN54-5 szabvány szerint).
Maximum
alkalmazási
hőmérséklet
o
C

Minimum
statikus
bejelzési
hőmérséklet
o
C

Maximum
statikus
bejelzési
hőmérséklet
o
C

A

TT

K

Tipikus
alkalmazási
hőmérséklet
o
C

ft

Érzékelő
osztálya

1. táblázat: A pontszerű hőérzékelők hőmérsékleti osztályai
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• Tipikus alkalmazási hőmérséklet: Az érzékelő környezetében a normál körülmények között fennálló hőmérséklet.
• Maximum alkalmazási hőmérséklet: Az a hőmérséklet, melynél ne legyen nagyobb az érzékelő környezetében normál
körülmények között.
• Minimum / maximum statikus bejelzési hőmérséklet: Az érzékelőnek ezen határokon belül kell előbb-utóbb (l. később)
jeleznie (igen-igen) lassan változó hőmérséklet emelkedés esetén.
A hőmérsékleti osztály jelzésén kívül esetleg találhatunk még az érzékelőkön további betűt:
• S (static) a statikus, vagy
• R (rate of rise) a hősebesség tulajdonság jelzésére,
mely azt jelenti, hogy az S jelű érzékelők nem jeleznek a megadott „Minimum statikus bejelzési hőmérséklet” alatt, míg az R
jelűek bejelezhetnek gyors hőmérséklet változásra már alacsonyabb hőmérsékletnél, még akkor is, ha a kezdeti (induló)
környezeti hőmérséklet jóval a „Tipikus alkalmazási hőmérséklet” alatt van.

Hogyan vizsgál a szabvány?

A szabvány szerint az érzékelőket speciális hőalagútban kell vizsgálni, ahol különböző sebességgel növekvő hőmérsékletű
légáramokat lehet létrehozni 0,2oC/perc – 30oC/perc között. Ezeket a körülményeket irodai, házi körülmények között nehezen
lehet megvalósítani, ezért az üzembe helyezési, karbantartási ellenőrzésekre valami más módszert kell majd kitalálni.
A példa kedvéért egy 110oC-os statikus jelzési hőmérsékletű érzékelőt választunk, mely a „D” hőmérsékleti osztályba tartozik. A
további táblázatokban ehhez az érzékelőhöz tartozó paraméterek vannak halványan kiemelve, illetve a zárójelek között levő
értéket, rövid számítások is erre az osztályú érzékelőre vonatkoznak.
A szabvány vizsgálatai közül csak a számunkra lényegeseket írjuk le, de azokat is zanzásítva.

Statikus bejelzési hőmérséklet ellenőrzése (5.3. fejezet)
A statikus bejelzési hőmérséklet vizsgálatához az érzékelő hőmérsékletét beállítják, stabilizálják a „Tipikus alkalmazási
hőmérsékleten” (70oC), majd az alagútban felfűtik az érzékelő jelzésének megfelelő „Maximum alkalmazási hőmérsékletre”
(95oC) 1oC/perc sebességgel. Ezután a további melegítést 0,2 oC/perc (!) sebességgel végezve ellenőrzik, hogy jelez-e a
megadott „Minimum-maximum statikus bejelzési hőmérsékletek” (99 – 115oC) között.
Az érzékelőnek a „Minimum-maximum statikus bejelzési hőmérsékletek” (99 – 115oC) között be kell jeleznie.
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Bejelzési idő ellenőrzés a „Tipikus alkalmazási hőmérsékletről” indulva (5.4. fejezet)
Az érzékelőket a „Tipikus alkalmazási hőmérsékleten” (70oC) stabilizálják, majd különböző (l. 4. táblázat) felfutású hőmérséklet
emelkedésnek teszik ki. Az érzékelőnek a táblázatban megadott időtartamokon belül jeleznie kell.
A hőfelfutás
(hősebesség)
mértéke

A1 osztályú érzékelők
Bejelzési idő
alsó határa

Bejelzési idő
felső határa

A2, B, C, D, E, F,és G
osztályú érzékelők
Bejelzési idő
alsó határa

Megjegyzés:
A
táblázat
melletti
hőmérséklet
tartományok a táblázat hősebesség és
idő értékeinek felhasználásával lettek
kiszámolva a példaként használt 110oCos érzékelőre. Érdemes megfigyelni,
hogy az így adódó, még elfogadott min.
és max. bejelzési hőmérséklet értékek
nagyobb hősebességeknél jelentősen
eltérhetnek a példánkban szereplő D
osztályú
érzékelő
99
–
115 oC
tartományától.

