ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

1.

ΓΔΝΙΚΑ
Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο
εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο.

2.

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ
θαλνληζκνύο, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα, κεηά ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη
ζπκπιεξώζεηο ηνπο.
Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ Π.Γ. 71/ΦΔΚ 32 Α/17-2-88
Ηζρύνπζεο Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο
Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ)
Καλνληζκνί εζσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ΤΑ 80225/ΦΔΚ Β
59/11.04.55
Πεξί εγθξίζεσο θαλνληζκνύ κειέηεο, θαηαζθεπήο, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο
ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ νηθνδνκώλ ΦΔΚ Β 269/08.04.71
Πεξί γεληθνύ νηθνδνκηθνύ θαλνληζκνύ ΝΓ 8/ΦΔΚ Α 124/09.06.73
Fire alarm and alarm transmission systems Construction and operation
DIN 14675 –
August 1996
Eπξσπατθνί θαλνληζκνί ππξνπξνζηαζίαο EN.
εκείσζε : Ζ εθαξκνγή ησλ Δπξσπατθώλ θαλνληζκώλ ππξνπξνζηαζίαο ΔΝ
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν θαη αληηθαζηζηνύλ όινπο ηνπο εζληθνύο
θαλνληζκνύο γηα ηηο ρώξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

3.

ΤΠΟΒΟΛΔ ΓΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΤΛΙΚΩΝ
Πιεξνθνξίεο θαηαζθεπαζηώλ από απόθνκκα θαηαιόγσλ ζα ππνβιεζνύλ γηα
ηα παξαθάησ πιηθά :
Αγσγνί θαη θαιώδηα
Αληρλεπηέο όισλ ησλ ηύπσλ
Κνκβία ζπλαγεξκνύ
Κνπδνύληα ζπλαγεξκνύ
Φσηεηλνί επαλαιήπηεο
Πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο

4.

ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Όια ηα πιηθά θαη νη εμνπιηζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε
ζα είλαη πξνηόληα ελόο θαηαζθεπαζηή πνπ ζα αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά θαη επί
δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ κε ηελ θαηαζθεπή εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ αλίρλεπζεο ππξθαηάο. Θα είλαη ηύπνπ εγθεθξηκέλνπ από
νξγαληζκνύο δηεζλνύο θύξνπο, όπσο ΔΝ, LPCB Αγγιίαο, VDS Γεξκαλίαο
θιπ.

5.

ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ

5.1.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ
(ANALOGUE ADDRESSABLE)

5.1.1

ΓΔΝΗΚΑ

ΠΙΝΑΚΑ

ΔΛΔΓΥΟΤ

Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα απνηειεί ηελ ηειεπηαία εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ
πνιππιεθηηθώλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο-αλαγγειίαο θσηηάο θαη ζα είλαη
θαηάιιεινο γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιππιεθηηθώλ ζπζηεκάησλ αλαινγηθνύ
δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ ηύπνπ (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEM).
Κάζε ζπζθεπή αλίρλεπζεο (αληρλεπηήο θαπλνύ, ζεξκηθόο αληρλεπηήο, θνκβίν
ζπλαγεξκνύ θιπ) ζα έρεη ηε δηθή ηνπ ηαπηόηεηα (δηεύζπλζε) θαη ζα αθήλεη
ζηνλ πίλαθα (θεληξηθό επεμεξγαζηή) λα απνθαζίζεη εάλ ε ζπγθέληξσζε
θαπλνύ ή ε ζεξκνθξαζία ζην ρώξν αληηζηνηρνύλ ζε πξαγκαηηθή ή όρη
θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ.
Ο θεληξηθόο επεμεξγαζηήο ζα ειέγρεη ζπλερώο ην όιν ζύζηεκα θαη ζα
απνθαζίδεη γηα ηηο εληνιέο αλίρλεπζεο – ζπλαγεξκνύ ζύκθσλα κε ηα
δεδνκέλα θσηηάο πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζηελ ηξάπεδα πιεξνθνξηώλ
αιγνξίζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη γξακκέο αλίρλεπζεο ζα κπνξνύλ λα είλαη είηε θιεηζηνύ, είηε αλνηθηνύ ηύπνπ
δειαδή θιάζε Α ή Β θαηά ηνπο θαλνληζκνύο ΝFPΑ. Κάζε γξακκή αλίρλεπζεο
ή θιεηζηόο βξόγρνο ή νκάδα βξόγρσλ (loops) ζα έρεη ην δηθό ηεο
κηθξνεπεμεξγαζηή, πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θεληξηθό επεμεξγαζηή ν
νπνίνο ζα κπνξεί λα αλαιάβεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε πεξίπησζε βιάβεο
ηεο θεληξηθήο κνλάδαο.
Οη κηθξνεπεμεξγαζηέο απηνί ζα βξίζθνληαη ζηνλ θεληξηθό πίλαθα ηνπ
ζπζηήκαηνο.
ε θάζε δεύγνο βξόγρσλ (loop pair) ζα κπνξνύλ λα θαηαρσξεζνύλ κέρξη θαη
190 δηεπζύλζεηο.
Οιεο νη ζπζθεπέο (αληρλεπηέο, θνκβία, ζεηξήλεο, επαλαιεπηηθνί πίλαθεο,
κηκηθνί πίλαθεο θιπ.) ζπλδένληαη πάλσ ζηνλ βξόρν κέζσ ηνπ νπνίνπ
ηξνθνδνηνύληαη θαη επηθνηλσλνύλ κε ηνλ θεληξηθό πίλαθα.
Κάζε θιεηζηόο βξόγρνο ζα κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηα 1,5 Κm κήθνο θαη
ζην βξόγρν απηό ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ θνκβία δηεπζπλζηνδνηνύκελα,
αληρλεπηέο θαπλνύ αλαινγηθνί δηεπζπλζηνδνηνύκελνη, ζεξκηθνί αληρλεπηέο
αλαινγηθνί
δηεπζπλζηνδνηνύκελνη
ή
κνλάδεο
επηηήξεζεο
δηεπζπλζηνδνηνύκελεο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο κε
ζπκβαηηθνύο αληρλεπηέο θαζώο επίζεο θαη κνλάδεο δηεπζπλζηνδνηνύκελεο γηα
εληνιέο (π.ρ. γηα ελεξγνπνίεζε ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο, ξήμε θιηκαηηζηηθώλ
κνλάδσλ) ηξνθνδνηνύκελεο ηνπηθά.
ηνλ πίλαθα γεληθά ζα βξίζθεηαη ν θεληξηθόο επεμεξγαζηήο, ε κνλάδα κλήκεο
(όπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα όια ηα δεδνκέλα), ε κνλάδα ηξνθνδόηεζεο, όιεο
νη ελδείμεηο θαη ηα ρεηξηζηήξηα, νη νζόλεο απεηθόληζεο, ν εθηππσηήο θιπ.
Σα δεδνκέλα πνπ ζα είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε κνλάδα κλήκεο ηνπ
επεμεξγαζηή, δελ ζα ράλνληαη αθόκα θαη ζε πιήξε δηαθνπή ηεο ειεθηξηθήο
ηξνθνδόηεζεο ηνπ πίλαθα γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ηάμεο ησλ δύν κελώλ.

