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u ไวว้างใจไดแ้ละมีความแม่นยาํสูงเน่ืองดว้ย Intelligent Signal Processing
(ISP)

u การตรวจจบัควนัปริมาณเบาบางท่ีสุดไดต้ั้งแต่ระยะแรกดว้ยเวอร์ชนัเซนเซอร์แสงแบบคู่
(เทคโนโลยรัีงสีคู่)

u ตรวจสอบอาํนาจแม่เหลก็ไฟฟ้าในสภาพแวดลอ้มเพื่อการวเิคราะห์สาเหตุหลกัของปัญหาอยา่ง
รวดเร็ว

u การตั้งค่าหมายเลขตาํแหน่งดว้ยตนเองและแบบอตัโนมติั

AVENAR detector 4000 คือกลุ่มอุปกรณ์ตรวจจบัอคัคีภยัแบบอตัโนมติัใหม่ท่ีมี
ความแม่นยาํและความรวดเร็วในการตรวจจบัอนัยอดเยีย่ม เวอร์ชนัท่ีมาพร้อมเซนเซอร์แสงสองตวั
(เซนเซอร์แสงแบบคู่) สามารถตรวจจบัควนัในปริมาณท่ีบางเบาท่ีสุดได ้กลุ่มผลิตภณัฑป์ระกอบ
ดว้ยเวอร์ชนัท่ีมีสวติชห์มุนท่ีสามารถระบุหมายเลขตาํแหน่งดว้ยตนเองและแบบอตัโนมติั และ
เวอร์ชนัท่ีไม่มีสวติชห์มุนสาํหรับการตั้งค่าหมายเลขตาํแหน่งโดยอตัโนมติั

ฟังกช์นั

เทคโนโลยเีซนเซอร์และการประมวลผลสญัญาณ
คุณสามารถกาํหนดค่าเซนเซอร์แต่ละตวัดว้ยตนเอง หรือโดยใชต้วัตั้งเวลาผา่นเครือข่าย LSN
สญัญาณเซนเซอร์ทั้งหมดจะถูกวเิคราะห์อยา่งต่อเน่ืองโดยระบบอิเลก็ทรอนิกส์การตรวจประเมิน
ภายใน (ISP - Intelligent Signal Processing) และจะเช่ือมโยงถึงกนัผา่น
ไมโครโปรเซสเซอร์ในตวั การเช่ือมโยงระหวา่งเซนเซอร์ทาํใหส้ามารถใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัแบบรวม
ในท่ีท่ีคาดวา่จะมีควนั ไอนํ้า หรือฝุ่ นในปริมาณเลก็นอ้ยเกิดข้ึนระหวา่งการทาํงานปกติ
สญัญาณเตือนจะดงัข้ึนโดยอตัโนมติั เฉพาะเม่ือการรวมสญัญาณสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของพื้นท่ี
ท่ีมีการใชง้านซ่ึงเลือกไวร้ะหวา่งการตั้งโปรแกรมเท่านั้น ซ่ึงทาํใหเ้กิดการเตือนท่ีผดิพลาดนอ้ยลง
นอกจากน้ี เวลาของสญัญาณเซนเซอร์ในการตรวจจบัอคัคีภยัและการตรวจจบัท่ีผดิพลาดจะถูก
วเิคราะห์ ซ่ึงทาํใหเ้ซนเซอร์แต่ละตวัมีความน่าเช่ือถือในการตรวจจบัสูง
ในกรณีของเซนเซอร์แสงและเซนเซอร์สารเคมี เกณฑก์ารตอบสนอง (การชดเชยความคลาด
เคล่ือน) จะไดรั้บการปรับเปล่ียนอยา่งฉบัไว การปิดสวติชข์องเซนเซอร์แต่ละตวัดว้ยตนเองหรือ
ควบคุมการปิดตามเวลามีความจาํเป็นสาํหรับการปรับปัจจยัท่ีมีการรบกวนสูง

เซนเซอร์แสง (เซนเซอร์ควนั)
อุปกรณ์เซนเซอร์แสงจะใชว้ธีิกระจายแสง
LED จะส่งแสงลงในช่องตรวจวดั ซ่ึงจะดูดซบัแสงโดยโครงสร้างแบบเขาวงกต ในกรณีท่ีเกิด
อคัคีภยั ควนัจะลอยเขา้สู่ช่องตรวจวดั และอนุภาคของควนัจะกระจายแสงจาก LED ปริมาณของ
แสงท่ีชนกบัโฟโตไดโอดจะถูกเปล่ียนเป็นสญัญาณไฟฟ้าแบบสดัส่วน