Bejelzési idő
felső határa

99,0 - 116oC
91,5 – 118oC
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90,8 – 120oC
90,0 – 125oC
90,0 – 134oC
90,0 - 142oC

K

4. táblázat: A bejelzési idők tartományai

Bejelzési idő ellenőrzés 25oC-ról indulva (5.5. fejezet: csak B, C, C, E, F és G osztályra)

TT

Itt azt ellenőrzik, hogy normál hőmérsékletről indulva, szokásos hőmérséklet emelkedések mellett, nem jelez-e az érzékelő
túlságosan hamar. Először 25oC-on stabilizálják az érzékelőt, majd 3oC/perc, majd 20oC/perc hőfelfutásnál ellenőrzik, mikor
jelez be.
3oC/perc hőfelfutás esetén a jelzés nem történhet meg 7 perc 13 másodpercnél korábban, míg 20 oC/perc hőfelfutás esetén
1 percnél korábban.
(A példában szereplő érzékelőnknél ezek eredménye 25 + 3 x 7,2=46,6 oC, illetve 25+20x1=45oC-ra adódik!, amelyek kicsit
alacsonynak tűnnek, de hát ezt a minimumot írja elő a szabvány.)

Hőmérsékleti
osztály

A bejelzési idő minimuma a
különböző hőfelfutások
(hősebességek) esetén)
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Az érzékelőt a „Maximális alkalmazási
hőmérsékleten” (95oC) stabilizálják 2 órán
keresztül. Ez idő alatt az érzékelő még
nem jelezhet. Majd 3oC/perc, illetve
20oC/perc hőfelfutással megkínálják az
érzékelőt, és mérik, mikor jelez. A
bejelezési időnek az 5. táblázatban
megadott határok között kell lennie.
Megjegyzés: A táblázat alatt feltüntettük,
hogy
milyen
„elvi”
min.
/
max.
hőmérsékletek
adódnak
a
táblázat
értékeiből a példánkban szereplő 110 oC-os
érzékelőre. Látható, hogy 20oC/perc
hősebesség esetén akár az elvi 159oC-nak
számított
bejelzési
hőmérséklet
is
elfogadott.

A

Bejelzési idő ellenőrzés a „Maximum alkalmazási hőmérsékletről” indulva (5.6. fejezet)

perc

perc

A bejelzési idő maximuma a
különböző hőfelfutások
(hősebességek) esetén)
perc

perc

Összes többi

95+3x1,33
= 99oC

95+20x0,2
= 99oC

95+3x16
= 143oC

95+20x3,2
= 159oC

5. táblázat: Bejelzési idők megengedett tartománya a "Maximális
alkalmazási hőmérsékletről" indulva

S (statikus) típusú érzékelők további vizsgálata (6.1. fejezet)

Hőmérsékleti
osztály

Kondicionáló
(stabilizáló)
hőmérséklet

Vizsgáló
légáram
hőmérséklete

Itt azt ellenőrzik, hogy az érzékelő nem jelez a „Minimum bejelzési
hőmérséklete” alatt, még akkor sem, ha hirtelen nagy hőmérséklet ugrásnak
teszik ki.
Az érzékelőt a 7. táblázat „Kondicionáló hőmérséklet”-én (50 oC) stabilizálják,
majd hirtelen átteszik egy magasabb hőmérsékletű (95 oC) légáramba 10
percig, melynek hőmérséklete még éppen a „Minimum bejelzési
hőmérséklete” alatt (99oC) van. Az érzékelőnek e gyors hőmérséklet
változásra sem szabad bejeleznie (mivel statikus jelzési hőmérsékletű
érzékelőről van szó!).

