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Yhdistelmäilmaisin 2251CTLE-W (COPTIR) ja ympäristöparametrointi  
 
Esittely 
 
ESMI2251CTLE (COPTIR) on todellinen yhdistel-
mäilmaisin, joka käyttää monikriteeri- ilmaisintekniik-
kaa. COPTIR- ilmaisimessa on 4 erillistä  
Ilmaisinanturia, jotka seuraavat yhtäaikaisesti neljää 
eri ilmiötä. Normaalin ilmaisun lisäksi on mahdollista 
muuttaa jokaisen neljän ilmaisinanturin suhteellista 
painoarvoa, jolloin saadaan useita erilaisia toiminta-
parametreja. Näillä parametreilla ilmaisin sopeute-
taan erilaisiin hankaliin olosuhteisiin - ilman erheelli-
siä ilmoituksia.. 
 
Ympäristöparametrointi voidaan ottaa käyttöön  
FX 3NET keskuksissa, kun käytetään FX-SLC sil-
mukkaprotokollaa.  Jokaiselle COPTIR ilmaisimelle 
voidaan ottaa käyttöön tietyn tyyppisiin tiloihin määri-
tellyt ympäristöparametrit, joilla estetään erheelliset 
ilmoitukset, todellisen palon ilmaisu on kuitenkin luo-
tettava ja nopea. 
 
 
Huomioitavaa käytettäessä ympäristöparametreja 
 
Ympäristöparametrit ovat tarkoitetut ratkaisemaan 
erheellisten ilmoitusten ongelma ja samalla toimi-
maan luotettavasti vaativissa olosuhteissa. COPTIR 
ilmaisin täyttää kaikilla ympäristöasetuksilla standar-
din vaatimukset. Vasteaika tietyn tyyppisten palojen 
ilmaisussa saattaa kuitenkin poiketa perusasetuksilla 
varustettuun ilmaisimeen verrattuna. Jos esimerkiksi 
ilmaisin on asennettu baariin, jossa tupakointi on sal-
littu ja sopiva sovellusmoodi on otettu käyttöön, niin 
ilmaisin reagoi hitaammin kytevään paloon kuin jos 
se olisi normaaliasetuksilla (oletusasetuksilla). Ilmai-
sin kuitenkin täyttää sitä koskevat vaatimukset ja toi-
mii sertifiointivaatimusten mukaisesti. 
 
Ennen ilmaisimen asennusta ja käytettävän ympäris-
töasetuksen määrittelyä tulisi varmistaa käyttöolosuh-
teet ja mahdollinen palon tyyppi, jotta saavutetaan 
kaikissa tilanteissa luotettava paloilmoitus.  
Ilmaisimen hyväksyntästandardit ovat: 

• EN54-5: EU standardi pistetoimiselle läm-
pöilmaisimelle (Luokka A1R)  

• EN54-7: EU standardi pistetoimiselle savuil-
maisimelle  

• LPS1279: BRE testimenetelmä pistetoimisel-
le yhdistelmäilmaisimelle (CO-, savu- ja 
lämpöilmaisu)  

 
Huom! Suora auringon valo ( myös peiliheijastus) tai 
voimakas IR-valo suoraan ilmaisimeen voi aiheuttaa 
IR anturin saturaation.  

 

 
 
Ilmaisimen ESMI2251CTLE-W pääominaisuudet 

• Neljän ilmaisutekniikan monikriteeri-ilmaisin 
• 6 toiminta-asetusta – perusasettelu 
• 7 sovellusmoodia – 16 eri ympäristöparamet-

riasetusta ( COPTIR ilmaisimien valmistusajankohta 
viikko 20 vuosi 2012 tai myöhemmin) 

 
 
Ilmaisinanturit 

 
CO ilmaisin 
• Valvoo palon aiheuttamaa CO- pitoisuutta 
• 6 vuoden elinikä – ilmoitus 6 kuukautta en-

nen toiminta-ajan päättymistä 
 

IR ilmaisin 
• Mittaa ympäristön IR-valon tason 

 
Optinen savuilmaisukammio 
• Mittaa palon savupartikkeleita 
• Likaantumisen kompensointi 

 
Kaksi lämpöanturia ilmaisimen vastakkaisilla puo-
lilla  
• Valvovat ilmaisimen ympäristön lämpötilaa ja 

lämpötilan nousunopeutta 
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Normaalit herkkyystasot 
 

Taso 
 
Toimintakuvaus 
 

 
Suositeltava käyttö 
 

1 
Savutiheys 1%/ft (3,2%/m) tai CO pitoisuus suurempi kuin 45 ppm. Ei viivettä 
savutiheyden prosessoidussa mittauksessa. Myös lämpöilmaisu ilmoitus 
(kuten taso 6). 