เวอร์ชนัเซนเซอร์แสงแบบคู่จะใชเ้ซนเซอร์สองตวัโดยมีความยาวคล่ืนต่างกนั เทคโนโลยรัีงสีคู่จะ
ทาํงานกบั LED แสงอินฟาเรดและแสงสีนํ้าเงิน เพื่อใหต้รวจจบัควนัปริมาณเบาบางท่ีสุดไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและเช่ือถือได ้(การตรวจจบั TF1 และ TF9)

เซนเซอร์ความร้อน (เซนเซอร์อุณหภูมิ)
จะใชเ้ทอร์มิสเตอร์ในเครือข่ายความตา้นทานเป็นเซนเซอร์ความร้อน ซ่ึงตวัแปลงสญัญาณอะนาลอ็ก
เป็นดิจิตอลจะวดัแรงดนัไฟฟ้าท่ีแปรตามอุณหภูมิในช่วงเวลาท่ีสมํ่าเสมอ
เซนเซอร์อุณหภูมิจะทริกเกอร์สถานะการแจง้เตือนเม่ือมีอุณหภูมิเกินอุณหภูมิสูงสุดท่ี 54 °C
หรือ 69 °C (ความร้อนสูงสุด) หรืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนในปริมาณท่ีกาํหนดภายในระยะเวลาที่
ระบุ (ความแตกต่างความร้อน) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัชั้นของอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีระบุ

เซนเซอร์สารเคมี (เซนเซอร์แก๊ส CO)
ฟังกช์นัหลกัของเซนเซอร์ตรวจจบัแก๊สกคื็อการตรวจจบัคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ท่ีเกิดจาก
อคัคีภยั รวมทั้งตรวจจบัไฮโดรเจน (H) และไนโตรเจนมอนอกไซด ์(NO) ค่าสญัญาณของ
เซนเซอร์เป็นสดัส่วนของความเขม้ขน้แก๊ส เซนเซอร์แก๊สจะใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะยบัย ั้งค่าท่ี
ทาํใหผ้ดิพลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากอายกุารใชง้านของเซนเซอร์แก๊สมีขีดจาํกดั เซนเซอร์ C จะปิดเคร่ืองโดยอตัโนมติัหลงั
จากการใชง้านสูงสุด 6 ปี จากนั้นอุปกรณ์ตรวจจบัจะยงัทาํงานเป็นอุปกรณ์ตรวจจบัแบบมลัติ
เซนเซอร์โดยมีเซนเซอร์แสงแบบคู่และเซนเซอร์ความร้อน ขอแนะนาํใหเ้ปล่ียนอุปกรณ์ตรวจจบั
ทนัทีเพื่อท่ีจะรักษาความน่าเช่ือถือในการตรวจจบัของเวอร์ชนัท่ีมีเซนเซอร์ C ไวใ้นระดบัท่ีสูงกวา่

คุณสมบติัพิเศษ LSN ท่ีปรับปรุง
AVENAR detector 4000 ใหคุ้ณสมบติัของเทคโนโลย ีLSN ท่ีปรับปรุงทั้งหมด:

• โครงสร้างเครือข่ายท่ียดืหยุน่ รวมทั้ง T‑tapping โดยไม่ตอ้งมีองคป์ระกอบเพิ่มเติม (ไม่
สามารถใช ้T-tapping สาํหรับเวอร์ชนัท่ีไม่มีสวติชแ์บบหมุน)

• องคป์ระกอบ LSN ท่ีปรับปรุงสูงสุด 254 ตวัต่อสายส่งสญัญาณแบบลูปหรือสตบั
• การระบุหมายเลขตาํแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจบัดว้ยตนเองและแบบอตัโนมติั โดยท่ีมีหรือไม่มีการ

ตรวจจบัอตัโนมติั
• แหล่งจ่ายไฟสาํหรับองคป์ระกอบท่ีเช่ือมต่อผา่นบสั LSN
• สามารถใชส้ายเคเบิลสาํหรับการตรวจจบัอคัคีภยัท่ีไม่หุม้ฉนวนได้



