Fire & Security Solutions

Aqualarm vloeistofdetectiesystemen
Kenmerken:
o

o
o
o
o
o

Puntdetectie en lijndetectie
voor water en puntdetectie
voor koolwaterstoffen zoals
diesel en benzine
Locatiebepaling per meter
nauwkeurig
Lijndetectie tot 1.500 meter
lengte
Controllers kunnen in een
netwerk opgenomen worden
Zelfherstellend na droging
Eenvoudige installatie,
economisch, weinig
onderhoud, eenvoudige
inbedrijfstelling

Toepassingen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Boten
Datacentra
Historische gebouwen
Kruipruimtes
Leidingtracés
Lekbakken
Machinebeveiliging
Medische apparatuur
Perimeterbewaking
Serverruimtes
Tankinstallaties

Door temperatuurschommelingen kan in geconditioneerde ruimtes condensvocht ontstaan.
Wanneer dit ongecontroleerd ontstaat en het vocht niet juist afgevoerd wordt, dan kan dit veel
schade aan de omgeving en de aanwezige apparatuur veroorzaken. Vooral in datacentra en
computerruimtes kan de gevolgschade enorm zijn. Om dergelijke schades te vermijden biedt
SenseTek het Aqualarm vloeistofdetectiesyteem. Het systeem bestaat uit waterdetectiekabel en
een controller die indien gewenst op 1 meter nauwkeurig de locatie van een lekkage kan
weergeven. Doordat het systeem zelfherstellend is, volstaat het droogmaken van de
detectiekabel na een lekkage om het systeem weer volledig in te kunnen zetten.
Voor kleine installaties kan de detectiekabel tevens in combinatie met een detectormodule
toegepast worden waardoor een goedkope maar toch betrouwbare detectieoplossing geboden
wordt.
Naast de installaties met detectiekabel levert SenseTek tevens diverse puntdetectiesystemen en
vloeistofniveaudetectors. Sommige types zijn in staat om naast water ook andere vloeistoffen te
kunnen detecteren. Hierdoor zijn deze detectors ook in staat om brandstoflekkages in een vroeg
stadium te detecteren.
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Aqualarm vloeistofdetectiesystemen
Bestelgegevens:
Best.nr.

Omschrijving

W06055

i-Zone touch controlepaneel

W06056

Inbouwraam voor i-Zone touch

W06012

Zoned Locating Module 500

W06045

Repeater paneel voor één i-Zone touch paneel

W06046

Repeater paneel voor twee i-Zone touch panelen

W06047

Repeater paneel voor drie i-Zone touch panelen

W06050

Relaismodule

W06024

i-Zone power booster

W06060

i-Zone mini controlepaneel

W06004

Waterdetectiekabel 1 meter

W06004

Waterdetectiekabel 2 meter

W06004

Waterdetectiekabel 5 meter

W06004

Waterdetectiekabel 10 meter

W06002

Aansluitkabel 3,5 meter

W06008

Verbindingskabel 1 meter

W06009

Verbindingskabel 5 meter

W06010

Verbindingskabel 10 meter

W06011

Verbindingskabel 20 meter

W06013

Waarschuwingslabels

W06015

Zelfklevende bevestigingsbeugels

W06036

Eindweerstand

W05753

Universele detectormodule

W05752

Universele puntdetector

W05754

Universele infrarood vloeistofdetector

W05756

Universele vloeistofniveaudetector

W06027

Detectormodule 24Vdc

W06026

Puntdetector 24Vdc

W06028

Vloeistofniveaudetector 24Vdc

W06029

Infrarood vloeistofdetector 24Vdc

W06034

Stabiliseerstang t.b.v. puntdetectors

W06035

Beschermkap t.b.v. puntdetectors