Eritttäin puhtaiden tilojen ennakkovaroitus 

2 Savutiheys 2%/ft (6,5%/m). Ei viivettä savutiheyden prosessoidussa mittauk-
sessa. Myös lämpöilmaisu ilmoitus(kuten taso 6).. Puhtaiden tilojen paloilmoitus  

3 Savutiheys 3%/ft (9,7%/m). Ei viivettä savutiheyden prosessoidussa mittauk-
sessa. Myös lämpöilmaisu ilmoitus(kuten taso 6).. Puhtaiden tilojen paloilmoitus 

4 Savutiheys 3%/ft (9,7%/m). Enintään 10 minuutin viive savutiheyden proses-
soidussa mittauksessa. Myös lämpöilmaisu ilmoitus(kuten taso 6).. Normaali tilojen paloilmoitus 

5 Savutiheys 4%/ft (12,9%/m). Enintään 10 minuutin viive savutiheyden pro-
sessoidussa mittauksessa. Myös lämpöilmaisu ilmoitus(kuten taso 6).. Hankalien tilojen paloilmoitus 

6 
Ainoastaan lämpöilmaisu. Ilmoitus annetaan, jos ilmaisimen lämpöanturin 
lämpötila nousee +60°C saakka tai jos lämpötilan nousunopeus ylittää raja-
arvon. 

Hankalien tilojen paloilmoitus / päivätila- 
asetus 

 
Huom! Viivemittaus käynnistyy, kun savutiheys saavuttaa tason noin 0,75%/ft (2,42%/m) 

 
 

Käyttöympäristö Mahdolliset erheellisten 
ilmoitusten aiheuttajat Sovellus 

Savuilmaisun  

taso  
Ilmaisimen toiminta 

hyväksynnät 

Hotellihuoneet, ilmaisin lä-
hellä suihkua 

Auki olevasta kylpyhuoneen 
ovesta tuleva höyry optisessa 
ilmaisimessa ja lämmön nousu 
lämpöilmaisimessa. Ilmaisin on 
asennettu liian lähelle kylpyhuo-
neen ovea. 

0 Taso 4 
 

Poistetaan lämmön vaikutus seuranta-
aikaan, joten seuranta-aika voi olla 10 mi-
nuuttia, jos CO- taso ei nouse. Differentiaali-
ilmaisimen herkkyyttä pienennetään vähän. 
 
EN54-7, LPS1279 ja CEA4021 

Kattilahuoneet 
Pöly optisessa ilmaisimessa ja 
lämpötilan nousu lämpöil-
maisimessa 

0 Taso 4 
 

Poistetaan lämmön vaikutus seuranta-
aikaan, joten seuranta-aika voi olla 10 mi-
nuuttia, jos CO- taso ei nouse. Differentiaali-
ilmaisimen herkkyyttä pienennetään vähän. 
 
EN54-7, LPS1279 ja CEA4021 

Opiskelija-asuntolat 
Hotellihuoneet, joissa tupa-
koidaan 

Ruuanlaitossa syntyvä savu ja 
käry optisessa ilmaisimessa, 
tupakointi nostaa myös CO- 
tasoa. 

1 Taso 5 
 

CO- taso puolitetaan ja nostetaan savuilmai-
sun raja medium- tasoon.  
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Tilat, joissa hyönteisiä Hyönteiset optisessa  
ilmaisimessa 2 Taso 5 

 

Nostetaan savunilmaisun raja  
maksimiin.  
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Tilat, joissa ilmaisimeen voi 
kondensoitua kosteutta: 
Ullakot ja muut lämmittämät-
tömät sisätilat 

Kosteus optisessa ilmaisimessa 2 Taso 5 
 

Nostetaan savunilmaisun raja  
maksimiin.  
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Raskasteollisuus Hitsaus, pöly/savupöllähdykset 
optisessa ilmaisimessa  2 Taso 5 

 

Nostetaan savunilmaisun raja  
maksimiin.  
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Tilat, joissa voimakkaita 
teollisuusvilkkuja (strobo 
valot) 

Kirkkaat valot ja hitsaus optises-
sa ilmaisimessa 2 Taso 4 

 

 
Nostetaan savunilmaisun raja  
maksimiin.  
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Pölyinen ympäristö, jossa 
voimakas ilmanvirtaus saa 
laskeutuneen pölyn liikkeelle 
aiheuttaen ilmaisimeen pö-
lypöllähdyksen 

Pölypöllähdykset optisessa il-
maisimessa 3 Taso 5 

 

Nostetaan avunilmaisun raja  
medium- tasoon.  
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Ilmastointi- ja hissikonehuo-
neet. 

Pölypöllähdykset optisessa il-
maisimessa 3 Taso 5 

 

Muutetaan savuilmaisun raja  
medium- tasoon.  
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 
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Käyttöympäristö Mahdolliset erheellisten 
ilmoitusten aiheuttajat Sovellus 

Savuilmaisun  
taso  

Ilmaisimen toiminta 
hyväksynnät 

Yökerhot ja ravintolat, joissa 
synteettistä savua ja vilkku-
via valoja 

Synteettinen ja tupakan savu 
sekä kirkkaat valot optisessa 
ilmaisimessa. Tupakoinnin aihe-
uttama CO- tason nousu lyhen-
tää seuranta-aikaa. 

