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UniVario branddetektorer för industriellt bruk
är intelligenta, plattformsbaserade och
mikroprocessorstyrda branddetektorer. Tack
vare sitt modulkoncept och sin avancerade
signalbehandlingsteknik uppfyller
deindividuella krav inom ett extremt brett
användningsområde. UniVario branddetektor
för industriellt bruk fungerar både inomhus
och utomhus, såväl i direkt närhet till
utrustningen som ska skyddas som från
längre avstånd. De kan användas både i
renrumsmiljöer och under tuffa förhållanden
samt i explosionsfarliga miljöer, och erbjuder
därmed lösningar för alla tänkbara krav.

Modulkoncept – obegränsade kombinationer
Kombinationen av mycket känsliga sensorer och intelligenta
utvärderingsalgoritmer säkerställer att UniVario branddetektorer för industrin alltid upptäcker brand mycket snabbt, med
mycket låg risk för falsklarm. Förmågan att filtrera bort störningsvariabler på ett intelligent sätt, höga och mycket noggranna reaktionstemperaturer och möjligheten att använda
detektorerna i explosionsfarliga miljöer ger UniVario detektorer ett brett användningsområde – antingen som konventionella detektorer eller som analogt adresserbara detektorer.

Applikationsspecifik konfiguration av signalbehandling och
modulkoncept möjliggör enkel anpassning efter skiftande
driftförhållanden. Den höga driftsäkerheten säkerställs av
mikrostyrningsbaserad övervakning av funktioner och sensortestet liksom den höga kapslingsklassen (IP67), täthet mot
oljeläckage och hög tålighet mot stötar och vibrationer.
Antalet internationella godkännanden bekräftar kvaliteten
och det breda användningsområdet.

UniVario FMX5000 IR

UniVario FMX5000 UV

UniVario FMX5000 IR upptäcker flammor mycket snabbt. En
speciell sensorkombination och en intelligent utvärdering
sorterar bort industribetingade faktorer, såsom heta ytor på
maskiner eller svetsarbeten. Samtidigt upptäcker detektorn
även mycket små lågor i en begynnande brand. UniVario
FMX5000 IR är särskilt felsäker tack vare sitt tredubbla optiska
test som kontrollerar alla tre sensorer och detektorns optiska
skärm.

FMX5000 UV flamdetektor reagerar på optisk strålning och
analyserar specifika eldspektra. Flamdetektorn övervakar
områden där snabb utveckling av öppna lågor kan förväntas i
händelse av brand. Den perfekta interaktionen mellan tidig
upptäckt, hög känslighet, driftsäkerhet och låg risk för falsklarm orsakade av störningsvariabler gör UniVario branddetektorer oumbärliga för att förebygga snabb brandspridning.

UniVario WMX5000

UniVario WMX5000 FS

WMX5000 är konstruerad för att upptäcka öppen eld med
hastigt stigande temperatur, såsom lättantändliga fasta
ämnen, vätskor och gaser. Den reagerar omedelbart på alla
snabba temperaturökningar eller så fort en förinställd max.
temperatur överskrids. Den erbjuder ett antal olika installationsalternativ vilket gör den lämplig för övervakning både av
lokaler och processer.

WMX5000 FS värmedetektor har specialkonstruerats för
områden med temperaturer upp till 850 °C. Dess frikopplade
värmesensor gör den enkel och flexibel att montera. Justerbara
larmtemperaturer och olika versioner av den frikopplade värmesensorn ger ett brett användningsområde.

UniVario branddetektorer för industriellt bruk
Kan även användas i explosionsfarliga miljöer och i kretsar

Användning i explosionsfarliga miljöer
UniVario branddetektorer finns i specialvarianter för användning i industrimiljöer med risk för gas- och dammexplosioner.

■

	Standardversionen av UniVario branddetektorer finns för

alla applikationer utan explosionsfara.
■

Alla detektorversioner kan användas som analoga adresserbara detektorer. En extra elektronisk säkerhetsbarriär används
för UniVario detektorer i Ex-serien.

UniVario FMX5000 IR Ex ST
UniVario FMX5000 IR branddetektorer för industriellt
bruk används i områden där öppna lågor kan förväntas
i händelse av brand. Specialmodellen FMX5000 IR Ex är
konstruerad för att övervaka områden med särskilt
tuffa förhållanden i industrimiljö. Denna rostfria modell
är lämplig för användning i explosionsfarlig atmosfär i
zon 0, 1, 2, 20, 21, 22. Eftersom dessa detektorer är
motståndskraftiga mot havsvatten kan de även användas
på offshore-anläggningar.
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	UniVario branddetektorer i Ex-serien är lämpliga för zon

1 (gas) och 20, 21 (damm) eftersom de är ”egensäkra”.
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T
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	3GD-seriens detektorer är lämpliga för zon 2 (gas) och