7. táblázat: "S" érzékelők kondicionáló és
légáram hőmérséklete
-2-
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R (hősebesség) típusú érzékelők további vizsgálata (6.2. fejezet)
Itt azt ellenőrzik, hogy a hősebesség érzékelők már jóval a „minimum bejelzési
hőmérsékletük” előtt is képesek jelezni gyors hőmérséklet változás esetén.
Ehhez először a 9. táblázat szerinti (jóval a „Tipikus alkalmazási hőmérséklet” alatti)
hőmérsékleten kondicionálják az érzékelőt.
Ezután 10, 20 és 30oC/perc hőfelfutásnak kitéve megmérik a bejelzési időt, melynek a 4.
táblázatban megadott értékek között kell lenni.
A jobb érthetőség kedvéért a 4. táblázat megfelelő részét újra idemásoltuk:
A1 osztályú érzékelők
Bejelzési idő
alsó határa

Bejelzési idő
felső határa

Kezdeti kondicionáló
(stabilizáló)
hőmérséklet

A2, B, C, D, E, F,és G
osztályú érzékelők
Bejelzési idő
alsó határa

Bejelzési idő
felső határa
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mértéke

Hőmérsékleti
osztály
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9. táblázat: Kezdeti kondicionáló
hőmérséklet az R típusú
érzékelőkhöz

A 4. táblázat idevágó része újra

TT

Tehát, ha a példánkban szereplő 110 oC-os D osztályú érzékelőnk R típusú, azaz a hőmérséklet gyors változására is jeleznie
kell, akkor ezt 50oC-on kondicionálják, s például a 10 oC/perc felfutású hőmérséklet változásra 2 perc és 5,5 perc között is már
jeleznie kell, pedig 2 perc után elvileg még csak 50+10x2=70 oC, míg 5,5 perc után csak 50+10x5,5=105 oC lesz a hőmérséklet,
ami még a statikus (110oC-os) bejelzési hőmérséklet alatt van a legrosszabb és a legjobb esetben is.

A

Tulajdonképpen ezek azok a vizsgálatok, melyek a hőérzékelők jelzési képességének, jelzési hőmérsékletének, jelzési
gyorsaságának ellenőrzésére vonatkoznak. Természetesen van még egy csomó egyéb, pl. környezetállósági, feszültség-tűrési,
zavar-tűrési teszt, amikről most nem volt szó, de minket most ezek nem is érdekelnek.

Mit szűrhetünk le a fenti vizsgálatokból, illetve azok követelményeiből?
• Az érzékelőket levegőáramban vizsgálják, s a hőmérsékletet az érzékelő közelében ellenőrzik.
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• Az érzékelők bejelzési ideje nagyban függ attól, milyen hőmérsékletről kezdik az ellenőrzést, meg attól is, hogy milyen
hőfelfutással vizsgálják:
• minél alacsonyabb hőmérsékletről kezdenek, annál később jelez az érzékelő.
• minél nagyobb hőfelfutással vizsgálnak, annál korábban jelez az érzékelő, de még ez is igen hosszú idő lehet!
• Egy adott hőmérsékleti osztályhoz tartozó érzékelő igen széles tartományban jelezhet a szabvány szerint. (Persze, az
érzékelőknél konkrét jelzési hőmérsékletet adnak meg általában, nem csak az osztályhivatkozást.)
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• A gyárilag megadott „statikus bejelzési hőmérséklet”-et csak nagyon lassú (0,2 oC/perc) , fokozatos hőmérséklet emeléssel
lehet „pontosan” ellenőrizni. (Ilyen körülményeket meg elég nehéz akár a helyszínen, akár házilag teremteni!)
• Normál körülmények között is igen hosszú bejelzési időkkel kell számolni, azaz nem várhatjuk el, hogy a hőlégfúvóval
megkínált érzékelő azonnal jelezni fog.

• A vizsgálatoknál, ellenőrzéseknél homogén légáramot kell biztosítani az érzékelő körül!
Fontos! Ami a vizsgálatokból nem derül ki, de azért rejtetten benne van: a „Maximum statikus bejelzési hőmérséklet”-nél jóval
nagyobb (+50 – 70oC) hőmérséklet sosem alakul ki a vizsgálatok során!
Egy-egy karbantartási ellenőrzéskor azonban könnyen létrejöhet több száz fokos levegőáram, ha kontrollálatlan, nem
szabályozható hőlégfúvóval akarjuk ellenőrizni a hőérzékelőt. S mivel, most már tudjuk, hogy az érzékelő nem fog azonnal
bejelezni, még akkor sem, ha egyből egy 300 oC-os légáramba tesszük, így az érzékelő ahelyett, hogy bejelezne, már tönkre is
megy, mivel elektronikája alacsonyabb hőmérsékletre van csak specifikálva.
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Na jó, de akkor, hogyan ellenőrizzük a hőérzékelőket?
Ez attól függ, hogy a működőképességüket, vagy a bejelzési hőmérsékletüket akarjuk-e ellenőrizni. Az előbbire üzembe
helyezéskor, és a rendszer minden felülvizsgálata során szükség van, az utóbbira „elvileg” sosem, hacsak nem azért akarjuk
ellenőrizni, mert nem ismerjük az eredeti gyári beállítás értékét. Kezdjük az üzemképesség ellenőrzéssel.