4 Taso 5 
 

CO- taso lasketaan keskitasoon ja savuil-
maisun raja nostetaan maksimiin. 
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Baarialueet 

Astianpesukoneiden höyry ja 
tupakansavu optisessa il-
maisimessa. Tupakoinnin aihe-
uttama CO- tason nousu lyhen-
tää seuranta-aikaa. 

4 Taso 5 
 

CO- taso lasketaan keskitasoon ja savuil-
maisun raja nostetaan maksimiin. 
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Tupakointialueet 
Tupakansavu optisessa il-
maisimessa sekä tason nousu 
CO- anturissa. 

4 Taso 5 
 

CO- taso lasketaan keskitasoon ja savuil-
maisun raja nostetaan maksimiin. 
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Pysäköintihallit ja  
lastauslaiturit: Autojen pako-
putki suunnattuna ylös tai 
huonosti toimiva moottorit.  
Liikenteen lisääntyminen 
kaupungeissa, tiloihin tulee 
pakokaasuja 

Pakokaasu optisessa il-
maisimessa ja CO- anturissa. 
Lämpötilan vaihtelu differentiaa-
li-lämpöilmaisimessa 

5 Taso 5 
 

Poistetaan lämpötilan muutosnopeusilmaisu, 
CO- taso lasketaan keskitasoon, muutetaan 
lämpötilan ilmaisu raja-arvoilmaisuksi ja 
nostetaan savuilmaisun taso maksimiin. 
 
EN54-7 ja CEA4021 

Teollisuuskeittiöt 
Kahvilat 
Baarit 
Vanhustentalojen keittiöt 

Ruuankäry ja pohjaan palanut 
ruoka optisessa ilmaisimessa, 
uunin aukaisu tai polttimen käyt-
tö differentiaali-lämpö-
ilmaisimessa. Pohjaan palaneen 
ruuan aiheuttama CO- tason 
nousu lyhentää seuranta-aikaa. 

5 Taso 5 
 

Poistetaan lämpötilan muutosnopeusilmaisu, 
vähennetään CO- tasoa puoleenväliin, muu-
tetaan lämpötilan ilmaisu raja-arvoilmaisuksi 
ja nostetaan savuilmaisun raja  
maksimiin. 
 
EN54-7 ja CEA4021 

Maalaamot 
Korjaamot 

Hitsaus, maalaamon käryt sekä 
korjaamoon sisään tulevien 
ajoneuvojen pakokaasu optises-
sa ilmaisimessa. Aukaistavat 
ovien ja puhaltimien aiheuttama 
lämpötilan vaihtelu differentiaali-
lämpöilmaisimessa 

6 Taso 5 
 

Muutetaan lämpötilan muutosnopeus puo-
leen, muutetaan CO-taso puoleenväliin ja 
nostetaan savuilmaisun raja 
maksimiin. 
 
EN54-5 A1R, EN54-7 ja CEA4021 

Tilat, joissa pitkäaikaisesti 
synteettistä savua, sumua, 
usvaa jne. 

Pitkäaikainen (> 10 minuuttia) 
savu, sumu, usva jne. optisessa 
ilmaisimessa ylittää normaalin 
seuranta-ajan maksimin. 

7 (*) 

Taso 5 
 (seuranta-

aika ei käytös-
sä) 

Puhtaasti optisen ilmaisimen havainnointi ei 
aiheuta paloilmoitusta. Paloilmoitus saadaan 
vain jos optisen ilmaisun lisäksi lämpö- ja/tai 
CO- anturi havaitsee kohonneita arvoja. 
 
 

 
 
(*) Varoitus sovellukselle 7: 
 
Sovellus numero 7 ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön. Sitä tulee käyttää vain erikoissovelluksissa, jos tilassa esiintyy 
pitkän aikaa (yli 10 min.) optisen savuilmaisimen havaitsemaa savua tai vastaavaa. Jos COPTIR ilmaisimelle käyte-
tään tätä sovellusta, tilassa voi olla suuria pitoisuuksia savua ilman, että saadaan paloilmoitusta. 
Paloilmoituksen aktivoitumiseen tässä sovelluksessa tarvitaan savuilmaisun lisäksi joko lämpöilmaisin- tai CO- 
ilmaisinosan tai kummankin aktivoituminen. 
 
Vaikka tämäkin sovellus täyttää EN54-7 mukaiset testipalot, voi oikeassa palotilanteessa olla viivästetty vaste.  
Suositellaan, että sovellusta käytetään vain erikoistilanteissa. 
 
 
 


