
  

  

  

  

 

  

1. Pääsukood 2. Tüüpi 

TITANUS TOP·SENS® TT-1/s, TT-1-F/s, TT-1-SL/s, TT-1-B, TT-2-B,  
TT-1-E/a, TT-1-F-E/a, TT-1-SL-E, TT-2-E/a, TT-2-F-E/a, TT-2-SL-E,  
TT-1/a, TT-1-U, TT-1-F/a, TT-1-F-U, TT-1-SL, TT-1-SL-U,  
TT-1-AU, TT-1/a CN 
TT-xNF(-xx)(-xx)(-/a) 

TITANUS TOP·SENS® -LSNi TT-L1, TT-L1-SL-U, TT-L1-SL, 
TT-L1-B, TT-L1-SL-B, TT-L2-B, TT-L2-SL-B 

  



  

  

  

  

  

Ühtlustatud tehniline kirjeldus  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

Põhiomadused Toimivus1)2) osa osa 

Nominaalsed reageerimistingimused / tundlikkus / 
reageerimise viivitus (reageerimisaeg) ja tõhusus põlengu 
korral 

 

- reageerimine aeglaselt kulgevate põlengute korral standardile 5.6 andmed puuduvad 

- korratavus standardile 6.2 andmed puuduvad 

- tootmistolerants standardile 6.3 5.2 

- maksimaalne tundlikkus standardile 6.15 andmed puuduvad 

Töökindlus  

- nõuded standardile andmed puuduvad 4 

- individuaalne optiline alarm standardile 5.2 andmed puuduvad 

- abiseadiste ühendus standardile 5.3 andmed puuduvad 

- tootjapoolsed reguleerimised standardile 5.4 andmed puuduvad 

- reageerimisaja seadistamine kohapeal standardile 5.5 andmed puuduvad 

- torude mehaaniline vastupidavus standardile 5.7 andmed puuduvad 

- riistvaralised komponendid ja täiendavad sensorid 
sissevõtusüsteemis 

standardile 5.8 andmed puuduvad 

- õhuvoo jälgimine standardile 5.9 andmed puuduvad 

- vooluvarustus standardile 5.10 andmed puuduvad 

- tehniline dokumentatsioon standardile 5.11 andmed puuduvad 

- täiendavad nõuded tarkvaralistele detektoritele standardile 5.12 andmed puuduvad 

Tolerants toitepinge suhtes  

- toite parameetrite kõikumised standardile 6.4 5.3 

Töökindluse säilimine, temperatuuritaluvus   

- kuiv soojus (töös) standardile 6.5 5.4 



  

  

  

  

Ühtlustatud tehniline kirjeldus  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

- külmus (töös) standardile 6.6 5.5 

Töökindluse säilimine, vibratsioonikindlus  

- tõuge (töös) standardile 6.10 5.9 

- löök (töös) standardile 6.11 5.10 

- võnkumine, sinusoidne (töös) standardile 6.12 5.11 

- võnkumine, sinusoidne (kestvustest) standardile 6.13 5.12 

Töökindluse säilimine, elektri stabiilsus  

- elektromagnetiline ühilduvus, häiringukindluse 
kontrollimised 

standardile 6.14 5.13 

Töökindluse säilimine, niiskuskindlus  

- niiske soojus, konstantne (töös) standardile 6.7 5.6 

- niiske soojus, konstantne (kestvustest) standardile 6.8 5.7 

Töökindluse säilimine, korrosioonikindlus  

- vääveldioksiidi (SO2) korrosioon (kestvustest) standardile 6.9 5.8 
1) - “NPD” teoreetiliselt võimalik, v.a deklareeritud toimivusega tunnuste kestvuse puhul 
2) - “ei kehti” selliste komponentide puhul, mille puhul ei saa nõuet rakendada 

  


