
Fire Sentry FS7

 
Elektro-optische  
brand- en vlamdetector



De Fire Sentry FS7-2173 elektro-optische detector voor 
stralingsenergie en de Fire Sentry FS7-2173-2RP 
(compleet model) met multispectrale WideBand IR™, 
Near Band IR en Visible Band brandmelders, zijn 
speciaal ontworpen voor brandpreventie in 
halfgeleider clean rooms. De FS-2173-2RP is een 
standalone model en de FS-2173 heeft een interface 
met een regelmodule.

De Fire Sentry FS7-detector heeft een 
intelligente tweefasereactie op halfgeleidende 
natte bankbranden:

Fase 1: Waarschuwing. Dit is de eerste reactie 
op een kleine brand met een warmte-uitstoot 
van 3 kW (het equivalent van een hoeveelheid 
brandend vloeibaar polypropyleen met een 
diameter van 100 mm). Dit biedt voldoende  
tijd voor de brand om vanzelf uit te gaan.

Fire Sentry FS7-
detectoren

Functies:
•   Multispectrale, digitale, elektro-optische, infrarode 

brandmelder voor stralingsenergie
•  Unieke tweefasereactie op de detectie van brand
•  Immuun voor bronnen van valse alarmsignalen
•   Wordt niet gestoord door absorptie van rook, 

gassen of chemische dampen
•   Is niet gevoelig voor achtergrondstralingsenergie 

van elektrische verwarmingstoestellen en ovens
•   Detecteert koolwaterstof- en niet-

koolwaterstofbranden
•   Robuuste, lekkagebestendige, hitte-

afgedichte, zuurbestendige, spuitgegoten 
polypropyleenbehuizing

•  Breed gezichtsveld van 120°
•  Digitale communicatie met RS485-interface
•   FirePic™: tijd- en datumgestempelde digitale 

brandhandtekeningen
•  Ingebouwde, automatische zelftest
•   Alomvattend modelontwerp voor standalone 

functionaliteit

Mogelijke toepassingen:
•  Open ruimtes van een clean room
•  Natte bankwerkoppervlakken
•  Natte bankonderoppervlakken (plenum)
•  Pompen en apparatuur achter de natte bankzone
•  Zones onder de vloer
•  IPA-stations (alleen complete modellen)

Fase 2: Alarm. Als de brand niet vanzelf 
uitgaat en zich uitbreidt tot de in de fabriek 
gespecificeerde drempelwaarde voor de 
energiewarmte van 13 kW (het equivalent 
van een hoeveelheid brandend vloeibaar 
polypropyleen met een diameter van 200 mm), 
wordt de tweede fase geactiveerd.



De Fire Sentry FS7-2173 wordt gebruikt samen 
met de Fire Sentry FS7-130-SX Controller of 
Bedieningspaneel FSWB. De controller en 
het bedieningspaneel leveren stroom aan de 
detectoren, controleren de status van alle 
detectoren en communiceren met de detectoren 
via het digitale RS485-communicatiekanaal 
De Fire Sentry FS7-2173 wordt standaard 
geleverd met een kabelverbinding van 6 
meter. De detectoren zijn op de controller of 
het bedieningspaneel aangesloten met de 
zelfvergrendelende verbindingen en Fire Sentry-
aansluitdozen. Hierdoor wordt de verbinding 
snel en eenvoudig tot stand gebracht, zonder 
bedradingsproblemen. Elke detector kan tot 

zes tijd- en datumgestempelde FirePics™ 
(multispectrale sensorrijgegevens voorafgaand aan 
de gebeurtenis) in het niet-vluchtige geheugen 
opslaan. De controller en het bedieningspaneel 
kunnen ook historische gebeurtenistabellen in 
het niet-vluchtige geheugen opslaan, met de 
tijd- en datumgestempelde waarschuwings-, 
alarm- en storingshistories. FirePics™ en 
gebeurtenishistories kunnen uit de controller of 
het bedieningspaneel worden teruggehaald. 

De Fire Sentry FS7-2173-2RP met aparte 
relaisuitgangen is ontwikkeld als een standalone 
detector en is verbonden aan een goedgekeurd 
brandalarmpaneel.

De microprocessor van het verenigde Fire 
Sentry FS7-2173-2RP model met digitale 
signaalverwerkingsalgoritmen, controleert de 
schakelingen en de ingebouwde zelftest van de 
sensor voortdurend en verifieert de juiste werking. 
Voor de detector is een externe stroombron van 
24 Vdc nodig. De detector wordt geleverd met 
een standaard gewikkelde draad van 6 m. De 
detector kan tot zes tijd- en datumgestempelde 
FirePics™ en 200 gebeurtenissen in het niet-
vluchtige geheugen opslaan. FirePics™ en 
gebeurtenishistories kunnen worden teruggehaald 
met een Fire Sentry FS7 interfacekit en de op 
Windows gebaseerde pc-software van Fire Sentry.