• ความยาวสายเคเบิลสูงสุด 3,000 ม. (โดยมี LSN 1500 A)
• เขา้กนัไดก้บัเวอร์ชนัก่อนหนา้ของระบบ LSN และอุปกรณ์ส่วนกลางท่ีมีอยู่
• การตรวจสอบผลกระทบจากแม่เหลก็ไฟฟ้าในสภาพแวดลอ้มเพื่อการวเิคราะห์สาเหตุหลกัของ

ปัญหาอยา่งรวดเร็ว (ค่า EMC แสดงอยูบ่นแผงควบคุม)
นอกจากน้ี กลุ่มผลิตภณัฑย์งัใหป้ระโยชนท่ี์เป็นท่ียอมรับของเทคโนโลย ีLSN ทั้งหมด สามารถ
ใชซ้อฟตแ์วร์การตั้งโปรแกรมแผงควบคุมเพื่อเปล่ียนคุณลกัษณะการตรวจจบัไปตามการใชง้านหอ้ง
ในแต่ละแบบได ้แต่ละอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีกาํหนดค่าสามารถใหข้อ้มูลต่อไปน้ี:

• หมายเลขประจาํเคร่ือง
• ระดบัการปนเป้ือนของส่วนของแสง
• ชัว่โมงทาํงาน
• ค่าอะนาลอ็กปัจจุบนั

– ค่าระบบแสง: ค่าท่ีตรวจวดัในปัจจุบนัของเซนเซอร์การกระจายแสง ช่วงการตรวจวดัเป็น
แบบเชิงเสน้ และแสดงระดบัมลภาวะท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่เลก็นอ้ยไปจนถึงรุนแรง

– การปนเป้ือน: ค่าการปนเป้ือนจะแสดงปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนของค่าการปนเป้ือนปัจจุบนั ซ่ึง
สมัพนัธ์กบัสภาพดั้งเดิม

– ค่า CO: การแสดงผลของค่าท่ีตรวจวดัปัจจุบนั (สูงสุด 550)
เซนเซอร์เป็นการตรวจสอบท่ีทาํงานไดเ้อง ขอ้ผดิพลาดต่อไปน้ีจะแสดงบนแผงควบคุมอคัคีภยั:

• การระบุท่ีผดิพลาดในกรณีท่ีมีความขดัขอ้งทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของอุปกรณ์ตรวจจบั
• การแสดงผลระดบัการปนเป้ือนอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งบริการ
• การระบุท่ีผดิพลาดหากตรวจพบการปนเป้ือนปริมาณสูง (แทนท่ีจะเป็นการทริกเกอร์สญัญาณ

เตือนท่ีผดิพลาด)
ในกรณีท่ีสายไฟชาํรุด หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตวัแยกวงจรในตวัจะคงความปลอดภยัในการทาํงานของ
ลูป LSN เอาไว้
ในกรณีท่ีมีการเตือนภยั การระบุอุปกรณ์ตรวจจบัแต่ละตวัจะถูกส่งไปยงัแผงควบคุมอคัคีภยั

คุณลกัษณะเพิ่มเติม
• การกะพริบไฟ LED สีแดงท่ีมองเห็นได ้360° จะระบุสญัญาณเตือน
• สามารถเช่ือมต่อกบัตวัแสดงสถานะระยะไกล
• ตวัคลายความตึงของสายเคเบิลในเพดานเทียมช่วยป้องกนัไม่ใหส้ายเคเบิลหลุดจากขั้วต่อโดย

อุบติัเหตุหลงัจากการติดตั้ง ขั้วต่อสาํหรับหนา้ตดัของสายเคเบิลขนาดสูงสุด 2.5 มม.2 สามารถ
ต่อเขา้ไดง่้ายมาก

• อุปกรณ์ตรวจจบัมีโครงสร้างเป็นแบบเขาวงกตและฝาครอบป้องกนัฝุ่ น ปลัก๊ช่วยทาํความสะอาด
ช่อง (การเปิดดว้ยปลัก๊ปิด) ท่ีดา้นล่าง จะใชเ้พื่อทาํความสะอาดช่องแสงดว้ยอากาศอดัแรงดนัสูง
(ไม่จาํเป็นสาํหรับอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน)

• ไม่ตอ้งควบคุมฐานอุปกรณ์ตรวจจบัอีกต่อไป เพราะมีจอแสดงผลแยกอิสระท่ีจดัวางตาํแหน่งไว้
ตรงก่ึงกลาง นอกจากน้ียงัมีลอ็คการถอดดว้ยระบบกลไก (สามารถเปิดและปิดการใชง้านได)้

