
FLOODLINE
RGD1601 
Koelgassensor

Datasheet :  FloodlineLekdetectie
RGD1601 Koelgassensor

De Floodline RGD1601 gasdetector wordt
gebruikt als een stand-alone gassensor of 
wordt aangesloten op een Floodline
alarmpaneel en kan worden gevoed door 
110-230Vac of 12-24Vdc.

De Floodline RGD1601 is bedoeld voor VRV-
airconditioningsystemen en
koelcompressorpakketten.

De unit kan worden gekalibreerd om 
een van de gassen R134a, R410A, R407c of 
R404a te detecteren.

Om te voldoen aan de algemene vereisten
van de H.S.E-grenswaarden voor
beroepsmatige blootstelling, is de 
gevoeligheidsregeling ingesteld (tenzij
anders aangegeven) op 1000 ppm gas-naar-
luchtmengsel.

De unit is uitgerust met een potentiaalvrij
enkelpolig omschakelrelais met dubbele
worp voor aansluiting op het Floodline-
paneel of andere bewakingssystemen en
heeft visuele en hoorbare alarmen en
bedrijfsmodi.

Toepassingen:
VRF-airconditioningsystemen
Koelcompressorpakketten
Machine-/fabrieksruimtes
Airco-servicetunnels
Hotelkamers
DX split-units

Detectie:
Constante bewaking van het gebied op 
eventuele ophoping van koelgassen boven
een vooraf ingesteld niveau - Wanneer een
lek boven de drempelwaarde wordt
gedetecteerd, worden audio/visuele
waarschuwingen gegeven. Hoorbare en
visuele alarmen ook op het centrale 
Floodline-bedieningspaneel.

Bouw:
ABS Surface Box of geborsteld chroom,
Inbouwstandaard 2-voudig frontplaat.

Afmetingen:
Wandopbouw: H: 90 mm x B: 160 mm x D: 
50 mm
Verzonken: H: 88 mm x 148 mm x D: 45 mm

Bevestiging:
Gemonteerd op een geschikte hoogte op 
basis van de bezetting van de bewaakte
ruimte en de detectie van koelgas.

Werking:
De Floodline RGD1601 kan vooraf worden
ingesteld op verschillende bedrijfsmodi:
Operationele modus:
Tijdens normaal bedrijf en na het 
opwarmproces van 10 minuten, berekent
de sensoreenheid de concentratie koelgas
in de omgeving en past de alarmdrempel
aan volgens de instelbare gevoeligheid. Het 
gedrag van de unit wanneer een lek wordt
gedetecteerd, kan worden aangepast. Het 
afgaan van de zoemer wanneer het 
apparaat in alarm gaat, kan worden in- of 
uitgeschakeld. Ook kan worden in- en
uitgeschakeld of het apparaat het alarm 
deactiveert wanneer het niet langer een
gasconcentratie detecteert die hoger is dan 
de gekalibreerde drempel.

Specificatie:
Gasselectie:
R410a
R407c
R404a
R134a
Voeding: 
3 Watt bij 12-24VDC OF 110-230VAC
Relaisuitgangen: 
SPCO (5 Ampère @ 230VAC)
Indicatoren: 3 mm vierkleurige LED
Sirene: 85dB piëzo
Werktemperatuur: 0-40 ° C
Aansluitingen: 5 mm met snelsluiting.
Maximale kabelmaat: 2,5 mm2
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