5.1.2

ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σα βαζηθά απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ζα είλαη ηα
αθόινπζα :
(α) Ζ πιήξεο πξνζαξκνγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε εγθαηεζηεκέλνπ
αληρλεπηή ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ρώξνπ πνπ επηηεξεί.
(β) Ο ζπλερήο έιεγρνο θάζε κεκνλσκέλνπ ζηνηρείνπ (αληρλεπηή, θνκβίνπ
ζπλαγεξκνύ θιπ.) πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ απόιπηε αμηνπηζηία ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
(γ) Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ειέγρνληαη από κηθξνππνινγηζηή πνπ
ζα αθνινπζεί έλα πξόγξακκα πνπ ζα έρεη εηζαρζεί ζε κλήκε EPROM κε ηε
βνήζεηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ.
Σν πξόγξακκα απηό ζα δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο
εγθαηάζηαζεο, ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ή επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ζα
επηηπγράλεη :
πλερή δηαδνρηθή ζάξσζε, όισλ ησλ ζηνηρείσλ (βαζηθώλ εζσηεξηθώλ
θπθισκάησλ πίλαθα, αληρλεπηώλ θνκβίσλ ζπλαγεξκνύ θιπ.) κε ηαρύηεηα
επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ 2.400 & 19.200 BAUD. Κάζε απόθιηζε από ηελ
θαλνληθή θαηάζηαζε ζα αλαγγέιιεηαη κε έλδεημε ζθάικαηνο.
Ρύζκηζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ αλαινγηθώλ αληρλεπηώλ από ηνλ
επεμεξγαζηή κέζσ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο
ζπλζήθεο ηνπ ρώξνπ πνπ επηηεξνύλ (έμε ηνπιάρηζηνλ επίπεδα
επαηζζεζίαο).
Ρύζκηζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ηεο αλαγγειίαο αλίρλεπζεο θσηηάο,
όπνπ απηό ζα θξηζεί αλαγθαίν, γηα ηελ απνθπγή αλαίηησλ ζπλαγεξκώλ
από παξνδηθέο ζπγθεληξώζεηο θαπλνύ, νη νπνίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη
κε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο, ιόγσ ηεο ρξήζεο
ηνπο(δώδεθα ηνπιάρηζηνλ επίπεδα θαζπζηέξεζεο).
Πξνγξακκαηηζκό ησλ ερεηηθώλ ζπλαγεξκώλ κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο
ηόλνπο θαη επηινγή ηεο αλαγγειίαο θαηά δώλε.
Πξνγξακκαηηζκό ηεο ηειεκεηάδνζεο πξνο ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία
κε βάζε ηελ έθηαζε ηεο θσηηάο ή ηνπο ρώξνπο όπνπ αληρλεύηεθε ε θσηηά.
Υξνληθή εθηύπσζε θάζε αλαγγειίαο (αλαγγειία θσηηάο, πξνζπλαγεξκνύ,
βιάβεο, αιιαγή επαηζζεζίαο αληρλεπηή, ζίγεζε-επαλάηαμε, δνθηκέο
ιεηηνπξγίαο θιπ.) ζε ελζσκαησκέλν printer.
Απνθιεηζκό ηεο ερεηηθήο αλαγγειίαο θαη ηεο απηόκαηεο ηειεκεηάδνζεο
θαηά δώλε αλίρλεπζεο, γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκώλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζηνηρείσλ πεξηνρήο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπο.
ύλδεζε κε κηκηθνύο πίλαθεο, νζόλεο, κόληηνξ θιπ. όισλ ησλ αλαγγειηώλ.
Πξνγξακκαηηζκό
ησλ
αλαγγειηώλ
ζπλαγεξκνύ
ησλ
δηεπζπλζηνδνηνύκελσλ αληρλεπηώλ ή κνλάδσλ ώζηε λα εθηεινύλ βαζηθέο
θαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ινγηθή δηαζηαπξνύκελεο εληνιήο
(cross-zoned), γηα ηηο θαηαζβέζεηο, νκαδνπνίεζε αληρλεπηώλ αλεμαξηήησλ
δσλώλ γηα θνηλή ερεηηθή αλαγγειία θιπ.
(δ)
Ζ ζύλδεζε ησλ αληρλεπηώλ ησλ θνκβίσλ θιπ. ζα γίλεηαη κέζσ
νπιηζκέλνπ δηπνιηθνύ θαισδίνπ.
(ε) ύλδεζε κε εθεδξηθό printer ή/θαη ην θεληξηθό ζύζηεκα ειέγρνπ.

5.1.3

ΔΝΓΔΗΞΔΗ - ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΑ
Οη ελδείμεηο ηνπ πίλαθα θαη ηα ρεηξηζηήξηα ζα είλαη ηα εμήο :
Γεληθό νπηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ αλίρλεπζεο θσηηάο κε αλαζβελόκελε
έλδεημε πνπ ζα κεηαπίπηεη ζε ζπλερή κε ηελ επέκβαζε ζην δηαθόπηε
ζίγεζεο.
Δλδεημε δώλεο αλίρλεπζεο θσηηάο. Θα είλαη αθξηβώο όπσο ε
πξνεγνύκελε έλδεημε.
Οζόλε (πγξώλ θξπζηάιισλ)_έλδεημε κελπκάησλ. ηελ νζόλε απηή ζα
εκθαλίδεηαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ε εκεξνκελία θαη ε ώξα.
ε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ όκσο, ζα εκθαλίδεηαη ε δώλε αλίρλεπζεο θαη ν
αληρλεπηήο πνπ έρεη δηεγεξζεί κε ην κήλπκα πνπ έρεη θαηαρσξεζεί κε
πξνγξακκαηηζκό ζηνλ επεμεξγαζηή (αξηζκόο δώλεο θιπ.) αλάινγα κε ηελ
ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο δηεύζπλζεο. .
ε πεξίπησζε πνιιαπιώλ
ζπλαγεξκώλ ε νζόλε απηόκαηα ζα παξνπζηάδεη ηνπο ζπλαγεξκνύο
δηαδνρηθά κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. ηελ ίδηα νζόλε ζα εκθαλίδνληαη επίζεο
όιεο νη πιεξνθνξίεο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό κέζσ πιεθηξνινγίνπ θαη
όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα βιάβεο.
Δλδεημε αλαγγειίαο λένπ ζπλαγεξκνύ κε ηελ θσηεηλή δίνδν ιπρλία (LED),
κε ηελ νπνία ζα αλαγγέιεηαη όηη θαη άιινο ή πεξηζζόηεξνη ζπλαγεξκνί
έρνπλ παξνπζηαζζεί.
Γηαθόπηεο αλαδήηεζεο ζπλαγεξκνύ κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε
εκθάληζε ζηελ νζόλε ησλ παιαηώλ ζπλαγεξκώλ, νη νπνίνη απνζεθεύνληαη
ζηελ κλήκε ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηνλ ίδην δηαθόπηε ζα επηηπγράλεηαη ε ίδηα
δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε πνιιαπιώλ βιαβώλ.
Γηαθόπηεο ζίγεζεο-επαλήρεζεο θαη θσηεηλή έλδεημε. Ο δηαθόπηεο απηόο
ζα επηηπγράλεη ηε ζίγεζε ησλ ερεηηθώλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ
νξγάλσλ. Με ηελ ζίγεζε ησλ ζεηξελώλ ζα ερεί έλαο εζσηεξηθόο
βνκβεηήο πνπ δελ είλαη δπλαηό λα ζηγήζεη παξά κόλν κε επαλάηαμε.
Δλαο άιινο δηαθόπηεο ζα ζηγεί θαη ην βνκβεηή βιάβεο. ε θαηάζηαζε
ζίγεζεο ζα είλαη αλακκέλε ε αληίζηνηρε ελδεηθηηθή ιπρλία (βιάβεο ή
θσηηάο).
Γηαθόπηεο εθθέλσζεο θαη θσηεηλή έλδεημε. Με ην δηαθόπηε απηό ζα
επηηπγράλεηαη ε γεληθή ελεξγνπνίεζε ησλ ζεηξελώλ (ζπλερήο ήρεζε).
Γηαθόπηεο επαλάηαμεο. Θα ζέηεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα, όηαλ
εθιείςνπλ όια ηα αίηηα ζπλαγεξκνύ ή βιάβεο.
Δλδεημε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, κε κία πξάζηλε θσηνεθπέκπνπζα δίνδν
(ζύζηεκα ζε εξεκία).
Δλδεημε βιάβεο ε νπνία ζα αλάβεη όηαλ θάπνηα αλσκαιία εκθαληζζεί ζηα
αηζζεηήξηα αλίρλεπζεο ή ζην θαισδηαθό ηκήκα.
Δλδεημε απνκόλσζεο αληρλεπηή.
Θα αλάβεη όηαλ απνκνλσζεί
νπνηνζδήπνηε αληρλεπηήο κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ.
Δλδεημε δώλεο ππό δνθηκή. Κίηξηλε ιπρλία ε νπνία ζα αλάβεη όηαλ θάπνηα
δώλε ηεζεί ζε θαηάζηαζε δνθηκήο. ηελ πεξίπησζε απηή ερνύλ νη
ζεηξήλεο γηα πεξίπνπ 10sec. θαη κεηά ζηακαηνύλ απηόκαηα.
Δλδεημε βιάβεο κηθξνεπεμεξγαζηή κε θίηξηλε ιπρλία.
Δλδεημε κε απόθξηζεο ζηνλ έιεγρν (αληρλεπηή ή αληρλεπηώλ). Όηαλ
αλάςεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζεκαίλεη πσο θάπνηνο αληρλεπηήο ή νκάδα
αληρλεπηώλ έρεη ράζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην ζύζηεκα.
Δλδεημε βιάβεο ερεηηθώλ νξγάλσλ. Θα αλάβεη όηαλ ζε θάπνην από ηα
θπθιώκαηα ζεηξελώλ παξνπζηαζζεί βιάβε.
Δλδεημε βιάβεο ηξνθνδνηηθνύ. Θα αλάβεη όηαλ παξνπζηαζζεί αλσκαιία
ζην ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο ή ζηηο κπαηαξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δθηππσηήο. Οπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ηππώλεηαη ζηνλ
ελζσκαησκέλν εθηππσηή κε ΄΄εκεξνκελία΄΄ θαη ΄΄ ώξα΄΄ (ζπλαγεξκόο,
βιάβε, αιιαγή επαηζζεζίαο αληρλεπηώλ, πξνγξακκαηηζκόο δσλώλ θιπ.).
Πηεζηηθόο δηαθόπηεο πξνώζεζεο εθηππσηηθνύ ράξηνπ.
Πιεθηξνιόγην. Με ην πιεθηξνιόγην θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο εηδηθνύο

