Méretezés és kiválasztás
A felhasználási mód egy egyszerű eljárással kiszámítható. Mérje meg a zárt tér térfogatát: szélesség x
magasság x mélység tekintetében méterben vagy lábban, és ez alapján kiszámíthatja a szükséges térfogatot
m3-ben vagy köb lábban. A megfelelő T sorozatú modell kiválasztásához tekintse meg az alábbi táblázatot
az elektromos vagy motoros alkalmazásokhoz tartozó maximális védett térfogatról.
Megjegyzés: a térnek zártnak kell lennie, vagy csak minimális szellőzéssel rendelkezhet. A T sorozatú
rendszer nem alkalmas nyílt területekre.
Model*

Maximális térfogat
elektromos tüzek**

Maximális térfogat
motor tüzek**

Az oltóanyag mennyisége

A rendszer hossza

Működési
hőmérséklet

Aktiválási
hőmérséklet

@ 20°C (68°F)

@ 20°C (68°F)

T025E

0,09 m3
3,18 láb3

0,09 m3
3,18 láb3

0,05 kg ± 2 g
0,11 láb ± 0,07 oz

28 cm
11,02 inch

T050E

0,18 m3
6,36 láb3

0,14 m3
4,94 láb3

0,10 kg ± 2 g
0,22 lb ± 0,07 oz

53 cm
(20,87 inch)

T100E

0,46 m3
16,24 láb3

0,35 m3
12,36 láb3

0,25 kg ± 5 g
0,55 lb ± 0,17 oz

113 cm
44,48 inch

T200E

0,91 m3
32,14 láb3

0,69 m3
24.37 Ft

0,50 kg ± 5 g
1,10 lb ± 0,17 oz

215 cm
84,64 inch

-40°C és +90°C között

105°C ± 3°C

T300E

1,37 m3
48,38 láb3

1,04 m3
36,73 láb3

0,75 kg ± 10 g
1,65 lb ± 0,35 oz

319 cm
125,59 inch

-40°F és +194°F
között

221°F ± 37°F

T400E

1,82 m3
64,27 láb3

1,39 m3
49,09 láb3

1,00 kg ± 10 g
2,20 lb ± 0,35 oz

422 cm
166,14 inch

T500E

2,28 m3
80,52 láb3

1,73 m3
61,09 láb3

1,25 kg ± 10 g
2,76 lb ± 0,35 oz

526 cm
207,09 inch

T600E

2,73 m3
96,41 láb3

2,08 m3
73,45 láb3

1,50 kg ± 10 g
3,31 lb ± 0,35 oz

630 cm
248,03 inch

T025ES

0,09 m3
3,18 láb3

0,09 m3
3,18 láb3

0,05 kg ± 2 g
0,11 láb ± 0,07 oz

35 cm
(13,78 inch)

T050ES

0,18 m3
6,36 láb3

0,14 m3
4,94 láb3

0,10 kg ± 2 g
0,22 lb ± 0,07 oz

60 cm
(23,62 inch)

T100ES

0,46 m3
16,24 láb3

0,35 m3
12,36 láb3

0,25 kg ± 5 g
0,55 lb ± 0,17 oz

120 cm
47,24 inch

T200ES

0,91 m3
32,14 láb3

0,69 m3
24,37 láb3

0,50 kg ± 5 g
1,10 lb ± 0,17 oz

222 cm
(87,40 inch)

T300ES

1,37 m3
48,38 láb3

1,04 m3
36,73 láb3

0,75 kg ± 10 g
1,65 lb ± 0,35 oz

326 cm
128,34 inch

T400ES

1,82 m3
64,27 láb3

1,39 m3
49,09 láb3

1,00 kg ± 10 g
2,20 lb ± 0,35 oz

429 cm
168,89 inch

T500ES

2,28 m3
80,52 láb3

1,73 m3
61,09 láb3

1,25 kg ± 10 g
2,76 lb ± 0,35 oz

533 cm
209,84 inch

T600ES

2,73 m3
96,41 láb3

2,08 m3
73,45 láb3

1,50 kg ± 10 g
3,31 lb ± 0,35 oz

637 cm
250,79 inch

-20°C és +80°C között

100°C ± 2°C

-4°F és +176°F között

212°F ± 36°F

*A "S" betű a típusjelzésben a beépített nyomáskapcsolót jelöli, amely lehetővé teszi egy jelzőberendezés
csatlakoztatását a leállítási művelet végrehajtásához a szer kiürítésekor. A TxxxE nem igényel áramellátást.
** Számított tervezési koncentráció 7% (elektromos tüzek) és 9% (motortüzek), valamint 20°C (68°F) környezeti
hőmérséklet a védett térben.
Kérjük, vegye figyelembe, ha alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, a lefedettség csökken, további információkért
lépjen kapcsolatba a helyi BlazeCut képviselővel.

„T” sorozat

