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Aspect aspirasjonsdetektor
for scenerøyk

AE2010OIL

ASPECT OIL styres fra trådløst touch-panel (bestilles separat) som
kan kontrollere flere enheter via eget nettverk.
Når systemet settes i tilpasset modus, vil detektoren skille mellom
kunstig røyk og brannrøyk. Man unngår da uønskede alarmer fra
scenerøyk og pyroeffekter, samt at man vil detektere brannrøyk
og gi alarm. Tidsforsinkelse for automatisk retur til normal drift
settes enkelt, og kan når som helst forlenges eller avbrytes. Gjenstående tid vises i displayet på betjeningspanelet.
AE2010OIL består av et «sugeskap» med innebygd vifte, filter og to
kammer for deteksjon av røyk. Gasser, partikler og kondens som
normalt opptrer i miljøet blir skilt ut fra branngasser og røyk før
deteksjon skjer.
Inkludert diagnosemodul muliggjør enkel konfigurasjon og
statusutlesning fra smarttelefon eller nettbrett over WiFi.
App er tilgjengelig for Android og iOS

OIL
Spesifikasjoner
•
•
•
•
•

To rørgater – ett deteksjonsområde.
Tett kapsling med overtrykk hindrer støv i å komme inn til
elektronikken som overvåker enheten.
Intern overvåking varsler om driftsfeil (tette filter, luft
strømningsfeil og viftestopp), nettfeil og batterifeil.
Innebygget nødstrømsforsyning
Kan tilkobles Elotec brannalarmsentraler, eller fungere som
en stand-alone enhet.

Driftsspenning

230 VAC, 50 Hz

Strømtrekk

500 mA maks.

Kapslingsgrad

IP44

Driftstemperatur

-40 °C til +60 °C
(Blybatteri må ikke lades ved temperaturer over 50 °C)

Vifte

450 Pa radialvifte

Mål (B x H x D)

272 x 530 x 143 mm

Aspect Scenerøyk for Voice

AE2010OIL-M

Aspect Scenerøyk for M10/25

AE2010OIL-R-F4

Aspect Scenerøyk for Royal Z+

AE2010OIL-S

Aspect Scenerøyk (stand-alone)

BA 700

Batteri, 12V / 7Ah

AU 002

Utblåsningskit

WD2010OIL

Betjeningspanel, trådløst

RT-WIFI-1

WiFi Router

RP-WIFI-2

WiFi Repeater

Produsent:

Forhandler:

Velg ønsket modus

AE2010OIL-V

ELOTEC AS
Søndre Industrivegen 3, Oppdal
Sentralbord:
+47 72 42 49 00
E-mail:		
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Web:		
www.elotec.no
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Bestillingsinformasjon

Tilbehør

AE2010OIL

25 mm plastrør: PL 252
Innvendig Ra-verdi på 1,6 er med på å hindre oppbygging
av støv og bakterier i rørene, og å gi systemet optimal
røyktransport.

Skjøtemuffer: SK 252
Ekstra lange skjøtemuffer med tettemiddel gir gode
forbindelser i rørgaten og hindrer utglidning.

Bend, 90°: BE 252
Bøyde skjøtestykker i 90 graders utførelse, med samme
tetningsmiddel som rake muffer.

Bend, 45°: BE 252-45 (A/B)
Festemiddel som i standard bend. Finnes i to versjoner:
hunn/hunn (A) og hunn/hann (B). B-variant kan
kombineres med A eller 90-graders bend for enkel
tilpasning av rørgaten i kronglete områder.

Kondensflaske: LK 501
Monteres foran ASPECT for å fjerne eventuell kondens fra
rørgaten før den tas inn i deteksjonskammeret. Spesiell UVbehandlet plast gjør at LK 501 tåler eksponering for direkte
sollys over lang tid.

VULCAN støv- og kondensfilter: VF 250 com
Monteres foran ASPECT for å fjerne både støv og kondens
fra rørgaten før den tas inn i deteksjonskammeret. Brukes
ved sikring av rom med ekstremte støvmengder.

Sniffer
Snifferne er rørgatens forlengede armer, som kan strekkes
gjennom himling eller fra kirkeloft og lignende. Slik kan
rørgater skjules, og anlegget fremstår nærmest som
usynlig.

Gartnergren: GG 256
80 cm grenrør for utlagt prøvepunkt. Benyttes blant annet
for enkel deteksjon både over og under skyggegardiner i
veksthus.

Utblåsningskit: AU 002
Gren X/Y, 1 til 2/3: KG 252
Gren for utvidelse av ett rør til to eller tre rør.

Festeklips: CL 250
Standard festeklips for rørgater festes raskt i taket, og rør
klemmes deretter på plass.

Festeklips: CL 250 W
Festeklips for wire-oppheng av rørgater. Silkewire strekkes
gjennom rommet, og rørgaten klemmes fast i klips som så
kan skyves inn fra den ene enden.

THUB komplett for Aspect 2010: THUB
Benyttes på ELOCLEAN, VULCAN og ASPECT 2010. Enkel
montering rett på vegg med innebygd vater. THUB og
rørgater kan klargjøres før ASPECT monteres. Integrert
kondensvann-beholder og uttak for dreneringsslange.

Benyttes for å føre utblåsningsluft tilbake til rom med
stort undertrykk. Kan også dempe viftestøy eller unngå
at ubehagelig lukt spres dersom ASPECT montert i
kontormiljø trekker luft fra dyrerom e.l.

Utblåsningskit: AU 003
Utblåsningskit ved bruk kombi VULCAN/THUB

Diagnosemodul: ASPECT-WiFi
Modulen med tilhørende app Aspect Tool forenkler
idriftsettelse, konfigurasjon og service.

Filter kit, 5pk: FI 004 KP
Ekstra finmasket filter som brukes ved spesielt små
støvpartikler, f.eks. i garasjer og verksted. Kan trenge
hyppigere skifte enn standardfilter.

