Där känslighet möter tillförlitlighet.
Aspirerande detektor SecuriRAS ASD 535
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Exakt detektering av risker.

Effekt och kvalitet är skillnaden.
Aspirerande detektorn SecuriRAS ASD 535 fascinerar
med sin konkurrenslösa effekt. Tack vare detta övervakar
den enorma ytor med högsta tillförlitlighet. Över 400 Pa
insugsvakuum levererar den nödvändiga effekten – på så
vis förfogar ASD 535 över en av marknadens starkaste
fläktar.
Det klarvakna tidiga varningssystemet mot brand kan
övervaka en yta på upp till 5000 m2. Som enhet med en
eller två sensorer utvärderar den luftflödet i två sugled-

ningar oberoende av varandra. Man kan ansluta upp till
400 m sugledning med maximalt 120 samplingshål per
röksensor.
Securiton kompromissar inte med kvaliteten på ASD 535:
Aspirerande detektorn är konstruerad enligt MIL-HDBK-217 F för mycket lång livslängd, även vid användning
i hårda miljöer. Detektorn, som är utvecklad i Schweiz
och tillverkad i Tyskland, är mycket tillförlitlig och robust.

ASD 535 – för att effekt spelar roll:
• reagerar blixtsnabbt och med extrem känslighet på begynnande bränder
• möjliggör snabb intervention
• övervakningsyta på upp till 5000 m2 tack vare hög sugeffekt och två oberoende sugrörsnät
• utveckling i Schweiz och tillverkning i Tyskland
• robust och med mycket lång livslängd
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Den gemensamma nämnaren för känslighet och tempo.
Larmkänsligheten hos HD-sensoren (High Dynamic)
SSD 535 räcker för rökkoncentration på mellan 0,002%
och 10%. Detta motsvarar känslighetsspektrum för en
laserdetektor. I LVSC (Large Volume Smoke Chamber) –
den extrastora mätkammaren – analyserar givaren luft
flödet permanent med en High Power LED med beprövad ströljusteknik. Den detekterar själv minsta ökning av
rökkoncentrationen. Ett luftflöde per rökgivare övervakas:
På så vis registrerar detektorn varje avvikelse i luftflödet
på ett tillförlitligt sätt och detekterar rörbrott eller stopp i
samplingshål.

Inom känslighetsregistret på mellan 0,002% och 10%
kan fem larmsteg programmeras. På så vis kan du vara
säker på att varje övervakad zon får just det skydd som
omgivningsvillkoren kräver. Tack vare exakt detektering
av risker sker nödvändig intervention ytterst snabbt och
målinriktat.

ASD 535 – känslighet ger skydd:
• Larmkänslighet från 0,002%/m (upplösning <0,001%/m)
• Ströljusteknik med High Power LED
• lika känslig som laser – men med längre livslängd och högre temperaturområde
• fem larmsteg för omgivningsanpassad detektering
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Immun mot störningar.

Robust och tillförlitlig även i extrema miljöer.
Frost? ASD 535 blir inte snuvig. Värme? Den arbetar
utan att svettas. Den robusta detektorn används vid
temperaturer på mellan –30 °C och +60 °C – med full
funktion. Enheten monteras direkt i djupfrysningsområdet
och samplingshålen värms vid behov upp automatiskt för
att tina frysta hål. Om du inte vill ta på dig en varm jacka
för att konfigurera ASD 535 så går det lätt att göra det
på distans, med hjälp av nätverket, som är tillval.

Damm, ånga, smuts? Inte heller dessa typer av störningar är någon match för ASD 535. I det omfångsrika
tillbehörssortimentet finns olika dammfilter, vattenavskiljare och andra hjälpmedel. Med sitt patenterade luddfilter
kuvar den även de minsta dammpartiklarna, vilka skulle
försvåra detekteringen. Detektorn är också immun mot
dammavlagringar, tack vare sin aerodynamiskt optimerade mätkammare. Den rengör sina rör med automatutblås. Valet av rörmaterial riktar sig efter individuella krav
på plats.

