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Multidetektor  

SS-2351TEM  
Rök/värme 

Multidetektor SS-2351TEM har både optisk 
rök- och värmedetektering vilket ger en 
stabil detektor som kan installeras i de flesta 
miljöer. Värmedetektorn, som är av typen
differential/maximal 58ºC, larmar alltid direkt 
utan någon fördröjning. Vid detektering av 
enbart rök är detektorn fördröjd i ca 30 
sekunder, men, vid detektering av både rök 
och hastig temperaturökning kortas 
fördröjningen ned till ca 15 sekunder.
Detektorn har en inbyggd driftkompensation 
vilket betyder att den justerar larmnivån efter
miljön den sitter i. Detta gör att detektorn be
håller samma känslighet även om detektorn
skulle sitta i en tuff/smutsig miljö. Med 
programmeringsenhet SS-S300RPTU kan 
man läsa av graden av nedsmutsning samt 
lagra tidigare mätvärden i detektorn.
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2351TEM har både optisk 
och värmedetektering vilket ger en 

stabil detektor som kan installeras i de flesta 
Värmedetektorn, som är av typen 

differential/maximal 58ºC, larmar alltid direkt 
utan någon fördröjning. Vid detektering av 
enbart rök är detektorn fördröjd i ca 30 
sekunder, men, vid detektering av både rök 
och hastig temperaturökning kortas 

ned till ca 15 sekunder. 
Detektorn har en inbyggd driftkompensation 
vilket betyder att den justerar larmnivån efter 
miljön den sitter i. Detta gör att detektorn be-
håller samma känslighet även om detektorn 
skulle sitta i en tuff/smutsig miljö. Med 

S300RPTU kan 
man läsa av graden av nedsmutsning samt 
lagra tidigare mätvärden i detektorn. 

 
 
 
 
 
 
 
Artikelnummer 
SS-
2351TEM 

E6300989

SS-

S300RPTU 

E6300918

SS-B401R E6300916

SS-

B401DGR 

E6300917

 

 
 
 
Tekniska specifikationer
Spänning 8-30 VDC

Strömförbrukning 50 microA, max 50mA

Temperaturområde -30 till +70 grader C

Dimensioner H 42 

Certifikat SBSC

Färg Vit
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E6300989 Multidetektor 

E6300918 Programmerings-

enhet 

E6300916 Sockel låg 470 

ohm 

E6300917 Sockel hög 470 

ohm 

 

Tekniska specifikationer 
30 VDC 

50 microA, max 50mA 

30 till +70 grader C 

H 42 mm D 102mm 

SBSC-intyg 

Vit 


