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GENERELLT

NFXI-BEAM och
intelligenta linjede
ingå som en de
adresserbar bran
detekterar när

Linjedetektor

EGENSKAPER

• Kombinerad sändare och 
mottagare

• Ansluts direkt på den 

infraröda strålen m
reflektor. Optiska
speciellt fördelaktig
rök i stora öppn
lagerhallar, atrium

NFXI-BEAM och
detektorer är komanaloga adresserbara 

slingan

• 10-100 meter räckvidd

• 4 fasta känslighetsnivåer

• 2 automatiskt klimat-

detektorer är kom
och mottagare s
direkt på en an
slinga utan exte
(NFXI-BEAM-T k
0,5A vid bruk av
infraröda sändare
ljusstråle mot r

justerande

• Numerisk indikering för 
att förenkla inställning

• LED indikering för larm 

ljusstråle mot r
reflekteras tillbaka
som analyserar
signalen. Ändring
mottaget ljus använ
larm status.

och fel

• Enkel horisontal och 
vertikal justering

• Driftkompensation

• Uppfyller EN54 del 12pp y

• Unikt servo drivet test 
filter  (NFXI-BEAM-T)
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NFXI-BEAM-T är
etektorer som kan
el av ett analogt
ndlarmsystem. De

rök bryter den
mellan detektor och

linjedetektorer är
ga för detektion av
na områden som
och liknande.

h NFXI-BEAM-T
mbinerade sändare

INSTALLATION

Varje linjedetektor set levereras
med en reflektor beräknad förmbinerade sändare

om kan anslutas
nalog adresserbar
rn kraftförsörjning
räver 24VDC @

servo test). Den
en genererar en
eflektorn Strålen

med en reflektor beräknad för
avstånd upp till 70 meter. Denna
är endast 20 x 23cm. Ett set med
3 extra reflektorer finns för
avstånd på 70-100 meter.

Justering av detektorn förenklas
med hjälp av ett integrerat sikte.

eflektorn. Strålen
a till mottagaren

den mottagna
gar i styrkan på
nds för att definiera

En numerisk indikator visar
signalstyrkan av den mottagna
signalen vid finjustering.
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I tillä till d fT t i li j d t kt ä I tillägg till de fyra
nivåerna för larm,
variabla nivåer
kompenserar för
Dessa ändringarn
justerar för, kan
oönskade larm
använder avancer

Testning av linjedetektorer som är
monterade högt upp är vanligtvis
besvärligt. NFXI-BEAM-T har en unik
funktion som gör att en komplett test
av optik och elektronik kan styras
från en aktivator som monteras lätt
åtkomlig. Därmed undgår man
behovet av stege eller lift för att få använder avancer

att analysera mott
därmed justera
larmnivåer autom
optimal detektion i

behovet av stege eller lift för att få
tillgång till enheten vid periodisk
testning. Ett optisk filter blir
automatisk aktiverat framför linsen.
Detta skymmer gradvis den
returnerade ljusstrålen och gör att
detektorn går i larm.

Larm
nivå

Mottagen
signal

Detektorn kom
automatiskt för av
nedsmutsning ell
som reducerar si
och upprätthålleroch upprätthåller
detektion genom
larmnivåerna.

Linjedetektorerna
innebygd isolator
vara aktiverad elle

Detektorns känslighet kan inställas
mellan 25% och 50% ljusbrytning,
något som gör att den kan anpassas
olika miljöer.j
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f t kä li h t M t i å äa fasta känslighets-
finns det också två
som automatisk

ändringar i miljön.
na, som detektorn

annars leda till
mer. Detektorn
rade algoritmer för

Montering på vägg

rade algoritmer för
tagna signaler och

känslighet och
matiskt. Detta ger

ostabila miljöer.

Detektorn kan justeras upp till 10°

penserar också
vdrift förorsakat av
er andra faktorer
gnalen över tiden,

r därmed optimal

j pp
vertikalt och horisontalt för att
säkerställa att ljusstrålen träffar
reflektorn optimalt. Vid behov för
ytterligare justering utföres detta med
hjälp av monteringsbrakett BEAM-
MMK som möjliggör 28° vertikal och
360° horisontal justering vidr därmed optimal

m att korrigera

levereras med
som kan väljas att
r ej.

montering i tak och upp till 23°
vertikal och 90° horisontal justering
vid montering på vägg.

Montering i tak



SPECIFIKATIONERSPECIFIKATIONER

• Dimensioner:

 Höjd: 253 mm

 Djup: 84 mm

 Bredd: 193 mm

 Vikt: 1,77 kg

Sikte for
justering

Låsning av

 Standby normalt: 2mA @ 
24VDC (ingen kommunikation 
och LED av)

 Max vid larm: 8,5mA

• Strömförbrukning
:

optik

 Driftsspänning: 15 till 32VDC 
(24VDC nominell)

• Driftsspänning:

• Miljömässiga 
begränsningar:

Adressering

Terminering av slingkabe

 Driftstemperatur: -30°C till 
+55°C

 IP grad: IP54

 Fuktighet: 10% till 95% ej 
kondenserande

beg ä s ga g g
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ARTIKLARARTIKLAR

Art. nr.

NFXI-BEAM

Beskrivning

Slingdriven linjedetektor, 
komplett med reflektor för 
upp till 70 meter. Använd 
BEAM-LRK för 70 till 100 

Indikering
signalstyrka

Horisontal
justering meter.

NFXI-BEAM-T Slingdriven linjedetektor 
med servotest, komplett 
med reflektor för upp till 70 
meter. Använd BEAM-
LRK för 70 till 100 meter.

justering

Tillbehör

BEAM-SMK Set för utanpåliggande 
montering. Möjliggör direkt 
kabelinföring.

BEAM-MMK Monteringsset för 
montering i tak och på 
ä K ä BEAM SMK i

Vertikal
justering

el
vägg. Kräver BEAM-SMK i 
tillägg.

BEAM-LRK Reflektor set för avstånd 
70 till 100 meter.
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