การรับรองและการอนุมติั

ภูมิภาค ความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั/เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพ

ยโุรป CPR 0786-CPR-21402 FAH-425-T-R

CPR 0786-CPR-21403 FAP-425-DO-R

CPR 0786-CPR-21405 FAP-425-DOTC-R

CPR 0786-CPR-21404 FAP-425-DOT-R

CPR 0786-CPR-21398 FAP-425-O

CPR 0786-CPR-21399 FAP-425-O-R

CPR 0786-CPR-21400 FAP-425-OT

CPR 0786-CPR-21401 FAP-425-OT-R

เยอรมนี VdS G214100 FAP-425-O

VdS G214099 FAP-425-O-R

VdS G214098 FAP-425-OT

VdS G214097 FAP-425-OT-R

VdS G214101 FAH-425-T-R

VdS G214104 FAP-425-DO-R

ภูมิภาค ความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั/เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพ

VdS G214103 FAP-425-DOT-R

VdS G214102 FAP-425-DOTC-R

VdS G119016 FAP-425-DOTC-R

VdS G119017 FAP-425-O-R

VdS G119018 FAP-425-OT-R

VdS G119019 FAH-425-T-R

ยโุรป CE FAP/FAH/FAD-425

CE FAP-425

หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่า

• สามารถเช่ือมต่อกบัแผงควบคุมอคัคีภยั FPA‑5000 และ FPA‑1200 ท่ีมีพารามิเตอร์
ระบบ LSN ท่ีปรับปรุง

• คุณสามารถใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบั DO กบัตวัควบคุมแผง MPC เวอร์ชนั B และสูงกวา่
เท่านั้น ไม่สามารถเช่ือมต่อตวัควบคุมแผง MPC เวอร์ชนั A

• ในโหมดคลาสสิกของ LSN สามารถเช่ือมต่อกบัแผงควบคุมอคัคีภยั LSN ซ่ึงไดแ้ก่
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020 และกบัแผงควบคุมอ่ืนๆ
ได ้หรือโมดูลอุปกรณ์รับสญัญาณของแผงควบคุมท่ีมีเง่ือนไขการเช่ือมต่อท่ีเหมือนกนั แมว้า่จะมี
พารามิเตอร์ระบบ LSN เวอร์ชนัก่อนหนา้กต็าม

• ระหวา่งการวางแผนงาน จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานและคาํแนะนาํในประเทศ
• สามารถทาสีอุปกรณ์ตรวจจบัได ้(ฝาครอบและฐาน) จึงสามารปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัชุดสีท่ีอยู่

แวดลอ้มได ้โปรดดูขอ้มูลในคาํแนะนาํการทาสี
• สามารถเปล่ียนอุปกรณ์ตรวจจบั 420 Series ดว้ย AVENAR detector

4000 ทุกเวอร์ชนัโดยไม่ตอ้งกาํหนดค่าแผงควบคุมใหม่

หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่าตามมาตรฐาน VdS/VDE
• เวอร์ชนั FAP‑425-DOTC-R, FAP‑425-DOT-R, FAP‑425-OT-R

และ FAP‑425-OT ไดรั้บการวางแผนตามคาํแนะนาํสาํหรับอุปกรณ์ตรวจจบัแสง หากใช้
งานเป็นอุปกรณ์ตรวจจบัแสง หรือเป็นอุปกรณ์ตรวจจบัแสง/ความร้อนท่ีรวมเขา้ดว้ยกนั (โปรดดู
DIN VDE 0833 ส่วนท่ี 2 และ VDS 2095)

• หากจาํเป็นตอ้งใชก้ารตรวจจบัของอุปกรณ์ตรวจจบัแสง (เซนเซอร์การกระจายแสง) เป็นคร้ัง
คราว การวางแผนตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํสาํหรับอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (โปรดดู DIN
VDE 0833 ส่วนท่ี 2 และ VDS 2095)

• เม่ือวางแผนส่ิงกีดขวางอคัคีภยัซ่ึงสอดคลอ้งกบั DIBt โปรดทราบวา่อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน
(FAH-425-T-R) ตอ้งไดรั้บการกาํหนดค่าตามมาตรฐานระดบัชั้น A1R

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค

ระบบไฟฟ้า

แรงดนัไฟฟ้าขณะทาํงาน 15 โวลต ์DC ถึง 33 โวลต ์DC

การส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้า < 0.55 mA

เอาตพ์ตุสญัญาณเตือน ผา่นคาํขอ้มูลโดยมีสายส่งสญัญาณสองสาย

เอาตพ์ตุตวัแสดง Open Collector เช่ือมต่อกบั 0 V ผา่นตวั
ตา้นทาน 1.5 kΩ สูงสุด 15 mA

โครงสร้าง

ขนาด  

• ไม่มีฐาน Ø 99.5 x 52 มม.