5.1.4

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σύπνο πίλαθα
:
Γηεπζπλζηνδνηνύκελνο αλαινγηθόο
Σξνθνδόηεζε
:
230V 50Hz +10% -6%
Καηαλάισζε ξεύκαηνο ζε
:
800 mΑ
θαλνληθή ιεηηνπξγία
Καηαλάισζε ξεύκαηνο ζε
:
1Α
θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ ζπλ ην
θνξηίν ερεηηθώλ νξγάλσλ
Αξηζκ.δηεπζύλζεσλ αλά
:
200
βξόγρν
Αξηζκόο Βξόγρσλ (loops)
:
Πέληε (5)
εθαξκνγήο
Αξηζκόο κνλάδσλ
:
Οζνο θαη ν αξηζκόο ησλ αλαινγηθώλ
απνκόλσζεο
addressable ζπζθεπώλ
βξαρπθπθιώκαηνο αλά βξόγρν
(loop)
Καιώδην βξόγρνπ (loop)
:
Γηπνιηθό κε ζσξάθηζε
Μήθνο θαισδίνπ βξόγρνπ
:
1,5 Κm γηα δηαηνκή 1,5mm2
Υξόλνο θύθινπ ζάξσζεο
:
0,5 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ
Υξόλνο απόθξηζεο θνκβίσλ
:
Ληγόηεξν ηνπ 1 sec
ζπλαγεξκνύ
Αξηζκόο θπθισκάησλ
:
2 (24V) 400mA αλά θύθισκα
ζεηξήλσλ
Αξηζκόο θπθισκάησλ
:
2 αλνηθηέο επαθέο
βνεζεηηθώλ επαθώλ
Οζόλε κελπκάησλ
:
Τγξώλ θξπζηάιισλ αιθαξηζκεηηθόο.
4 γξακκώλ 40 ραξαθηήξσλ
Δθηππσηήο
:
80 ραξαθηήξσλ ζεξκηθόο
Πιεθηξνιόγην κεκβξάλεο
:
48 πιήθηξσλ, θξνπζηηθνύ ηύπνπ

5.2.

ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ ΚΑΠΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΠΣΙΚΟ/ΘΔΡΜΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ

5.2.1

ΓΔΝΗΚΑ
Ο νπηηθόο/ζεξκηθόο αληρλεπηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ αλίρλεπζε
θσηηάο πνπ παξάγεη νξαηό θαπλό θαη ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο
δηάρπζεο ηνπ θσηόο κε θαηάιιειε θσηνδίνδν ιπρλία (LED).θαζώο θαη γηα ηελ
αλίρλεπζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί βάζε δηπινύ
ζεξκνζηάηε.
Ο αληρλεπηήο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε πνιππιεθηηθά ζπζηήκαηα θαη
κάιηζηα
αλαινγηθνύ
δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ
ηύπνπ
(ANALOGUE
ADDRESSABLE SYSTEMS).
Ο αληρλεπηήο ζα έρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα απνκόλσζεο ώζηε ζε
πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο ηνπ θαισδίνπ ή ηεο ζπζθεπήο ην ζεκείν πνπ
έρεη ην πξόβιεκα λα απνκνλώλεηαη απηόκαηα θαη ε επηθνηλσλία ηνπ βξόρνπ
λα ζπλερίδεη απξόζθνπηα από ηα δύν άθξα ηνπ.

5.2.2

ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σα απαηηνύκελα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη :
: Δλαο
Θάιακνη

Αηζζεηήξην
Αλαινγηθά
δεδνκέλα
5.2.3

:
:

Θέξκηζηνξ.
8 Βits

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Ολνκαζηηθή ηάζε
ηξνθνδόηεζεο
Καηαλάισζε ξεύκαηνο

:

20-50V

:

Ρεύκα ζήκαηνο εμόδνπ

:

Σαρύηεηα επηθνηλσλίαο
Καζνξηζκόο δηεύζπλζεο
Γεδνκέλα αλαγλώξηζεο
ηύπνπ αληρλεπηή
Λεηηνπξγίεο

:
:
:

204
κΑ (ξεύκα επηηήξεζεο)
3 mΑ(ξεύκα θσηηάο)
5 mΑ γηα ηε θσηνδίνδν ιπρλία
Ολνκαζηηθό 40 κΑ (πςειή ζηάζκε) max:50
κA
2.400 – 19.200 BAUD
8 Bits
8 Bits

Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία
απνζήθεπζεο
ρεηηθή πγξαζία

:
:

Αλαινγηθά δεδνκέλα, δεδνκέλνπ ηύπνπ
αληρλεπηή, θσηνδίνδνο αλακκέλε, δνθηκή
θσηηάο, επαλάηαμε
0oC έσο 50oC
-30oC έσο 70oC

:

Δσο 90%.

:

5.3.

ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ ΚΑΠΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΙΟΝΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ

5.3.1

ΓΔΝΗΚΑ
Ο αληρλεπηήο ηνληζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ αλίρλεπζε θσηηάο
πνπ παξάγεη νξαηό ή θαη κε νξαηό θαπλό.
Ο αληρλεπηήο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε πνιππιεθηηθά ζπζηήκαηα θαη
κάιηζηα
αλαινγηθνύ
δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ
ηύπνπ
(ANALOGUE
ADDRESSABLE SYSTEMS).
Ο αληρλεπηήο ζα έρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα απνκόλσζεο ώζηε ζε
πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο ηνπ θαισδίνπ ή ηεο ζπζθεπήο ην ζεκείν πνπ
έρεη ην πξόβιεκα λα απνκνλώλεηαη απηόκαηα θαη ε επηθνηλσλία ηνπ βξόρνπ
λα ζπλερίδεη απξόζθνπηα από ηα δύν άθξα ηνπ.