Fire Sentry FS7- 
detectoren

Algemene specificaties

Gezichtsveld 120° horizontaal en verticaal

Reactietijd Waarschuwing: diameter van 100 mm Brandend vloeibaar polypropyleen (3 kW): binnen 5 seconden 

  Alarm: diameter van 200 mm Brandend vloeibaar polypropyleen (13 kW): binnen 5 seconden

Spectrale gevoeligheid Visible (zichtbaar): 400 - 900 nanometer 
  Near Band IR (smal IR-spectrum):  0,7 - 1,1 micron 
  Wide Band IR (breed IR-spectrum): 0,7 - 3,5 micron

Bedrijfsspanning Controller  24 Vdc nominaal (18 - 28 Vdc) - gestabiliseerd Detector 10 - 12 Vdc van FSC-controller

Stroomverbruik Bedrijf: 55 mA bij 24 Vdc nominaal (controller) +30 mA bij 12 Vdc per detector 
  Alarm: 80 mA bij 24 Vdc nominaal

Uitgangrelais Waarschuwing: SPST, NO, gedeactiveerd 
  Brandalarm: SPDT (NO / NC) – gedeactiveerd/geactiveerd, vergrendelend/niet-vergrendelend 
  Storing: SPST (NO) – Normaal geactiveerd, vergrendelend/niet-vergrendelend 
  Contactwaarde: 1 A bij 24 Vdc

Communicatie RS485, FireBus II

Visuele indicatie Rode LED

Bedrijfstemperatuur Bedrijf: 0 tot 70ºC

Vochtigheidsgraad 10 tot 90% relatieve vochtigheid (niet condenserend)

Behuizingmateriaal Stofbestendig, waterbestendig, hitte-afgedicht, spuitgegoten polypropyleen

Beschermingsklasse IP67

Certificeringen FM 3260, FM 3600, FM 3611 
  CSFM-goedkeuring (California State Fire Marshall)

Transportgewicht 1,4 kg 

Montage Schuifbeugel voor chassismontage

Garantie Twee jaar vanaf de verzenddatum

81,3 mm

Kijkglaasje

Schuifbeugel voor 
chassismontage

43,2 mm

43,2 mm

50,8 mm

119,4 mm

25,4 mm



Service en  
Ondersteuning
Bij Honeywell Analytics hechten we veel 
waarde aan een goede dienstverlening en 
klantenzorg. Onze belangrijkste doelstelling 
is volledige tevredenheid van onze klanten. 
Hieronder vindt u slechts enkele van de 
diensten die we leveren:

 » Volledige technische ondersteuning 

 » Technisch supportteam voor handen  
 om vragen te beantwoorden en   
 informatie te geven

 » Volledig uitgeruste servicedepots om  
 een snelle afwikkeling van reparaties  
 te garanderen

 » Een uitgebreid team onderhoudstechnici

 » Training over productgebruik en   
 onderhoud

 » IJking en calibratie op locatie

 »  Aangepaste programma´s voor 
preventief/correctief onderhoud

 » Uitgebreide garantie op producten

Ons Productgamma

Vaste Gasdetectie
Honeywell Analytics biedt een breed gamma 
aan vaste gasdetectieoplossingen voor 
uiteenlopende industrieën en toepassingen. 
Gebouwen, industriële toepassingen, 
producten van halfgeleiders, energiecentrales 
en chemische- en petrochemische industrieën:

 »  Detectie van zuurstof, brandbare en giftige 
gassen (exotische gassen)

 »  Innovatief gebruik van 4 belangrijke 
sensortechnologieën – chemcassettes, 
elektrochemische cellen, katalytische 
verbranding en infrarood.

 » Mogelijkheid om ppb´s of procenten per  
 volume (%v/v) te detecteren

 »  Voordelige oplossingen om te voldoen aan 
Belgische of Nederlandse regelgeving

Draagbare Gasdetectie
Wanneer het gaat om persoonlijke 
bescherming tegen gasriciso´s, heeft 
Honeywell Analytics een breed gamma 
betrouwbare oplossingen, die ideaal zijn  
voor gebruik in besloten ruimtes, waaronder:

 »  Detectie van zuurstof, brandbare en 
giftige gassen 

 »  Draagbare monitors voor detectie van 
specifieke gassen

 »  Draagbare multigasdetectoren voor 
gebruik in besloten ruimtes

 » Verplaatsbare multigasdetectoren   
 voor tijdelijke bescherming van 
 een omgeving tijdens bouw- en 
 onderhoudswerkzaamheden

N.B.:
Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard 
voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste 
versies van regels, normen en richtlijnen bij de  hand te hebben. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een contract.

Voor uitgebreide informatie ga naar

Of neem contact op met één van 
onze vestigingen:

  

www.honeywellanalytics.com

Europa, Midden-Oosten, Afrika, India
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
India Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Amerika
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Service organisatie
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Azië Pacific 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com
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