
PL-4
A Central de Detecção PL-4, foi concebida
segundo a mais recente tecnologia em
sistemas de detecção de gases, de pequenas
dimensões.
Ideal para insta lações comerc ia is ,
residenciais e aplicações industriais
específicas.
A PL-4 é uma unidade microprocessada,
equipada de base com 4 entradas analogicas
4-20 mA para ligação a detectores de gases
tóxicos, inflamáveis e de oxigénio.
É expansível a 8 entradas analógicas através
de um módulo expansor que pode ser
embutido na central.
A sua caixa metálica incorpora toda a
electrónica e ligação aos detectores, bem
como uma fonte de alimentação de 12 Vdc/
1,5 A, capazes de alimentar todo o sistema.
É compativel com detectores de incêndio
convencionais a 12 Vdc.
O display LCD rectro-iluminado, permite a
indicação precisa das concentrações de gás,
bem como das zonas em alarme. Os
indicadores LED para nível de alarme, avaria
e alimentação, estão colocados no painel
frontal. Inclui ainda um bezouro interno de
alarme e um comando de reposição.
Esta central pode ser configurada para
diferentes tipos de detectores de gases em
ambientes normais, como sejam os gases
inflamáveis (% LEL - Lower Explosion Level),
gases tóxicos (PPM- Partes Por Milhão) ou,
Oxigénio (Quantidade deficiente).
A programação e operações da central, são
efectuadas através de teclas existentes no
painel frontal e do visor LCD.

4 Zonas Expansível
até 8 Zonas

Detecção de Gases
Tóxicos e Inflamáveis
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Características do Sistema

Entradas Analógicas, 4 zonas
Programação local
3 níveis de alarme
Indicação de avaria
Saídas de relé para cada nível de alarme
Saída auxiliar programável
Saída auxiliar de condição de avaria
Ligação a bateria de socorro
Repetição de alarme por zona (opcional)

Especificações Técnicas

Caixa

Dimensões

Microprocessador

Entradas

A 8 entradas (módulo opcional ST. PL4/ESP)

Metálica

360 x 225 x 110 mm

8 Bit

4 x 4-20 mA

5 por relé (3 alarme, 1 avaria, 1 programável)

Expansibilidade

Saídas (base)

Saídas (expansão)

Indicadores luminosos

Alimentação

Consumo a 12 Vdc

230 Vac

80 mA em Standby, 160 mA em Alarme
(240 mA em módulo de expansão)

16 saídas por colector aberto (módulo
opcional ST. PL4/ESP).
3 LED de alarme; nível 1,2 e 3; 1 avaria;
1 Bateria fraca



Catalíticos - Série SMART
e SMART 2

Célula Electroquimica -
Série SMART e SMART 2

Detectores Microprocessados, sensor Catalítico, com 3 saídas de alarme (colector aberto) e saída
de 4-20 mA. Alimentação: 12-24 Vdc

Detectores Microprocessados, sensor por Célula Electroquimica, com 3 saídas de alarme
(colector aberto) e saída de 4-20 mA. Alimentação: 12-24 Vdc

Compatibilidade com os seguintes detectores:

Referências:

ST.PL4

ST.PL4/ESP

Painel Controlo de 4 entradas, 5 saídas de relé, expansível a 8 entradas através de um ST.PL4/ESP

Expansor PCB de 4 entradas. Equipado com 16 saídas adicionais de colector aberto

Detectores de Gases
Tóxicos serie SMART 2

Detector Analógico
Endereçável SMART 3
com visor LCD