5.3.2

ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σα απαηηνύκελα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη :
: Γύν
Θάιακνη
Ραδηελεξγόο πεγή : Ακεξίθην 241 0,8 uC
: 0,4 Mic
Δπαηζζεζία
: 8 Βits
Αλαινγηθά
δεδνκέλα

5.3.3

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Ολνκαζηηθή ηάζε

:

20-50V

ηξνθνδόηεζεο
Καηαλάισζε ξεύκαηνο

:

Ρεύκα ζήκαηνο εμόδνπ

:

Σαρύηεηα επηθνηλσλίαο
Καζνξηζκόο δηεύζπλζεο
Γεδνκέλα αλαγλώξηζεο
ηύπνπ αληρλεπηή
Λεηηνπξγίεο

:
:
:

Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία
απνζήθεπζεο
ρεηηθή πγξαζία

:
:

Αλαινγηθά δεδνκέλα, δεδνκέλνπ ηύπνπ
αληρλεπηή, θσηνδίνδνο αλακκέλε, δνθηκή
θσηηάο, επαλάηαμε
0oC έσο 50oC
-30oC έσο 70oC

:

Δσο 90%.

:

201
κΑ (ξεύκα επηηήξεζεο)
3 mΑ(ξεύκα θσηηάο)
5 mΑ γηα ηε θσηνδίνδν ιπρλία
Ολνκαζηηθό 40 κΑ (πςειή ζηάζκε) max:50
κA
2.400 – 19.200 BAUD
8 Bits
8 Bits

5.4.

ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ ΚΑΠΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ

5.4.1

ΓΔΝΗΚΑ
Ο ζεξκηθόο αληρλεπηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ αλίρλεπζε ζηαζεξήο
ζεξκνθξαζίαο, δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ή πςειήο ζεξκνθξαζίαο.
Ο αληρλεπηήο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε πνιππιεθηηθά ζπζηήκαηα θαη
κάιηζηα
αλαινγηθνύ
δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ
ηύπνπ
(ANALOGUE
ADDRESSABLE SYSTEMS).
Ο αληρλεπηήο ζα έρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα απνκόλσζεο ώζηε ζε
πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο ηνπ θαισδίνπ ή ηεο ζπζθεπήο ην ζεκείν πνπ
έρεη ην πξόβιεκα λα απνκνλώλεηαη απηόκαηα θαη ε επηθνηλσλία ηνπ βξόρνπ
λα ζπλερίδεη απξόζθνπηα από ηα δύν άθξα ηνπ.

5.4.2

ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σα απαηηνύκελα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη :
: Θέξκηζηνξ.
Αηζζεηήξην
: 8 Βits
Αλαινγηθά
δεδνκέλα

5.4.3

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Ολνκαζηηθή ηάζε
ηξνθνδόηεζεο
Καηαλάισζε ξεύκαηνο

:

20-50V

:

Ρεύκα ζήκαηνο εμόδνπ

:

Σαρύηεηα επηθνηλσλίαο
Καζνξηζκόο δηεύζπλζεο
Γεδνκέλα αλαγλώξηζεο
ηύπνπ αληρλεπηή

:
:
:

202
κΑ (ξεύκα επηηήξεζεο)
3 mΑ(ξεύκα θσηηάο)
5 mΑ γηα ηε θσηνδίνδν ιπρλία
Ολνκαζηηθό 40 κΑ (πςειή ζηάζκε) max:50
κA
2.400 – 19.200 BAUD
8 Bits
8 Bits

Λεηηνπξγίεο

:

Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία
απνζήθεπζεο
ρεηηθή πγξαζία

:
:

Αλαινγηθά δεδνκέλα, δεδνκέλνπ ηύπνπ
αληρλεπηή, θσηνδίνδνο αλακκέλε, δνθηκή
θσηηάο, επαλάηαμε
0oC έσο 45oC
-30oC έσο 70oC

:

Δσο 90%.

5.5.

ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ ΚΑΠΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΔΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ

5.5.1

ΓΔΝΗΚΑ
Ο αληρλεπηήο δέζκεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ αλίρλεπζε θσηηάο
πνπ παξάγεη νξαηό θαπλό. Ο αληρλεπηήο κπνξεί λα θαιύςεη έθηαζε κήθνπο
85m. θαη πιάηνπο 14m.
Ο αληρλεπηήο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε πνιππιεθηηθά ζπζηήκαηα θαη
κάιηζηα
αλαινγηθνύ
δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ
ηύπνπ
(ANALOGUE
ADDRESSABLE SYSTEMS).
Ο αληρλεπηήο ζα έρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα απνκόλσζεο ώζηε ζε
πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο ηνπ θαισδίνπ ή ηεο ζπζθεπήο ην ζεκείν πνπ
έρεη ην πξόβιεκα λα απνκνλώλεηαη απηόκαηα θαη ε επηθνηλσλία ηνπ βξόρνπ
λα ζπλερίδεη απξόζθνπηα από ηα δύν άθξα ηνπ.

5.5.2

ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σα απαηηνύκελα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη :
: Δλαο
Θάιακνο
: 8 Βits
Αλαινγηθά
δεδνκέλα

5.5.3

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Ολνκαζηηθή ηάζε
ηξνθνδόηεζεο
Καηαλάισζε ξεύκαηνο

:

20-50V

:

Ρεύκα ζήκαηνο εμόδνπ

:

Σαρύηεηα επηθνηλσλίαο
Καζνξηζκόο δηεύζπλζεο
Γεδνκέλα αλαγλώξηζεο
ηύπνπ αληρλεπηή
Λεηηνπξγίεο

:
:
:

203
κΑ (ξεύκα επηηήξεζεο)
3 mΑ(ξεύκα θσηηάο)
5 mΑ γηα ηε θσηνδίνδν ιπρλία
Ολνκαζηηθό 40 κΑ (πςειή ζηάζκε) max:50
κA
2.400 – 19.200 BAUD
8 Bits
8 Bits

Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία
απνζήθεπζεο
ρεηηθή πγξαζία

:
:

Αλαινγηθά δεδνκέλα, δεδνκέλνπ ηύπνπ
αληρλεπηή, θσηνδίνδνο αλακκέλε, δνθηκή
θσηηάο, επαλάηαμε
0oC έσο 50oC
-30oC έσο 70oC

:

Δσο 95%.

:

5.6.

ΚΟΜΒΙΟ
ΣΤΠΟΤ

ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ

(ΑΓΓΔΛΣΗΡΔ)

ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ

5.6.1

ΓΔΝΗΚΑ
Σν θνκβίν ζπλαγεξκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιαζηηθό πςειήο
αληνρήο, θόθθηλνπ ρξώκαηνο πνπ δελ ζα ζπληεξεί ηελ θαύζε θαη ζα είλαη
θαηάιιειν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε.
Θα θέξεη ζηελ πξόζνςε ηδάκη επελδεδπκέλν κε δηαθαλή πιαζηηθό θάιπκα κε
ηελ έλδεημε
΄΄ ΦΩΣΗΑ ΠΗΔΣΔ ΔΓΩ ΄΄.
Με ην ζπάζηκν ηνπ ηδακηνύ ζα ελεξγνπνηείηαη ην ειεθηξνληθό θύθισκα θαη ζα
αλαγγέιεηαη ζηνλ πίλαθα αλίρλεπζεο θσηηάο.
Σν θνκβίν ζα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε πνιππιεθηηθά ζπζηήκαηα θαη
κάιηζηα
αλαινγηθνύ
δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ
ηύπνπ
(ANALOGUE
ADDRESSABLE SYSTEMS).
Σν θνκβίν ζα έρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα απνκόλσζεο ώζηε ζε πεξίπησζε
βξαρπθπθιώκαηνο ηνπ θαισδίνπ ή ηεο ζπζθεπήο ην ζεκείν πνπ έρεη ην
πξόβιεκα λα απνκνλώλεηαη απηόκαηα θαη ε επηθνηλσλία ηνπ βξόρνπ λα
ζπλερίδεη απξόζθνπηα από ηα δύν άθξα ηνπ.

