
 

 

 
 
 

 

Vesda-E VEP näytteenottoilmaisin 

VESDA-E VEP sarjan näytteenottoilmaisimet 
sisältävät uusimman ja kehittyneimmän 
teknologian, jolla saavutetaan erittäin aikainen 
hälytys ja hyvä suodatus erheellisiin 
hälytyksiin.  Vuosien kokemus on 
rakennettuna Flair ilmaisutekniikkaan. VEP 
näytteenottoilmaisimilla saavutetaan 
absoluuttisen kalibroinnin avulla tasainen 
suorituskyky koko laitteen elinkaaren ajan. 
Tämän lisäksi VEP ilmaisimet tarjoavat 
valikoiman vallankumouksellisia 
ominaisuuksia, jotka tarjoavat lisäarvoa 
käyttäjälle ja käyttöönottoon.  
Flair ilmaisutekniikka on 
vallankumouksellinen: uusi, ilmaisukammio, 
joka muodostaa VESDA-E VEP ilmaisimen 
ytimen, tarkempi ilmaisutekniikka, vähemmän 
vääriä hälytyksiä, vakaampi, pitkäikäinen ja 
partikkelien tunnistus. Partikkelin 
”valokuvaus”, CMOS kuvantamistekniikalla, 
mahdollistaa analysoimaan kammiossa olevat 
savupartikkelit. 

 Kehittynyt Vesda Flair ilmaisutekniikka 

 Erittäin aikainen varoitus mahdollisesta 
vaarasta 

 Ilmaisin on hyväksytty   
EN54-20 mukaisesti, A, B ja C 

 4 säädettävää hälytystasoa 

 Päiväkirja, jopa 20000 tapahtumaa  

 Voidaan liittää VESDAnet verkkoon 

 LED tai LCD näyttö 

 Ilmaisuherkkyys 0,005% - 20%  

 Virtausvalvonta putkikohtaisesti 

 Säädettävät viiveet 

 Autolearn- oppimistoiminto 

Asennus, käyttöönotto ja käyttö 
VESDA-E VEP on varustettu voimakkaalla 
puhaltimella, joka mahdollistaa käyttämään 
130m putkea yhden putken mallilla ja jopa 
560m putkea neljän putken mallilla. Autoconfig 
toiminto mahdollistaa ilmavirran automaattisen 
normalisoinnin ja Autolearn toiminnolla 
voidaan säätää laite automaattisesti 
olosuhteisiin sopivaksi. Lisäksi laitteen 
suunnitteluun on Aspire 
putkistonsuunnitteluohjelma ja VSC 
ohjelmointi- ja ylläpito-ohjelmisto. Putkisto on 
aina suunniteltava ennen asennusta. 
VESDAnet  
Vesda laitteet kommunikoivat omassa 
VESDAnet väylässä. Omaan väyläänsä liitetyt 
laitteet voidaan hallita, ylläpitää, valvoa ja 
konfiguroida keskitetysti. 
Ethernet ja WiFi 
VESDA-E ilmaisimet tarjoavat vakiona 
yritysverkkooon liitettävyyden. Esim. WiFi 
ominaisuudella laitetta voidaan valvoa ja 
konfiguroida langattomasti.  
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Junatie 2, 36240 Kangasala        Puh:      0207 545 535 
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        S-posti: info@elteksystems.fi            Internet: www.elteksystems.fi 
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Mallit  
VEP-A00-1P   VESDA-E VEP näytteenottoilmaisin LED, 1-putki 
VEP-A00-P   VESDA-E VEP näytteenottoilmaisin LED, 4-putkea 
VEP-A10-P   VESDA-E VEP näytteenottoilmaisin LCD, 4-putkea 
VSP-962 VESDA-E suodatin 
VSP-962-20 VESDA-E suodatin pkt 20kpl 

 VEP- 1 putki VEP- 4 putkea 

Käyttöjännite 18 – 30 VDC 18 – 30 VDC 

 VEP-A00-1P VEP-A00-P  / VEP-A10_P 

Virrankulutus @24VDC 8,8W 7 – 8,8W  /  8,2 – 10W 

Virrankulutus @24VDC (palo) 9,6W 7,8 – 9,6W / 10,4 – 11,6W 

Paino 4 kg 4 kg / 4,1 kg 

Mitat 350mm  x  225mm  x  135 mm  

Käyttölämpötila 0 C -- +39 C 

Suhteellinen kosteus 10% - 95% (ei kondensoitumista) 

Suojausalue 1000m² 
2000 m²                         

(huom asennusohje 1600m²) 

Min.ilmanvirtaus 15l/min 15l/min 

Putkistopituus max. (suora) 100m 280m 

Putkistopituus max. (haaroilla) 130m 560m 

Analysointiohjelmat DieselTraceTM, DustTraceTM, WireTraceTM 

Näytteenottoreikiä (A / B / C) 30 / 40 / 45 40 / 80 / 100 

Putkistosuunnitteluohjelma Aspire 

Putkisto ø25mm  

Releulostulot 7 ohjelmoitavaa releulostuloa 

Tiiveysluokka IP40 

Kaapelien läpivienti 4 x 26mm 

Ilmaisimen herkkyys 0,005% -- 20% 

Herkkyysasettelu 

Huomio: 0,005 – 2% 
Varoitus: 0,005 – 2% 
Palo1: 0,010 – 2% 
Palo2 : 0,020 – 20% 

Ohjelmiston ominaisuuksia 

Tapahtumarekisteri maks.20000 tapahtumaa, sisältäen savutason, 
käyttötoimet, hälytykset ja viat varustettuina aikaleimalla 
Autolearn: ilmaisin opettelee hälytysrajat ja ilmanvirtauksen rajat 
valvomalla suojattua tilaa. 


