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Технически характеристики

Скорост на въздушния поток във 
въздухопровода: 
– 0,5 ÷ 20 m/s

Наличие на механичен филтър на входа и 
изхода: Да

Тип на основата на монтирания 
пожароизвестител:
– DB8000D (DB7100)

Характеристики

Камерата се произвежда в два варианта, в зависимост от типа на монтирания в нея 
пожароизвестител – за конвенционални ПИС (УКВ-02К) и за адресируеми ПИС (УКВ-02А).

В изделието е монтиран автоматичен оптично-димен пожароизвестител тип FD8030 – за 
kонвенционалните системи или FD7130 – за адресируемите системи. С цел контрол на състоянието 
на вградения пожароизвестител, на корпуса на камерата е монтиран изнесен сигнализатор Rl31.

Конструкцията на устройството е основана на законите на аеродинамиката. Част от въздушния поток 
навлиза през отворите на входната тръба и преминава през успокоителната камера като намалява 
скоростта си и излиза от изходната тръба. Монтираните механични филтри спират едрите частици 
от потока и с това предпазват чувствителния елемент на пожароизвестителя от замърсяване. 

При попадане на дим в основния въздухопровод, част от него преминава през успокоителната камера 
и пожароизвестителя се задейства, като подава сигнал на пожароизвестителната централа и на 
изнесения сигнализатор. 

Успокоителната камера УКВ-02, посредством 
монтирания в нея димен пожароизвестител, 
следи за наличие на дим във въздуховоди и 
вентилационни съоръжения.

Тип на монтирания пожароизвестител:
– FD8030 (DB7130) 

Тип на монтирания паралелен светлинен 
сигнализатор:
– RI31 

Възможност за монтаж на различен тип 
димни пожароизвестители: Да
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Габаритни размери (без входнaта, изходната 
тръба и щуцерите): 200 х 120 х 114 mm
Входна тръба: Ø22 x 200 mm
Изходна тръба: Ø22 x 70 mm
Маса: 1,3 kg

Офис сграда УниПОС,
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УниПОС ООД запазва правото си да променя спецификациите на продуктите без предупреждение. Полага се всяко усилие да се подсигури 
точността на информацията в този документ, но въпреки това УниПОС ООД не гарантира, че е пълно и актуално описание. УниПОС ООД не 

носи отговорност при употребата на този документ.