5.6.2
.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Ολνκαζηηθή ηάζε
ηξνθνδόηεζεο
Σαρύηεηα επηθνηλσλίαο
Καζνξηζκόο δηεύζπλζεο
Γεδνκέλα αλαγλώξηζεο
ηύπνπ αληρλεπηή
Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία
απνζήθεπζεο
Πξνζηαζία
θαηά
DIN
40050

:

20-50V

:
:
:

2.400 – 19.200 BAUD
8 Bits
8 Bits

:
:

0oC έσο 50oC
-30oC έσο 70oC

:

IP40 ν απιόο ηύπνο

ρεηηθή πγξαζία
Δγθαηάζηαζε

:
:

IP55 ν ηύπνο πεξηβαληνιινγηθήο πξνζηαζίαο
Δσο 90%.
Οξαηή ή εκηρσλεπηή

5.7.

ΦΑΡΟΔΙΡΗΝΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ

5.7.1

ΓΔΝΗΚΑ

Οη θαξνζεηξήλεο ζπλαγεξκνύ ζα είλαη από ζθιεξό πιαζηηθό, ζα ιεηηνπξγνύλ
κε ηάζε 24V θαη ζα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΝ54:Pt3.
Ο παξαγόκελνο ήρνο ζα έρεη ζπρλόηεηα πεξίπνπ 950ΖΕ θαη αθνπζηηθή ηζρύ
ηνπιάρηζηνλ 100db (Α) ζε απόζηαζε 1m. θαη ε νπηηθή έλδεημε ζα έρεη
θσηεηλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 3W xenon.
Ζ ζεηξήλα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε πνιππιεθηηθά ζπζηήκαηα θαη
κάιηζηα
αλαινγηθνύ
δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ
ηύπνπ
(ANALOGUE
ADDRESSABLE SYSTEMS).
Ζ ζεηξήλα ζα έρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα απνκόλσζεο ώζηε ζε πεξίπησζε
βξαρπθπθιώκαηνο ηνπ θαισδίνπ ή ηεο ζπζθεπήο ην ζεκείν πνπ έρεη ην
πξόβιεκα λα απνκνλώλεηαη απηόκαηα θαη ε επηθνηλσλία ηνπ βξόρνπ λα
ζπλερίδεη απξόζθνπηα από ηα δύν άθξα ηνπ.
5.7.2
.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Ολνκαζηηθή ηάζε
ηξνθνδόηεζεο
Καηαλάισζε ξεύκαηνο
Σαρύηεηα επηθνηλσλίαο
Καζνξηζκόο δηεύζπλζεο
Γεδνκέλα αλαγλώξηζεο
ηύπνπ αληρλεπηή
Ζρεηηθό ζήκα
Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία
απνζήθεπζεο
Πξνζηαζία θαηά DIN

:

20-50V

:
:
:
:

30 κΑ (ξεύκα επηηήξεζεο)
2.400 – 19.200 BAUD
8 Bits
8 Bits

:
:
:

100dB ζην 1m.
0oC έσο 50oC
-30oC έσο 70oC

:

ρεηηθή πγξαζία

:

IP31 ν απιόο ηύπνο
IP65 ν ηύπνο πεξηβαληνιινγηθήο πξνζηαζίαο
Δσο 95%.

5.8.

ΜΟΝΑΓΑ INTERFACE ΔΠΙΣΗΡΗΗ (LPI) ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ
ΣΤΠΟΤ

5.8.1

ΓΔΝΗΚΑ

Ζ κνλάδα επηηήξεζεο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα επηηήξεζεο έσο ηεζζάξσλ (4)
θαλνληθώλ θιεηζηώλ ή αλνηθηώλ επαθήο ε νπνίεο δελ απαηηνύλ θαηαλάισζε
ξεύκαηνο.
Ζ αλαγγειία ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ αλαινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη ζε
επίπεδν ΄΄δηεύζπλζεο΄΄, όπνπ ε θάζε επαθή ζα έρεη ηελ δηθή ηεο δηεύζπλζε
θαη ππάξρεη θαη κία γεληθή δηεύζπλζε όιεο ηεο κνλάδαο επηηήξεζεο.
Ζ κνλάδα επηηήξεζεο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε πνιππιεθηηθά
ζπζηήκαηα θαη κάιηζηα αλαινγηθνύ δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ ηύπνπ
(ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS).
Ζ κνλάδα επηηήξεζεο ζα έρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα απνκόλσζεο ώζηε ζε
πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο ηνπ θαισδίνπ ή ηεο ζπζθεπήο ην ζεκείν πνπ
έρεη ην πξόβιεκα λα απνκνλώλεηαη απηόκαηα θαη ε επηθνηλσλία ηνπ βξόρνπ
λα ζπλερίδεη απξόζθνπηα από ηα δύν άθξα ηνπ.

5.9.

ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΝΣΟΛΗ (ΜΡΙ) ΓΙΔΤΘΤΝΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ
ΣΤΠΟΤ

5.9.1

ΓΔΝΗΚΑ
Ζ κνλάδα επηηήξεζεο & εληνιήο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα επηηήξεζεο
αηζζεηεξίσλ κέζσ ηνπ βξόγρνπ ζεκάησλ αλαινγηθνύ δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ
ζπζηήκαηνο.
Ζ κνλάδα ζα δέρεηαη ηέζζεξηο (4) ειεγρόκελεο δώλεο αλίρλεπζεο ζπκβαηηθώλ
αληρλεπηώλ κε αλαγλώξηζε ηεο δώλεο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε επίπεδν
΄΄δηεύζπλζεο΄΄ μερσξηζηή γηα θάζε δώλε θαη κία γεληθή δηεύζπλζε γηα ηελ
κνλάδα.
Ζ κνλάδα ζα έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα δίλεη εληνιή γηα ιεηηνπξγία,
ερεηηθώλ θαη νπηηθώλ ζπζθεπώλ, ειεθηξνκαγλεηώλ, DAMPERS θιπ.
Οη αλσηέξσ δύν ιεηηνπξγίεο ζα είλαη δπλαηό λα γίλνληαη θαη νη δύν ή
μερσξηζηά κε πξνγξακκαηηζκό από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο,
όπνπ ε θάζε δώλε ή εληνιή ζα είλαη δπλαηόλ λα πξνγξακκαηίδεηαη μερσξηζηά.
Ζ κνλάδα επηηήξεζεο & εληνιήο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε
πνιππιεθηηθά ζπζηήκαηα θαη κάιηζηα αλαινγηθνύ δηεπζπλζηνδνηνύκελνπ
ηύπνπ (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS).
Ζ κνλάδα επηηήξεζεο & εληνιήο ζα έρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα απνκόλσζεο
ώζηε ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο ηνπ θαισδίνπ ή ηεο ζπζθεπήο ην
ζεκείν πνπ έρεη ην πξόβιεκα λα απνκνλώλεηαη απηόκαηα θαη ε επηθνηλσλία
ηνπ βξόρνπ λα ζπλερίδεη απξόζθνπηα από ηα δύν άθξα ηνπ.

5.9.2
.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σξνθνδόηεζε
Αξηζκόο θπθισκάησλ

:
:

Κπθιώκαηα εηζόδνπ

:

230V 50Hz +10% -6%
4 θαλάιηα ην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί
λα πξνγξακκαηηζζεί ζαο είζνδνο ή έμνδνο.
Παξαθνινπζνύληαη γηα ελεξγνπνίεζε,
αλνηθηό θύθισκα ή βξαρπθύθισκα

Μέγηζηε θαηαλάισζε
ζπκβαηηθώλ αληρλεπηώλ
Κπθιώκαηα εμόδνπ

:

2 mΑ

:

Μέγηζην θνξηίν αλά δώλε
εμόδνπ
Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο
Πξνζηαζία θαηά DIN 40050
ρεηηθή πγξαζία

:

Παξαθνινπζνύληαη γηα αλνηθηό θύθισκα ή
βξαρπθύθισκα.
500 mA

:
:
:

0oC έσο 45oC
-30oC έσο 70oC
ΗΡ40
Δσο 90%.