22 (damm).
■

Detektorvariant
Detektortyp

V
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Använd som detektor i krets
Genom att använda kommunikationsmoduler kan UniVario
branddetektorer konverteras till fullskaliga analogt adresserbara detektorer. Som resultat, och till skillnad från de flesta
andra branddetektorer för industrin, kan dessa detektorer
integreras i brandlarmssystemet som fullskaliga detektorer
med ett protokoll bara genom att ansluta en modul.
Rapporterade händelser kan härföras till en exakt detektor,
och brandlarmet och kontrollpanelen för brandsläckning kan
vidta nödvändiga åtgärder. UniVario detektorer är de första
branddetektorer för industrin där detta alternativ även finns
för explosionsfarliga miljöer.
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Kommunikationsmoduler
Modulerna KMX5000 AP och KMX5000 AP Ex
möjliggör användning av UniVario branddetektorer
som enheter i kretsen till kontrollpaneler för
branddetektering med Loop AP-protokollet – utan
att särskilda kretskopplare behövs.
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Barriär

Tillbehör
För enkel och säker installation och bekväm drift

Serviceverktyg SMX5000
Serviceverktyget SMX5000 används för att diagnostisera och
utföra funktionstester samt att arkivera historiken för UniVario
branddetektorer. Dessutom kan temperaturerna väljas individuellt.

Luftspolning MX5000
Luftspolningsanordningen för UniVario branddetektorer
används för att förebygga smuts på detektorernas optik och
reflektorer. Spolningsanordningen är avsedd för användning i
torra och dammiga miljöer.

Relämodul KMX5000 RK
Med relämodulen UniVario KMX5000 RK kan UniVario branddetektorer användas som separata enheter eller i alla slags
anordningar för riskdetektering och PLC-styrning.

Luftspolning MX5000 Impulse
I kombination med luftspolningsanordningen Impulse
används denna luftspolningsinsats för att förebygga smuts på
UniVario flamdetektorers optik och reflektorer. Impulsdriften
minskar energikostnaderna betydligt.

Sockel UniVario MX5000 LCD
UniVario MX5000 LCD används för att visa status och meddelandetexter för alla branddetektorer i modellserierna UniVario.
LCD-displayen styrs via de anslutna detektorerna.

Konsol MX5000
Tack vare konsolen MX5000 kan brand- eller värmedetektorer
i UniVario modellsortiment installeras utanför de områden
som ska övervakas (t.ex. ventilations- och luftkonditioneringskanaler, verktygsmaskiner, containrar eller silon).

Tillämpningar
Mångsidiga och nästan gränslösa
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Fiberplattpressar (värmetunnlar)
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Verktygsmaskiner
Verktygsmaskiner
(Mg/Al/Ti torrbearbetning)
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Motortestbänkar

Kompressorstationer (naturgas)
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Exempel på användning

FMX5000 IR

Beroende på detektormodell är UniVario branddetektorer för
industriellt bruk FM-godkända och testade samt certifierade
av VdS Schadenverhütung. Dessutom finns godkännanden
från andra internationella certifieringsorgan, t.ex. CCC, överensstämmelse med rysk standard, MOE, CPD, CSFM, ATEX,
IECEx och NEC.

● ●
●

Fördelarna
En snabböversikt

	Snabb branddetektering med mycket låg risk för

falsklarm
	Sensorer med hög känslighet, applikationsspecifik
konfiguration av signalbehandling, skydd mot
typiska störningsvariabler genom intelligenta
utvärderingsalgoritmer, hög elektromagnetisk tolerans.
Hög driftsäkerhet
	Hög kapslingsklass (IP 67/NEMA 6), oljetäta, stöt- och
vibrationståliga, mikrostyrning övervakar funktion,
sensortest, optiskt test (FMX5000 IR och FMX5000 UV).
■

Brett användningsområde
	Störningar såsom kosmisk strålning och åskblixtar
filteras bort (FMX5000 IR och FMX5000 UV),
reaktionstemperaturer upp till 850 °C (WMX5000 FS),
reaktionstemperaturer kan justeras stegvis (WMX5000
och WMX5000 FS), användning i explosionsfarliga
miljöer.
■

Anpassas enkelt till skiftande driftförhållanden
	Signalbehandlingen kan konfigureras för att passa
applikationen, smidigt modulkoncept (en bas för olika
detektortyper, olika kommunikationsmoduler),
temperaturdisplay som tillval, kostnadseffektiva
brandlarmsledningar kan användas. Tack vare sin låga
energiförbrukning kan fler detektorer per grupp eller
krets användas . Resultatet blir att kostnaderna kan
minskas när det gäller konventionella linjemoduler och
kretsmoduler samt vid installation av strömförsörjning
och nödströmförsörjning.
■

Flexibla anslutningsmetoder, enkel installation
	Detektorvarianter med konventionell teknik, analogt
adresserbar ringbuss eller reläanslutning.
Separat bas för enkel installation och driftsättning.
■

Internationella godkännanden
	Beroende på variant och typ av detektor, t.ex. VdS, FM,
CCC, överensstämmelse med rysk standard, MOE, CPD,
CSFM, ATEX, IECEx, NEC.
■

För ytterligare information ber vi dig kontakta din lokala Viking-försäljare eller läsa den tekniska dokumentationen.
Innehållet i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande.
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