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Konventionaaliset 300-sarjan ilmaisimet: ED2351E, ED2351TEM, 
ED5351E, ED5351TE ja ED4351E 
 
 
Konventionaaliset 300–sarjan paloilmaisimissa 
on ominaisuuksia ja toiminnallisuutta, jotka eivät 
ole tavallisia perinteisissä konventionaalisissa 
ilmaisimissa. 
 
Optisen savuilmaisimen ED2351E ja yhdistelmäil-
maisimen ED2351TEM uusi kammiorakenne vähen-
tää ilmassa leijailevan pölyn vaikutusta. Lisäksi il-
maisimissa on sisäänrakennettu likaantumisen kom-
pensointi. Nämä ominaisuudet vähentävät erheellisiä 
ilmoituksia. 
 
ED2351E:n ja ED2351TEM:n ilmaisimien herkkyyttä 
voidaan säätää rajoitetusti S300RPTU testiyksikön 
avulla. 
 
Lämpöilmaisimet ovat saatavilla luokkiin A1R, A2S, 
sekä korkealämpötilaluokkaan BS. 
 
Testi- ja ylläpitoyksikkö mahdollistavat ilmaisimien 
testauksen ja säädön. 
 
 
ED2351E, optinen savuilmaisin 
Optisen savuilmaisimen ED2351E toiminta perustuu 
valon sirontaan. Ilmaisin soveltuu parhaiten ilmaise-
maan vaaleaa savua, jossa hiukkaskoko on suhteel-
lisen suuri. Optinen savuilmaisin havaitsee kytevän 
palon luotettavasti jo ennen liekkien ja lämpösäteilyn 
muodostumista. 
 
Likaantumisen kompensointi on ED2351E-ilmaisi-
messa vähentää pölyn ja muiden ilman sisältämien 
epäpuhtauksien vaikutusta ilmaisimen toimintaan. 
Ilmaisimen herkkyys pysyy vakiona likaantumisesta 
huolimatta. Tämä on ainutlaatuinen ominaisuus kon-
ventionaalisilla savuilmaisimilla. 
 
ED2351E optista savuilmaisinta suositellaan yleis-
ilmaisimeksi toimistoihin, tavarataloihin jne. 
 
 
ED2351TEM, yhdistelmäilmaisin 
Yhdistelmäilmaisin ED2351TEM sisältää sekä opti-
sen savuilmaisin- että differentiaali- maksimaali läm-
pöilmaisin-elementit. 
 
Ilmaisimen älykäs mikroprosessoripohjainen toiminta 
perustuu optiseen savun tiheyden ja lämpötilan mit-
taukseen sekä näiden kriteerien samanaikaiseen 
analysointiin. Ilmaisin havaitsee aikaisessa vaihees-
sa alkavan palon, mutta ehkäisee erheellisiä ilmoi-
tuksia. 
 

 

 
 

ED2351E+B401R 
 
 
 
Yhdistelmäilmaisimessa on myös likaantumisen kom-
pensointiominaisuus vastaavasti kuten optisessa sa-
vuilmaisimessa ED2351E. 
 
ED2351TEM yhdistelmäilmaisinta suositellaan käy-
tettäväksi tiloissa, joissa saattaa hetkittäin esiintyä 
savua, kuten hotellihuoneissa, vanhusten palveluta-
loissa jne. 
 
 
ED5351E, ED5351TE ja ED4351E -lämpö-
ilmaisimet 
ED5351E-lämpöilmaisin on differentiaali-maksimaali 
lämpöilmaisin, jonka antaa paloilmoituksen nopeasta 
lämpötilan noususta sekä lämpötila ylittäessä 58°C. 
Ilmaisin on testattu ja sertifioitu standardin EN54 - 5, 
luokka A1R vaatimusten mukaiseksi. 
 
ED5351TE-lämpöilmaisin on maksimaalilämpöilmai-
sin, jonka hälytyslämpötila on 58°C. Se on testattu ja 
sertifioitu standardin EN54 -5, luokka A2S vaatimus-
ten mukaiseksi. 
 