• มีฐาน Ø 120 x 63.5 มม.

โครงสร้าง  

• วสัดุ พลาสติก, ABS (Novodur)
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• สี สีขาว, คลา้ยกบั RAL 9010,
ผวิดา้น

นํ้าหนกั ไม่มี/มีบรรจุภณัฑ์

• FAP-425-DOTC-R ประมาณ 85 ก. / ประมาณ 130 ก.

• FAP-425-DO-R, FAP‑425-
DOT-R

ประมาณ 80 ก. / ประมาณ 120 ก.

• FAP-O-425-R / FAP‑425-
OT-R / FAH‑425-T-R

ประมาณ 80 ก. / ประมาณ 120 ก.

• FAP-425-O / FAP-425-OT ประมาณ 75 ก. / ประมาณ 115 ก.

เง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม

อุณหภูมิในการทาํงานท่ีอนุญาต  

• FAP-425-DOTC-R -10 °C ถึง +50 °C

• FAP-425-DOT-R /
FAP-425-OT-R /
FAH‑425-T-R /
FAP-425-OT

-20 °C ถึง +50 °C

• FAP-425-DO-R /
FAP-425-O-R /
FAP‑425-O

-20 °C ถึง +65 °C

อุณหภูมิในการจดัเกบ็ท่ีอนุญาต  

• FAP-425-DOTC-R -20 °C ถึง +50 °C

• ทุกเวอร์ชนั (ยกเวน้ FAP-425-
DOTC-R)

-25 °C ถึง +80 °C

ความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีอนุญาต 95% (ไม่มีการควบแน่น)

ความเร็วลมท่ีอนุญาต 20 ม./วนิาที

ระดบัชั้นการป้องกนัตามมาตรฐาน
EN 60529

IP 40,
IP 43 ฐานอุปกรณ์ตรวจจบัพร้อมกบัซีลสาํหรับ
หอ้งท่ีช้ืน

คุณลกัษณะเพิ่มเติม

ความไวในการตอบสนอง  

• ช้ินส่วนออปติก ตามมาตรฐาน EN54-7 (ตั้งโปรแกรมได)้

• ช้ินส่วนความร้อนสูงสุด > 54 °C / >69 °C

• ส่วนความแตกต่างของความร้อน:
• FAH-425-T-R

A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR
สอดคลอ้งกบั EN 54‑5 (ตั้งโปรแกรมได)้

• ส่วนความแตกต่างของความร้อน:
• FAP‑425-DOTC-R /

FAP‑425-DOT-R /
FAP‑425‑OT-R /
FAP‑425-OT

A2S / A2R / BS / BR สอดคลอ้งกบั
EN 54‑5 (ตั้งโปรแกรมได)้

• เซนเซอร์แก๊ส ในอตัราส่วน ppm (หน่ึงส่วนในลา้นส่วน)

จอแสดงผลแยกอิสระ LED สีแดง

รหสัสี  

• FAP-425-O-R / FAP-425-
O

ไม่มีเคร่ืองหมาย

• FAP-425-OT-R /
FAP-425-OT

ลูปสีดาํ

• FAH-425-T-R ลูปสีแดง

• FAP-425-DO-R 2 ลูปร่วมศูนยก์ลางสีเทา

• FAP-425-DOT-R 2 ลูปร่วมศูนยก์ลางสีดาํ

• FAP-425-DOTC-R 2 ลูปร่วมศูนยก์ลางสีเหลือง

การวางแผน
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของทอ้งถ่ิน คาํแนะนาํดงักล่าวจะลบลา้งขอ้จาํกดัเหล่าน้ี

พื้นท่ีครอบคลุม  

• ทุกเวอร์ชนั (ยกเวน้
FAH-425-R)

สูงสุด 120 ม.2

• FAH-425-T-R สูงสุด 40 ม.2

ระดบัความสูงสูงสุดในการติดตั้ง  

• ทุกเวอร์ชนั (ยกเวน้
FAH-425-R)

สูงสุด 16 ม.

• FAH-425-T-R สูงสุด 7.5 ม.
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