Hőérzékelők üzemképességének ellenőrzése

Általános (pl. TMP sorozat) hőérzékelők üzemképesség ellenőrzése
A NoClimb hőérzékelő ellenőrző feje nem használható

K

Ezek általában az aljzattal rendelkező, klasszikus 58, 68, illetve 78 oC-os statikus jelzési
hőmérsékletű érzékelők (A és B osztály). Ezek működőképesség ellenőrzéséhez a
NoClimb Solo461 (l. 1. ábra) akkumulátoros ellenőrző feje (vagy a szintén
akkumulátoros TF-1000-001 multiszenzor ellenőrző feje) megfelelő lehet.
Amint az ellenőrző fejet az érzékelőre helyezzük, bekapcsol fűtése és ventilátora, és kb.
90oC-os levegőt áramoltat az érzékelő körül. Türelmesen kivárva (!) az érzékelő
bejelzését, főleg a 78oC-os érzékelők esetén, az ellenőrző fej levehető az érzékelőről,
mire mind a fűtése, mind a ventilátora automatikusan kikapcsol,így takarékoskodva az
akku kapacitással.

ft

Pontszerű, általában A és B hőmérsékleti osztályú érzékelők üzemképesség ellenőrzése

1. ábra: A Solo461 hőérzékelő
ellenőrző készlet

TT

• egyedi fazonú érzékelőknél, mert nem tudjuk az érzékelőre tolni az ellenőrző fejet, vagy
mert az érzékelő az alakja miatt nem indítja el automatikusan az ellenőrző fej
ventilátorát és fűtését (pl. TMP sorozat), vagy
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a kifúvott levegő hőmérsékletétől).
Fontos tehát, hogy:

A

• magasabb hőmérsékleti (C- G) osztályú hőérzékelőknél (az ellenőrző fej viszonylag
alacsony, max. 90oC-os levegője miatt).
Ilyen esetekben állítható teljesítményű (hőmérsékletű) hőlégfúvót érdemes használni az
adott érzékelő alakjához barkácsolt feltéttel, amivel biztosítani lehet, hogy a meleg,
kifúvott levegő ne híguljon, hűljön, és lehetőleg nagy része közvetlenül az érzékelőt érje
(l. 2. ábra). A levegő hőmérsékletét kb. a statikus jelzési hőmérséklet fölé érdemes állítani
30-50oC-kal (a példabeli érzékelőnknél tehát kb. 140-160oC-ra), és meg kell várni
türelemmel míg az érzékelő bejelez, ami akár 2-3 perc is lehet (függően a környezeti meg

• hőmérséklet szabályozós hőlégfúvót kell használni, s hozzá olyan feltétet, előtétet kell
készíteni, mely
• minél kevésbé engedi meg, hogy a kifúvott levegő lehűljön, tehát minél
kompaktabb méretűre érdemes készíteni,
• az érzékelő közelében kell a hőmérsékletet mérni (!), nem szabad a hőlégfúvó
skálájára hagyatkozni (ki tudja, annak hőérzékelője hol mér, és mit mutat?), és végül
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• az ellenőrizendő érzékelő bejelzési hőmérsékleténél max. 30-50 oC fokkal magasabb
hőmérsékletet kell használni (a fejnél mért hőmérsékletről van szó).
Sajnos a hálózati feszültséget igénylő hőlégfúvó használata jóval kényelmetlenebb a
NoClimb akkumulátoros hőérzékelő ellenőrző fejeinél, de jobb megoldás egyelőre nem
létezik.
Figyelem: A statikus jelzési hőmérsékletnél jóval, 50-70oC-kal (példabeli érzékelőnknél
160-180oC-nál) magasabb hőmérsékletű levegő már akár tönkre is teheti az érzékelőt,
illetve a benne levő elektronikát, szóval csak óvatosan a hőlégfúvó beállításánál!
2. ábra: Hőfokszabályozós
hőlégfúvós vizsgálat "házi labor"
körülmények között