ED4351E-maksimaalilämpöilmaisin on korkeisiin 
lämpötiloihin tarkoitettu ilmaisin, jonka hälytyslämpö-
tila on 78°C. Se on testattu ja sertifioitu standardin 
EN54 -5, luokka BS vaatimusten mukaiseksi. 
 
Lämpöilmaisimia käytetään tiloissa, joissa savuil-
maisimia ei voida käyttää. 
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S300RPTU-testi- ja ylläpitoyksikkö 
S300RPTU on testi- ja ylläpitoyksikkö 300-sarjan 
konventionaalisille ilmaisimille. 
 
Yksiköllä voidaan säätää ED2351E ilmaisimen herk-
kyyttä ja ympäristöolosuhteiden mukaan ilmaisimille 
on valittavissa kolme herkkyystasoa. 
 
S300RPTU:n avulla voidaan lukea myös ED2351E-
savuilmaisimen likaantumisaste sekä ED4351E- että 
ED5351E-ilmaisimien mittaama lämpötila. 
 
Yksiköllä voidaan tallentaa kaikkiin 300-sarjan il-
maisimiin huollon päivämäärä ja myös tarvittaessa 
lukea se. 
 
S300RPTU:lla voidaan myös testata ilmaisimien toi-
minta käyttöönoton ja määräaikaishuoltojen yhtey-
dessä. 

S300SAT-testiyksikkö 
S300SAT-yksikkö muodostaa radiolinkkiyhteyden 
S300RPTU-yksikön ja 300-sarjan ilmaisimien välille. 
S300SAT:n ja S300RPTU:n välinen etäisyys voi olla 
suurimmillaan noin 8 metriä. S300SAT-yksikkö asen-
netaan ilmaisimeen irrotusyksikön jatkovarren avulla. 
 
 
S300RTU-testiyksikkö 
S300RTU on edullinen testilaite ilmaisimen hälytysti-
lan aktivointiin. Laitteen laser-säde aktivoi il-
maisimeen hälytystilan jopa 5 metrin etäisyydeltä. 
 
Yksiköllä on helppo testata ilmaisimen toiminta käyt-
töönoton ja määräaikaistestien yhteydessä. 
 
 
 
 

 
 
Tekniset tiedot 
 
 ED2351TEM ED2351E ED5351E ED5351TE ED4351E 
Standardi ja luokittelu EN54-7, 

EN54-5 A1R EN54-7 EN54-5 A1R EN54-5 A2S EN54-5 BS 

Ulkomitat ml. kanta (ø x h) 102 x 57 mm 102 x 47 mm 102 x 57 mm 102 x 57 mm 102 x 57 mm 
Paino  105 g 105 g 93 g 105g 105 g 
Suurin lepovirta@24V25°C, 
led ei vilku 

65 µA 50 µA 60 µA 65 µA 65 µA 

Väri Pantone –lämmin harmaa 1C 
Käyttölämpötila - 30 … + 70°C 
Suurin sallittu suhteellinen 
kosteus 95% (ei-tiivistyvä) 

Käyttöjännite 8 … 30Vdc 
Suurin sallittu hälytysvirta 80mA 
Tuotenumerot 06714621E 06714620E 06714650E 06714660E 06714640E 
Sähkönumerot 7125354 7125355 7125359 7125257 7125357 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 
 
Tarvikkeet 
 

 S300RPTU S300SAT S300RTU 
Paristot (eivät kuulu toimitukseen) 3 x 1.5V LR03 2 x 9V 6LR61 1 x 6V 476A 
Tuotenumerot 06718710 06718720 06718700 
 
 
Huom! 

• Ilmaisinta ei saa peittää eikä maalata. 
• Ilmaisimien asennus suoritetaan asennusohjeen mukaisesti. Ilmaisimien toiminta on tarkastettava säännölli-

sin väliajoin. 
• Savuilmaisimien suositeltava puhdistusmenettely kuvataan ilmaisimien mukana toimitettavassa dokumentis-

sa. 
• Tiedot käytettävistä asennuskannoista löytyy B400-sarjan asennuskantojen datalehdestä. 

 