ASD 535 – extremt tålig:
• –30 °C till +60 °C: tillförlitligt temperaturområde
• immun mot störningar så som damm, ludd, ånga, smuts
• tillförlitlig detektering i svåra miljöer
• säkerhet mot fellarm
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Tyst och diskret – den perfekta övervakningen.
Även om ASD 535 har en kraftfull fläkt hörs den knappt.
Faktum är att den är en av de tystaste aspirerande
detektorerna på marknaden. Den övertygar genom sin
låga bullernivå (32 dBA) och uppfyller därmed ISO-norm
11690-1 för tysta arbetsplatser.

Även till utseendet är ASD 535 mycket diskret. Sugrören
är helt osynliga, eftersom de sitter i hålrum, och de dolda
samplingshålen kan oftast endast anas. Installationen
sker med största möjliga anpassning till omgivningen.
Rörnätverket kan vara asymmetriskt – och infogas på så
vis helt i konstruktionen. På så vis sparar man kostnaderna för långa sugrör.

ASD 535 – stör varken öra eller öga:
• 32 dBA: ytterst liten bullerutveckling
• inget bullerskydd krävs
• praktiskt taget osynlig installation
• enkel integrering i bestående arkitektur
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Projektering i enkla och logiska steg.

Effektiv och optimerad – komplexitet inom räckhåll.
För komplexa anläggningar, som exempelvis kräver
asymmetriska sugrörsnät, står kalkylprogrammet ASD
PipeFlow till dit förfogande. I enkla och logiska steg kan
du projektera din anläggning så att den ger dig maximal
nytta och uppfyller normerna. ASD PipeFlow söker med
sin praktiska optimeringsfunktion alltid efter ideal utjämning (Balancing) av sugrörsnätet, så att samplingshålet
uppvisar samma känslighet. Vidare är samtliga tillbehör
för sugledning integrerade i programmet. Dellistor skapas
automatiskt och fullständiga projektdata för installation
och konfiguration skriver man ut med ett enkelt klick.

När du konfigurerar en enkel anläggning och tar den i
drift får du optimalt stöd direkt på enheten med hjälp av
EasyConfig.
Ange helt enkelt definierade parametrar enligt projekteringsuppgifterna. Du behöver ingen dator för detta.
För användningsspecifik anpassning, använd det praktiska programmet ASD Config. Omfattande analysfunktioner och inställningsmöjligheter ger dig viktig information
och sörjer för en säker och ekonomisk drift av anläggningen.

ASD 535 – det komplexa blir enkelt:
• ASD PipeFlow för effektiv projektering
• VdS-godkänd Software skapar optimerade lösningar
• EasyConfig för enkel idrifttagning utan dator
• ASD Config-konfigureringsprogram, för fullständig enhetsinställning och analysfunktion
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Komplett och beprövad – tillbehörssortimentet.
Kvalitet på detaljnivå: Securiton tänker säkerhetsteknik
hela vägen – med över 60 års erfarenhet och unikt knowhow i ryggen. Du känner av konsekvenserna: även i form
av ett omfångsrikt tillbehörssortiment. Alla artiklar har
VdS-godkännande.

Användningsspecifika sugställen
• Clips med olika diameter
• kit med ihåliga kåpor
• sugtratt för objektövervakning
• för betonginsättning

Tillbehörsmoduler
• för dataregistrering (analoga värden och utökning
av resultatminnet)
• för anslutning till SecuriLine-slinga
• för RS-485-anslutning
• extra reläutgångar (upp till 10 st.)

Hjälpmedel för användning i smutsig
eller fuktig omgivning
• olika dammfilter och dammfällor
• vattenbehållerbox
• Renblåsningsenhet
• luftkylare/-värmare

Olika sugrörstyper
• PVC, ABS, koppar, rostfritt stål, flex-slang
Kapillärrör

Tillbehör för Ex-användning
• flammskydd
• tillägskapsling som personskydd
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PVC (standardanvändning)
ABS (halogenfri)
rostfritt stål (livsmedelsindustrin)
Koppar (höga temperaturer och Ex-användning)
olika dammfilter och dammfällor
vattenbehållerbox
flammskydd
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Auktoriserad partner:

Elektroskandia Sverige AB
Huvudkontor, Norrvikenleden 97, 191 83 Sollentuna
Telefon +46 8-92 35 00, Fax +46 8-92 39 80
www.elektroskandia.se, www.securifire.se, info@elektroskandia.se

A company of the Swiss Securitas Group
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