Robbanásveszélyes környezetbe telepített hőérzékelők üzemképesség ellenőrzése
Ezek az érzékelők a telepítés helyszínén közvetlen hőhatással nem ellenőrizhetők! (Jelenleg nem tudunk olyan ATEX
engedéllyel rendelkező ellenőrző eszközről, mely erre képes lenne.)
Mi lehet a megoldás? Minden karbantartáskor a hőérzékelők bizonyos (és mindig más) részét le kell szerelni, „házi labor”
körülmények között a fenti módok valamelyikével ellenőrizni, majd a helyszínre visszaszerelni.
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Hőérzékelők statikus bejelzési hőmérsékletének ellenőrzése
A legpontosabban úgy tudjuk a bejelzési hőmérsékletet ellenőrizni, minél lassabb hőfelfutású levegővel mérünk (l. EN54-5 5.3.
fejezete). Mint láttuk a szabvány vizsgálata 1 oC/perc, majd adott hőmérséklettől 0,2oC/perc hőfelfutással vizsgál, azaz, fehér
ember számára nagyon nehezen létrehozható és ellenőrizhető feltételekkel, amit a helyszínen, vagy akár „házi labor”
körülmények között is csak nehezen lehet megvalósítani.
Ha mégis ellenőrizni akarjuk az érzékelő statikus bejelzési hőmérsékletét,
akkor

• mindkét esetben (víz-, vagy olajfürdő, illetve légáram) folyamatosan mérjük,
ellenőrizzük a víz/olaj/levegő hőmérsékletét az érzékelő közelében,
• próbáljuk meg minél lassabban emelni a fürdő hőmérsékletét, s végül

3. ábra: Vízfürdős vizsgálat "házi labor”
körülmények között
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• legyünk türelmesek!.

K

• hőmérséklet szabályozós hőlégfúvóval történő ellenőrzéskor használjunk
egy barkácsolt feltétet, amivel megfelelően koncentrálni lehet a légáramot
az érzékelő környezetébe (ennél a módszernél nehéz lesz a lassú
hőmérséklet felfutást biztosítani!),

ft

• alacsonyabb bejelzési hőmérsékletű (A és B osztály, max. 100oC-ig)
érzékelők esetén alkalmazhatunk villanyrezsón melegített vízfürdőt (ha
maga az érzékelő ezt lehetővé teszi), magasabb bejelzési hőmérsékletű
érzékelők esetén olajfürdőt, mivel ezek hőmérsékletét lassabban,
fokozatosabban tudjuk növelni (l. 3. ábra),

A legfontosabbak még egyszer:

A különleges formájú hőérzékelők üzemképességét

A

• meleg légárammal ellenőrizzük, melynek hőmérséklete legfeljebb 30-50oC-kal magasabb az érzékelő statikus bejelzési
hőmérsékleténél (fontos a légáram hőmérsékletét ellenőrizni az érzékelő közelében!),
• legyünk türelmesek, mert a hőmérsékleti viszonyoktól (környezeti / hőlégfúvó / jelzési) és egyéb körülményektől (légáram
hatásfoka, hőfelfutás sebessége, érzékelő kialakítása) függően az érzékelő bejelzése akár több percet is igénybe vehet,
késhet,
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• soha ne használjunk nem szabályozható hőlégfúvót, mert a statikus bejelzési hőmérsékletnél jóval (>50-70 oC)
magasabb hőmérsékletű légárammal könnyen tönkretehetjük az érzékelőt.

A különleges formájú hőérzékelők érzékenységét, azaz bejelzési hőmérsékletét (bár sem az OTSZ, sem más
nem írja elő)
• leginkább víz, vagy olajfürdővel (esetleg meleg légárammal) ellenőrizhetjük,
• melynek hőmérsékletét
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• a lehető leglassabban kell emelni az érzékelő bejelzéséig,
• az érzékelőhöz minél közelebb ellenőrizni kell,

• és végül rettenetesen türelmesnek kell lenni!

Jó munkát, és erőt, egészséget!
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