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PL 3300 OTi, PL 3300 Fusion OTi
Innoverende multi-sensor technologie

worden toegepast in vele moeilijk te detecteren omgevingscon-
dities. Het gebruik van de nieuwe technologie van rookanalyse
met behulp van gecombineerde licht-temperatuur analyse in
verschillende golflengten (IR-UV) stelt de PL 3300 OTi Fusion in
staat om vergelijkbare prestatiekenmerken te bereiken als een
ionisatiedetector, in omgevingen met moeilijke omgevings-
condities. De combinatie van optische rookanalyse met de
kenmerkende waarde van de geïntegreerde thermische sensor
zal snel branden herkennen in de moeilijkste situaties.

Twee baanbrekende toevoegingen aan het loop3000 assorti-
ment zijn nu beschikbaar.
De PL 3300 OTi en PL 3300 OTi Fusion volledig compatibele
systeemtoevoegingen met nieuwe eigenschappen en voordelen.
De toepassing van de nieuwe ”optische en thermische analyse
methoden” in deze detectorsensoren is gebaseerd op een
gebalanceerde combinatie van thermische en nieuwe optische
functies. Gebruikmakend van een gepatenteerde meet proce-
dure zijn deze detectorsensoren in staat rookdeeltjes en
bijvoorbeeld condensatie te onderscheiden waardoor zij kunnen
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Uw leverancier

Technische omschrijving

Voedingsspanning 15 tot aan 30 V loop powerd
Rust stroom 250 µA
Alarm stroom 5 mA
Open collector output 10 mA voor LED indicatoren
Gevoeligheid 60°C of hoger
Omgevingstemperatuur -10°C van tot +60°C
Luchtvochtigheid 60°C of tarief van stijging
De luchtsnelheid tot aan 20 m /s
Beschermingklasse IP 43
Kleur behuizing wit
Materiaal ABS
Afmetingen (H x Ø) 52 mm x 100 mm
Keuring VdS G 203 038
Conform EN54 - 5

• Nieuwe detector serie
• SL energie
• Softwarematig en handmatig adresseerbaar
• Max. 126 componenten programmeerbaar 
• Dubbele (2) conductor lus met polariteitbescherming
• Flexibiliteit in elke toepassing van componenten 
• Isolatoren
• Optische en thermische detectors 
• Stem alarm
• Drukknop
• In / output module
• Radio gateway
• Actieve loop protocol
• ∑ Radio gateway

• Softwarematig, handmatig en automatisch adresseerbaar
• Max. 252 componenten programmeerbaar 
• Dubbele (2) conductor lus met polariteitbescherming
• Flexibiliteit in elke toepassing van componenten 
• Isolatoren
• Optische en thermische detectors 
• Stem alarm
• handmelders
• In / output module
• Radio gateway
• Actieve Loop protocol om te voorzien in verhoogd voltage en stroom
• Alle kenmerken van OTi blue

v is ion

Eigenschappen en voordelen

• Optische en thermische detector

• Optische meting via LED met “wit en blauw“ licht

• Seperate meting voor compensatie en vervuilingdetectie

• Geïntegreerd algoritme voor vochtigheidsopsporing 
(humitec octrooi)

• Intelligente analyse o.a. het herkennen van soorten 
verbrandingsrook 

• Hoge betrouwbaarheid door ontwikkeling van intelligente 
algoritmen en door analyse van thermische en 
optische UV-IR range sensorsignalen

• Real time sensor testen

• Individuele programmering van detectorgevoeligheid 

• Geprogrammeerde af- en aanwezigheid door individuele 
geselecteerde gevoeligheid

• Laatste melding wordt opgeslagen 

• Automatisch en handmatig adresseerbaar op het loop3000
systeem

• Real-time bewaking van de meetkamer en elektronica

• Programmeerbaar voor toepassing in verschillende omgevingen

• Geïntegreerde isolator en T-splitsing (aftakking)

• Geïntegreerde OC output voor signalering of sturing
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