
ODS2 je bil zasnovan za spremljanje kritičnih območji za odtekanje olja preko oddaljenih optičnih senzorjev. 

Na eno cono se lahko poveže do dva senzorja. 

Standardna enota vsebuje zvočno opozorilno napravo, gumb za izklop zvoka, utripajoča 8mm rdeča alarmna 

luč in 8mm zelena luč za nadzor.

Ko se vklopi alarm, rdeči alarm naprave ODS2 začne utripati in se vklopi zvočna opozorilna naprava. Enota bo 

ostala v takšnem stanju, čeprav se olje odstrani iz senzorja. Samo utišanje alarma bo ustavilo sireno in 

zaključilo alarm. Če je bilo olje odstranjeno iz senzorja pred pritiskom na gumb za izklop alarma, bo alarm luč 

ugasnila, kar pomeni, da olje več ni prisotno. Če pa je olje še zaznano, se samo zvočno opozorilo ugasne, luč 

pa svetila naprej. Šele, ko bo olje odstranjeno, bo luč ugasnila. 

Vse ODS enote imajo skupen alarm na kontaktih prostih voltov, za signalizacijo naprej na sistem za 

upravljanje stavb, telefonski klic ali nadzorni sistem. 

Senzor 

Način delovanja je princip skupne notranje refleksije. LED in foto-tranzistor se nahajata v plastični 

(polisulfonski) kupoli. Kadar ni prisotno olje, se svetloba od LED notranje odbija od kupole na foto-

tranzistor. Ko olje pokrije kupolo, se lomni količnik na kupoli spremeni, kar omogoča da nekaj 

svetlobe iz LED pobegne.  Tako je foto-tranzistor prejme manj svetlobe, kar je pokazatelj prisotnosti 

olja. 
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Alarmna enota za eno ali dve coni 

Značilnosti 

Velika LED luč za lažjo identifikacijo alarma na daljavo 

Zvočno opozorilo na enoti za opozarjanje bližnjih upravljavcev na težavo 

Alarm ostaja do vklopa gumba za utišanje 

Posamezni alarmi za cone, ki so lahko posredovani dalje na BMS 

Optični senzor za zaznavanje prisotnosti olja 

Majhna velikost, montaža na steno ali površino 

Svetilka, rele in hupa preizkus delovanja za zagotovitev, da enota deluje pravilno 

Specifikacije 
Tip ohišja 

Montaža 

Velikost 

Barva 

Vhodna moč 
Obremenitev 

Prenehanje moči 
Napetost na senzor 

Povezave na senzor 

Dostop 

Izhodni kontakt 
Senzor 

Ohišje senzorja 

ABS plastika 

Stena, površina 

122mm širok x 120mm visok x 58mm globok 

Svetlo siva 

50 Hz enofazni 230VAC +/- 10% 

< 3VA 

notranji 3 smerni terminalni 
blok 5VDC 

3 m dolg kabel 

zgoraj, spodaj ali zadaj 

 1 x prost volt 3 amp preklop 

popolnoma zatesnjen senzor iz polisulfona 

nosilec nerjavečega jekla, ohišje iz kakovostnega PVC 
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Stalen razvoj lahko povzroči spremembo specifikacij brez predhodnega obvestila. 
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olg signalni PVC ohišje 

21.5 mm navoj Fiksirni nosilec iz 
nerjavečega jekla 

Optični senzor 
Senzor za 
zaznavanje olja

 Rezervoar  Rezervoar 

Optični senzor št. 1 Optični senzor št. 2 


