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Protectowire
Lineární teplotní detektor

/ Reaguje již před vznikem požáru
/ Jednoduchá a rychlá instalace
/ Místo poplachu je přesně definováno
/ Snadná oprava poškozeného detekčního kabelu
/ Provedení pláště i pro náročná prostředí

Služby:
Návrh řešení pro běžné i speciální aplikace

Provádění testů a funkčních zkoušek
Kontrola a servis vyhodnocovacích jednotek



Vyhodnocovací jednotky
Je určena pro připojení jedné smyčky lineárního teplotního kabelu a k signalizaci poplachového a poruchového stavu systému. Na displeji 
jednotky lze s přesností na 1 m určit vzdálenost, kde požár vznikl. Jednotka má pouze kontaktní stavové výstupy.

Technické parametry PWG 01:
Napájení   24V DC
Zakončení smyčky  odpor 3k3 Ohm
Poplachové relé  kontakt 30V/1A, bezpotenciálový
Poruchové relé  kontakt 30V/1A, bezpotenciálový
Zelená LED  klidový stav (napájení je v pořádku)
Červená LED  klidový stav (napájení je v pořádku)
Žlutá LED  porucha na smyčce teplotního kabelu
   (rozpojení smyčky)

Osmismyčková digitální jednotka PW 93-CZ/08
Slouží pro připojení až 8 smyček lineárního teplotního kabelu a k signalizaci poplachového a poruchového stavu systému. Jednotka 
obsahuje kromě kontaktních výstupů i výstup LON pro přímé propojení se systémy EPS COOPER a rozhraní RS232 pro sw konfiguraci 
jednotky. Na displeji jednotky lze s přesností na 1 m určit vzdálenost, kde požár vznikl. Při propojení jednotky s ústřednou COOPER přes 
kartu LON se na displeji ústředny zobrazí detailní informace o místě vzniku požáru na LTK.

Technické parametry PW 93-CZ/08:
Napájení   12 až 24V DC
Zakončení smyčky  odpor 3k3 Ohm
Výstupy   možnost LON, TCP/IP
Poplachové relé  kontakt 30V/1A, bezpotenciálový
Poruchové relé  kontakt 30V/1A, bezpotenciálový
Připojení k PC  rozhraní RS 232 pro sw nastavení jednotky
LON rozhraní  pro přímou komunikaci se systémy EPS COOPER, 
   popřípadě GTW-REL 08
Zelená LED  klidový stav (napájení je v pořádku)
Červená LED  klidový stav (napájení je v pořádku)  
Žlutá LED  porucha na smyčce teplotního kabelu
   (rozpojení smyčky)

Lineární teplotní kabel
Vlastnosti:
•	 Dva	ocelové	kroucené	drátky,	které	jsou	odděleny	izolací	 
 teplotně citlivého polymeru
•		 Kroucený	pár	chráněn	vnějším	pláštěm	různého	provedení
 pro různé aplikace
•		 Maximální	délka	linky	detekčního	kabelu	je	1000	m
•	 Instalace	pomocí	vhodných	instalačních	pásků	a	příchytek
•	 Lineární	teplotní	kabel	se	na	konci	vedení	zakončuje	 
 odporem 3k3 Ohmů
•	 Funkční	zkouška	se	provádí	na	konci	jeho	zakončení,	 
 a to simulací zkratu a přerušení kabelu

Typ EPC
•	 základní	varianta	pro	široké	použití	v	komerčních	 
 a průmyslových objektech
•	 opatřen	vinylovým	oheň	retardujícím	pláštěm	s	nízkou	 
 absorpcí vlhkosti
•	 odolný	vůči	běžným	chemikáliím

Typ XLT
•	 určen	pro	aplikace	v	mrazírnách	vhodný	do	prostředí,	 
 kde je požadováno vyhlášení poplachu při nízké teplotě
•	 vnější	plášť	z	oheň	retardujícího	polymeru,	který	zajišťuje		 	
 odolnost proti vlhkosti a dobrou odolnost vůči chemikáliím

Typ XCR
•	 určen	pro	aplikace	s	extrémními	podmínkami	prostředí,	 
 kde je požadováno vyhlášení poplachu při nízké teplotě 
•	 vnější	plášť	z	oheň	retardujícího	fluoropolymeru	s	nízkým		 	
 vývinem zplodin hoření, s výbornými mechanickými vlastnostmi  
 a s odolností vůči většině kyselin, zásad a rozpouštědel
•	 odolný	vůči	slunečnímu	záření	a	povětrnostním	vlivům

Přehled prvků
Obj. kód Typové označení 
0330101020 Protectowire  PWG 01 - vyhodnocovací jednotka s displejem
0330101022 Protectowire  PW 93CZ - digitální vyhodnocovací jednotka LTK
0330101010 PW-PHSC-155-EPC, lin.tepl.det.(68,3°C)
0330101011 PW-PHSC-190-EPC, lin.tepl.det.(87,8°C)
0330101012 PW-PHSC-280-EPC, lin.tepl.det.(137,8°C)
0330101013 PW-PHSC-356-EPC, lin.tepl.det.(180°C)
0330101019 PW-PHSC-135-XLT, lin.tepl.det.(57°C), pro mrazírny
0330101040	 PW-PHSC-155-XCR,	lin.tepl.det.(68°C),	flouropolymerový	plášť
0330101041	 PW-PHSC-190-XCR,	lin.tepl.det.(88°C),	flouropolymerový	plášť
0330101043	 PW-PHSC-220-XCR,	lin.tepl.det.(105°C),	flouropolymerový	plášť
0330101044	 PW-PHSC-280-XCR,	lin.tepl.det.(138°C),	flouropolymerový	plášť
0330101045	 PW-PHSC-356-XCR,	lin.tepl.det.(180°C),	flouropolymerový	plášť