5.10.

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΒΔΗ

5.10.1

Γενικά
Ο πίλαθαο θαηάζβεζεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηελ ηειεπηαία ειεθηξνληθή
ηερλνινγία ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ηύπνπ SMD ( solid state).
Θα είλαη ρσλεπηόο ε επίηνηρνο, ζε κεηαιιηθό εξκάξην θαη ζπλαξκνινγεκέλνο ζην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ, ζα πεξηέρεη δε όιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη
θπθιώκαηα ειέγρνπ.
Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LΔD ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο
επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο.
Ο πίλαθαο θαηάζβεζεο ζα δηαζέηεη δύν δώλεο κε δπλαηόηεηα cross, δειαδή ζα
δίλεη δύν επίπεδα ζπλαγεξκνύ. ην 1 ν επίπεδν (πξνζπλαγεξκόο) ζα γίλεηαη
γλσζηή ε ύπαξμε θσηηάο θαη ζην 2 ν επίπεδν (θπξίσο ζπλαγεξκόο) ζα
επηβεβαηώλεηε ην γεγνλόο. Ζ απηόκαηε θαηάθιηζε ζα αξρίδεη κεηά από
πξνγξακκαηηδόκελε ρξνλνθαζπζηέξεζε κεηά ηνλ θπξίσο ζπλαγεξκόο.
Ο θεληξηθόο πίλαθαο δηαζέηεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
Α. Δμόδνπο δσλώλ
Β. ηνηρείν ειέγρνπ βιάβεο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ θπθισκάησλ
Γ. ηνηρείν ηειηθώλ εληνιώλ θαη ελδείμεσλ
Γ. ηνηρείν ηξνθνδνζίαο
Δ. πζζσξεπηέο εθεδξείαο

5.10.2

ΔΞΟΓΟΗ ΕΩΝΩΝ (Zone Module)
Ο θεληξηθόο πίλαθαο δηαζέηεη εμόδνπο 2 δσλώλ. Ζ θάζε έμνδνο δώλεο
ηξνθνδνηεί κε δεύγε αγσγώλ ηα αηζζεηήξηα αλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνύ θαη
εμσηεξηθά θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
Δλδεημε πλαγεξκνύ (Alarm)
Ζ ιπρλία αλάβεη όηαλ δνζεί ζπλαγεξκόο ηεο αληίζηνηρεο δώλεο.
Δλδεημε Βιάβεο (Fault)
Ζ ιπρλία αλάβεη ζε Πεξίπησζε βιάβεο ηεο δώλεο αλίρλεπζεο (δηαθνπή
θαισδίσζεο, γεησκέλε γξακκή αληρλεπηή, βξαρπθύθισκα).

5.10.3

ΣΟΗΥΔΗΟ
ΔΛΔΓΥΟΤ
ΒΛΑΒΖ
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ
ΚΑΗ
ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ
ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ (Fault Module)
Σν ζηνηρείν είλαη κηα απηνδηαγλσζηηθή δηάηαμε ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ
θπθισκάησλ νινθιήξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο.

πγθεθξηκέλα ειέγρεη ερεηηθά θαη νπηηθά θαη ελεκεξώλεη γηα ηηο παξαθάησ
πηζαλέο βιάβεο :
Α. Διεγρνο πζζσξεπηώλ (Battery). Γηαθνπή θαισδίσζεο πξνο ζπζζσξεπηέο.
Β. Διεγρνο ΓΔΖ (ΑC). Ο πίλαθαο δελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα πόιεο 220 VΑC.
Γ. Διεγρνο Γεησκέλνπ Αγσγνύ (Ground). Καισδίσζε δώλεο αλίρλεπζεο
γεησκέλε.
Γ. Διεγρνο Δληνιώλ Δμόδνπ (Output). Βιάβε ζηελ βαζκίδα ηειηθώλ εληνιώλ
εμόδνπ.
Δ. Διεγρνο Σξνθνδνζίαο (Supply). Βιάβε ζηελ δηάηαμε ηξνθνδνζίαο.
Ε. Διεγρνο Δζσηεξηθώλ Κπθισκάησλ (Internal). Σα ζηνηρεία δσλώλ αλίρλεπζεο
δελ ηξνθνδνηνύληαη θαλνληθά από ην ζηνηρείν ηξνθνδνζίαο.
Ζ. Διεγρνο Εσλώλ (Zones). Γηαθνπή, βξαρπθύθισκα βξόγρνπ αλίρλεπζεο.
Θ. Διεγρνο Κνπδνπληώλ πλαγεξκνύ – Δληνιήο. Γηαθνπή βξόγρνπ θνπδνπληώλ
ζπλαγεξκνύ ή εληνιήο
5.10.4

ΣΟΗΥΔΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΛΗΚΩΝ ΔΝΣΟΛΩΝ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΞΔΩΝ (Switch Module)
Σν ζηνηρείν παξέρεη γεληθέο ερεηηθέο θαη νπηηθέο ελδείμεηο ζε πεξίπησζε:
Α. πλαγεξκνύ (alarm) δώλεο αλίρλεπζεο.
Β. Βιάβεο (fault) ζηηο θαισδηώζεηο δσλώλ αλίρλεπζεο θαη θνπδνπληώλ
ζπλαγεξκνύ θαη
ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ειέγρνπ βιαβώλ κε κηα ε πεξηζζόηεξεο βιάβεο.
Σν ζηνηρείν ειέγρνπ δηαζέηεη βνκβεηή (buzzer) θαη θνπδνπλη ζπλαγεξκνύ (bell)
γηα ηελ ερεηηθή εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ελώ ε νπηηθή έλδεημε παξακέλεη κέρξη
επαλαθνξάο ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ζε εξεκία.

5.10.5

ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ (Supply Module)
Σν ζηνηρείν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ βαζκίδεο :
Μεηαζρεκαηηζηή ππνβηβαζκνύ ηεο ηάζεο πόιεο (220 V AC - 24 V AC ).
Αλόξζσζε (24 V.)
ηαζεξνπνίεζε – εμνκάιπλζε.
Απηόκαηε θόξηηζε ζπζζσξεπηώλ θιεηζηνύ ηύπνπ κέζσ ελζσκαησκέλνπ
θνξηηζηή.
Ζιεθηξνληθνύ θπθιώκαηνο ελαιιαγήο από θπξία ηξνθνδνζία ζε εθεδξηθή.

5.10.6

ΤΩΡΔΤΣΔ ΔΦΔΓΡΔΗΑ
Οη ζπζζσξεπηέο ζα βξίζθνληαη κέζα ζην κεηαιιηθό εξκάξην ηνπ πίλαθα
ππξαλίρλεπζεο. Θα είλαη επαλαθνξηηδόκελεο μεξέο κπαηαξίεο, ηύπνπ πνπ δελ
απαηηείηαη ζπληήξεζε θαη ζα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο
ηάζεο ηνπ δηθηύνπ λα ηξνθνδνηήζνπλ πιήξσο ην ζύζηεκα επί 30 ώξεο ζε
θαηάζηαζε εξεκίαο θαη επί 30 ιεπηά ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ.

5.11.

ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΟΡΑΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ (ΟΠΣΙΚΟ)

5.11.1

ΓΔΝΗΚΑ
Οη αληρλεπηέο νξαηνύ θαπλνύ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα δηέγεξζε από θσηηά
πνπ παξάγεη θαπλό κε κεγάια ζσκαηίδηα θαη ζα ιεηηνπξγνύλ κε βάζε ηελ
αξρή ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηόο κε θαηάιιειν θσηνθύηηαξν (PHOTO-CELL) ή
θσηνδίνδν ιπρλία (LED).
Γηα ηελ πξνζηαζία από ςεπδείο ζπλαγεξκνύο ζα πξέπεη ε ιπρλία λα

αληρλεύζεη θαπλό ζε δύν δηαδνρηθνύο ειέγρνπο πξηλ δώζεη ζπλαγεξκό. Σν
δηάζηεκα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1 sec.
Οη βάζεηο ησλ αληρλεπηώλ ζα είλαη απιέο ιεπθνύ ηύπνπ, ζηελ ίδηα βάζε δε
ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ αληρλεπηέο άιινπ ηύπνπ.
Οη αληρλεπηέο ζα επαλαηάζνληαη από ηνλ ρξήζηε κόιηο εμαιεηθζεί ε αηηία
πνπ πξνθάιεζε ηελ δηέγεξζε ηνπο.
5.11.2

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σάζε ιεηηνπξγίαο
: 16 έσο 32V ζε ζπλερέο ξεύκα.
Ρεύκα εξεκίαο
: 90 κΑ (κέγηζην).
Ρεύκα δηέγεξζεο
: 75 mΑ (κέγηζην).
Δπαηζζεζία (ζπζθόηηζε) : 4% ζην κέηξν.
Γηάηαμε βνεζεηηθώλ
: Με ειεθηξνληθό θύθισκα ελζσκαησκέλν ζηνλ
εληνιώλ
αληρλεπηή πνπ ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δύν
αλεμάξηεησλ βνεζεηηθώλ εληνιώλ. Μία γηα ηελ
ελδεηθηηθή ιπρλία ηεο βάζεο θαη κία γηα
απνκαθξπζκέλν θσηεηλό επαλαιήπηε LED .
Σξόπνο πξνζαξκνγήο
: Καηά πξνηίκεζε ηύπνπ κπαγηνλέη.
αληρλεπηή ζηελ βάζε
.

5.12.

ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΑΟΡΑΣΟΤ & ΟΡΑΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ (ΙΟΝΙΜΟΤ)

5.12.1

ΓΔΝΗΚΑ
Οη αληρλεπηέο θαπλνύ ηνληζκνύ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα δηέγεξζε από θσηηά
πνπ παξάγεη θαπλό κε κηθξά ή κεγάια ζσκαηίδηα θαη ζα ιεηηνπξγνύλ κε
βάζε ηελ αξρή ηεο αιιαγήο ηεο πνξείαο ηνπ ξεύκαηνο ζε έλαλ ηνληζκέλν
ζάιακν.
Οη βάζεηο ησλ αληρλεπηώλ ζα είλαη απιέο ιεπθνύ ηύπνπ, ζηελ ίδηα βάζε δε
ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ αληρλεπηέο άιινπ ηύπνπ.
Οη αληρλεπηέο ζα επαλαηάζνληαη από ηνλ ρξήζηε κόιηο εμαιεηθζεί ε αηηία
πνπ πξνθάιεζε ηελ δηέγεξζε ηνπο.

5.12.2
.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σάζε ιεηηνπξγίαο
Ρεύκα εξεκίαο
Ρεύκα δηέγεξζεο
Γηάηαμε βνεζεηηθώλ
εληνιώλ

Σξόπνο πξνζαξκνγήο
αληρλεπηή ζηελ βάζε

5.13.

: 16 έσο 32V ζε ζπλερέο ξεύκα.
: 50 κΑ (κέγηζην).
: 75 mΑ (κέγηζην).
: Με ειεθηξνληθό θύθισκα ελζσκαησκέλν ζηνλ
αληρλεπηή πνπ ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δύν
αλεμάξηεησλ βνεζεηηθώλ εληνιώλ. Μία γηα ηελ
ελδεηθηηθή ιπρλία ηεο βάζεο θαη κία γηα
απνκαθξπζκέλν θσηεηλό επαλαιήπηε LED.
: Καηά πξνηίκεζε ηύπνπ κπαγηνλέη.

ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ (ΘΔΡΜΟΓΙΑΦΟΡΙΚΟΙ)

5.13.1

ΓΔΝΗΚΑ
Οη αληρλεπηέο ζεξκνθξαζίαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα δηέγεξζε από αλίρλεπζε
ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ή δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο θαη ζα ιεηηνπξγνύλ κε
βάζε δηπινύ ζεξκνζηαηηθνύ ηνηρείνπ.
Οη βάζεηο ησλ αληρλεπηώλ ζα είλαη απιέο ιεπθνύ ηύπνπ, ζηελ ίδηα βάζε δε
ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ αληρλεπηέο άιινπ ηύπνπ.
Οη αληρλεπηέο ζα επαλαηάζνληαη από ηνλ ρξήζηε κόιηο εμαιεηθζεί ε αηηία
πνπ πξνθάιεζε ηελ δηέγεξζε ηνπο.

5.13.2
.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σάζε ιεηηνπξγίαο
Ρεύκα εξεκίαο
Ρεύκα δηέγεξζεο
Γηάηαμε βνεζεηηθώλ
εληνιώλ

Σξόπνο πξνζαξκνγήο
αληρλεπηή ζηελ βάζε

: 16 έσο 32V ζε ζπλερέο ξεύκα.
: 45 κΑ (κέγηζην).
: 75 mΑ (κέγηζην).
: Με ειεθηξνληθό θύθισκα ελζσκαησκέλν ζηνλ
αληρλεπηή πνπ ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δύν
αλεμάξηεησλ βνεζεηηθώλ εληνιώλ. Μία γηα ηελ
ελδεηθηηθή ιπρλία ηεο βάζεο θαη κία γηα
απνκαθξπζκέλν θσηεηλό επαλαιήπηε LED.
: Καηά πξνηίκεζε ηύπνπ κπαγηνλέη.

5.14.

ΦΩΣΔΙΝΟΙ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΔ

5.14.1

ΓΔΝΗΚΑ
Οη θσηεηλνί επαλαιήπηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη γηα ηνλ εληνπηζκό θξπθνύ
αληρλεπηή πνπ δηεγέξζεθε, ζα είλαη ηέηνηνπ κεγέζνπο θαη θσηεηλόηεηαο έηζη
ώζηε λα κπνξνύλ λα εληνπίδνληαη από απόζηαζε.
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνείηαη θνηλόο θσηεηλόο επαλαιήπηεο γηα ηελ
παξάιιειε θσηεηλή έλδεημε ελεξγνπνίεζεο πεξηζζνηέξσλ από έλα
αληρλεπηή, νη επαλαιήπηεο ζα είλαη θαηάιειινη γηα παξάιιειε ζύλδεζε ηνπ
αληίζηνηρνπ αξηζκνύ αληρλεπηώλ.
Οη θσηεηλνί επαλαιήπηεο ζα είλαη κε πιαζηηθό ζηξνγγπινύ ζρήκαηνο θαη ε
εκθάληζε ηνπο ζα ελαξκνλίδεηαη κε ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ
ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαληαη.

5.14.2
.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
-

Δύξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο : 17 – 32 V
Λπρλία led : 3V, 5 mΑ
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο : -30oC κέρξη +60oC
Δγθαηάζηαζε : Οξαηή.

5.15.

ΚΟΜΒΙΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ

5.15.1

ΓΔΝΗΚΑ
Σα θνκβία ζπλαγεξκνύ πξνβιέπνληαη ηεηξάγσλα, κε θόθθηλν πεξίβιεκα,

θαηαζθεπαζκέλα από πιαζηηθό πιηθό ABS, κε γπάιηλν παξάζπξν ζην
εκπξόζζην ηκήκα ηνπ πνπ βηδώλεη, κε θνκβίν πνπ δηαζέηεη βνεζεηηθή επαθή.
Όηαλ ζπάζεη ην παξάζπξν θαη πηεζζεί ην θνκβίν, ελεξγνπνηνύληαη νη επαθέο
ηνπ.
Όηαλ ην παξάζπξν αληηθαηαζηαζεί, ην θνκβίν επαλέξρεηαη ζηελ θαλνληθή ηνπ
θαηάζηαζε αλ έρεη ήδε δηεγεξζεί. Σν θνκβίν ζπλαγεξκνύ ζα κπνξεί λα
επαλαιεηηνπξγεί κεηά ηελ ηνπνζέηεζε λένπ γπάιηλνπ παξαζύξνπ. Όηαλ ην
παξάζπξν μεθιεηδσζεί κε ην θιεηδί δνθηκήο (γηα εθηέιεζε δνθηκήο), ηόηε ε
επαλαθνξά ηνπ θνκβίνπ ζηελ θαλνληθή ηνπ θαηάζηαζε επηηπγράλεηαη κε ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ θιεηδηνύ..
ην εκπξόζζην ηκήκα ηνπ θνκβίνπ ζπλαγεξκνύ ζα αλαγξάθνληαη νδεγίεο
ρξήζεο ζηα Αγγιηθά
5.15.2
.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
-

Δύξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο : 24 V
Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο : -30oC κέρξη +70oC
Θεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο : 0oC κέρξη +50oC
Πξνζηαζία θαηά DIN 40050 : IP54
Δγθαηάζηαζε : Δπίηνηρε ή εκηρσλεπηή.

5.16.

ΔΙΡΗΝΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ

5.16.1

ΓΔΝΗΚΑ
Ζ ζεηξήλα ζπλαγεξκνύ ζα είλαη ειεθηξνληθή θαη θαηάιιειε γηα ζύλδεζε κε
πίλαθα ππξαλίρλεπζεο 24 V dc θαη ζα πεξηιακβάλεη αθνπζηηθό ηαιαλησηή,
εληζρπηή θαη κεγάθσλν, όια ηνπνζεηεκέλα ζε πεξίβιεκα από ειαθξό
κέηαιιν κε πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάιπςε.
Ζ έληαζε ηνπ ήρνπ ζα είλαη ξπζκηδόκελε από ην εζσηεξηθό ηεο, ελώ ζα έρεη
ηε δπλαηόηεηα γηα ζπλερέο ερεηηθό ζήκα πξνεηδνπνίεζεο ε δύν δηαθνξεηηθά
δηαθνπηόκελα ζήκαηα εγθαηάιεηςεο ηνπ ρώξνπ.

5.16.2
.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
-

Σάζε ιεηηνπξγίαο : 24 V dc
Καηαλάισζε ιεηηνπξγίαο : 20 mA
πλερήο ηόλνο, ξπζκηδόκελνο : 800 ΖΕ έσο 1000 ΖΕ
Αθνπζηηθή έληαζε : 100 dB ηνπιάρηζηνλ
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο : -10oC εσο +55oC
Πξνζηαζία θαηά DIN 40050 : IP 55

5.17.

ΚΟΤΓΟΤΝΙΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ

5.17.1

ΓΔΝΗΚΑ
Θα είλαη ηζρπξά θνπδνύληα πξνεηδνπνηεηηθνύ ζπλαγεξκνύ, κε δηάκεηξν
ηπκπάλνπ 150 mm θαη θαηάιιεια γηα ζύλδεζε κε πίλαθα ππξαλίρλεπζεο 24
V dc, γηα ζπλερή ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ζε επηηεξνύκελα θπθιώκαηα.
Θα είλαη δνλνύκελνπ ηύπνπ αλεζηξακκέλνπ ζόινπ, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο

κε ην αληίζηνηρν θνπηί ηνπνζέηεζεο.
5.17.2
.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σα θνπδνύληα ζπλαγεξκνύ ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :
Σάζε ιεηηνπξγία: 18-30 V
Καηαλάισζε ιεηηνπξγίαο : 30 mA
- Αθνπζηηθή έληαζε ζε απόζηαζε 1m από ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο : 96 dB
- Θεξκνθξαζία Πεξηβάιινληνο : -10oC εσο +55oC
- Δγθαηάζηαζε : Δπίηνηρε
- Πξνζηαζία θαηά DIN 40050: IP 40 ν απιόο ηύπνο
ΗΡ 55 ν πεξηβαληνιινγηθόο ηύπνο

5.18.

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΩΣΔΙΝΟ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ
ΚΑΣΑΒΔΗ
Θα είλαη εηδηθό θσηεηλό ζώκα 24 VDC πνπ ζα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο πνπ
πξνβιέπεη ε Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 3.
Θα δίλεη νπηηθν-θσηεηλό ζπλαγεξκό κε δηαθνπηόκελν θσηεηλό ζήκα ηζρπξήο
έληαζεο, εύθνια αληηιεπηό απ’ όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ζε κεγάιε
απόζηαζε (ιπρλία ΥΔΝΟΝ).
Θα είλαη θαηάιιεινο γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζε
ρώξνπο κε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο –10oC κέρξη +50Oc.

5.19.

ΦΩΣΔΙΝΟ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗ ΔΝΓΔΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑΒΔΗ
Σνπνζεηείηαη έμσ θαη πάλσ από ηηο πόξηεο ησλ ρώξσλ κε απηόκαηε
θαηάζβεζε (π.ρ. ΝΑF ) θαη αλάβεη απηόκαηα, όηαλ ζην ρώξν απηό γίλεηαη
θαηάζβεζε.
Απνηειείηαη από πιαζηηθό θνπηί δηαζηάζεσλ 80 Υ 80 Υ 240 ρηι. πεξίπνπ, ε
δε κπξνζηηλή πιεπξά ζα θαιύπηεηαη από πιαζηηθή δηαθαλή επηθάλεηα, πνπ
ζα γξάθεη πξνεηδνπνηεηηθή έλδεημε ηεο θαηάζβεζεο. Δρεη κέζα ιπρλίεο
ππξάθησζεο πεξίπνπ 2x5W γηα ηάζε 24V .

5.20.

ΚΟΜΒΙΟ ΚΑΣΑΒΔΗ
Θα είλαη όπσο ηα θνκβία ζπλαγεξκνύ, ζα θέξεη όκσο ηελ έλδεημε
΄΄ΠΡΟΟΥΖ ΑΔΡΗΟ ΄΄. Ζ έλδεημε πξέπεη λα είλαη κόληκε, θαηαζθεπαζκέλε
ώζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη από ηελ πνιπθαηξία ή από άιιε αηηία.
Απνθιείνληαη απηνθόιιεηεο πηλαθίδεο.

5.21.

ΚΟΜΒΙΟ ΓΙΑΚΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑΒΔΗ (BLOCKING BUTTON)
Θα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε παιζηηθό πιαίζην θαηάιιειν γηα ρσλεπηή
ηνπνζέηεζε. Πηέδνληαο ην κπνπηόλ ζα ΄΄κπινθάξεηαη΄΄ ε θαηάζβεζε κέζσ
ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. Γηα λα επαλέιζεη ην κπνπηόλ ζηε ζέζε εξεκίαο
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθό θιεηδί.

5.22
.

ΓΙΚΣΤΟ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ
Γεληθά ην δίθηπν ADDRESSABLE ηεο εγθαηαζηάζεσο ππξαληρλεύζεσο ζα
γίλεη κε αγσγνύο δηαηνκήο 1,5mm2 LIYCY ζσξαθηζκέλν δηπνιηθό θαιώδην.
ην ζπκβαηηθό δίθηπν νη θαισδηώζεηο είλαη ΝΤΜ 2Υ1,5.
Γεληθά γηα ηηο ζπξκαηώζεηο θαη ηηο θαισδηώζεηο ζα αθνινπζεζνύλ όζα
αλαθέξνληαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ ξεπκάησλ (θσηηζκόο – θίλεζε)
θαη ζα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηηο ζπλδέζεηο ησλ δηαθιαδώζεσλ πξνο
απνθπγή εμαζζέλεζεο ηνπ ζήκαηνο.

