
Bacharach® MVR-300™ VRF 
hűtőközeg- szivárgás érzékelő
VRF-rendszerekhez a lakott terekben

LEÍRÁS 
Az MSA Bacharach® MVR-300 gázérzékelő érzékeli a nagy hűtőközeg-töltetű hűtő- 
és fűtőberendezésekben, mint a VRF / VRV (Variable Refrigerant Flow - változó 
hűtőközegáramlás / Variable Refrigerant Volume - változó hűtőközeg térfogat) alkalmazott 
hűtőközegeket. A tipikus alkalmazások közé tartoznak a szállodák, kollégiumok, kórházak, 
irodaházak és lakóépületek.

Az MVR-300 hang- és fényjelzéssel riasztja a lakókat, és egyidejűleg kommunikál az 
épületirányítási rendszerekkel / épületautomatizálási rendszerekkel (BMS / BAS). A 
két fedélzeti relé használható a szelepek zárására, a riasztóberendezések és az elszívó 
ventilátorok aktiválására, illetve az épületirányítás vészhívásának kezdeményezésére. 

A fedélzeti Modbus RTU interfész valós idejű információkat szolgáltat a hűtőközeg-
koncentrációról, az állapotról és a beállításokról. Lehetővé teszi az MVR-300 egyedi 
konfigurálását az alkalmazásspecifikus követelményekhez, több Modbus regiszter 
használatával. Az MVR-300 készüléket könnyű telepíteni és egyszerű karbantartani.

Az MVR-300 kompatibilis az MSA Bacharach® MVR-SC vezérlővel.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szkennelje be a QR-kódot, hogy 
többet tudjon meg az MVR-
300-ról és más MSA Bacharach 
termékekről.

Jellemzők Előnyök
Illeszkedik a szabványos elektromos 
dobozokba 

Könnyen telepíthető

Alacsony profil / süllyesztett beépítés Esztétikailag nem tolakodó megjelenés

Két relé és Modbus kommunikáció
Értesítse az épület vezetését és kezdeményezzen 
ellenintézkedéseket

Riasztási lehetőségek, beleértve: LED, 
hangjelzés, két szint, konfigurálható 
késleltetés és hibabiztos riasztás.

Riasztja a lakókat és távolról tájékoztatja az épület vezetőségét a 
riasztás helyéről, hogy szükség esetén gyorsan reagálhasson

Hűtőközeg-specifikus érzékelő  Növeli a biztonságot és minimalizálja a hűtőközegveszteséget

Öndiagnosztika és egyszerű helyszíni 
kalibrálás Könnyen karbantartható

Egyedülálló, helyben cserélhető, előre 
kalibrált, dugaszolható érzékelő Alacsony tulajdonlási költség

Fontos megjegyzés: A nagy hűtőközeg-szivárgások a lakott helyiségekben olyan koncentrációt érhetnek el, amely fulladásveszélyt 
jelent a lakókra nézve. Az MVR-300 készüléket nem arra tervezték, hogy egyedüli biztonsági eszközként használják e kockázatra. A 
bent tartózkodók biztonságát is rendszerszemléletű megközelítéssel kell megközelíteni, amely olyan dolgokat foglal magában, mint 
a szellőzés, az észlelés, a korai figyelmeztetés, a csökkentés és a tervezési redundancia.

*Gyári alapértelmezett; módosítható a Modbuson keresztül. Ajánlott 6 hónapos tesztelés / újrakalibrálás

Hűtőközeg Cikkszám Alacsony riasztás* Magas riasztás* Tartomány

R-410A 6203-0001
6203-0002
6203-0003

500 ppm
1.000 ppm
2.000 ppm

2.000 ppm
2.000 ppm
4.000 ppm

2.500 ppm
5.000 ppm
10.000 ppm

R-32 6203-0041
6203-0042
6203-0043

500 ppm
1.000 ppm
2.000 ppm

2.000 ppm
2.000 ppm
4.000 ppm

2.500 ppm
5.000 ppm
10.000 ppm

ELŐLAP

6.58"
(167mm)

4.68"
(119mm)

HÁTLAP

3.78"
(96mm)

2.05"
(52mm)



Megjegyzés: Ez a termékismertető csak a bemutatott termékek általános leírását tartalmazza. Bár a termékek felhasználási módjai és 
teljesítőképességei általánosságban le vannak írva, a termékeket semmilyen körülmények között nem használhatják képzetlen vagy 
szakképzetlen személyek. A termékeket nem szabad használni, amíg a termék használati utasítását/felhasználói kézikönyvét, amely 
részletes információkat tartalmaz a termékek megfelelő használatára és gondozására vonatkozóan, beleértve a figyelmeztetéseket és 
óvintézkedéseket, alaposan el nem olvasták és meg nem értették. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az MSA az MSA 
Technology, LLC bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, Európában és más országokban. Minden más védjegyért látogasson el a 
https://us.msasafety.com/Trademarks weboldalra.

MSAsafety.com/Bacharach®

Az MSA több mint 40 országban működik 
világszerte. Az Önhöz közeli MSA-irodát a 
következő linken találja: MSAsafety.com/offices.
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Bacharach® MVR-300™ VRF hűtőközeg-szivárgás érzékelő

Műszaki adatok Leírás

Kimutatható gázok R-410A, R-32

Mérési tartományok 2.500 ppm, 5.000 ppm, 10.000 ppm

Burkolat Süllyesztett, fehér ABS, illeszkedik a legtöbb 3-fokozatú elektromos dobozba (nem alkalmas elektromos elosztódobozokba).

Méret (H × Sz × M, kb.) 6" × 4.1" × 1.75" (150 × 105 × 45 mm) a kerettel együtt

Védelem Beltéri: IP40, NEMA 1

Tömeg (kb.) 8 oz (230 g)

Elektromos áram 100-240 VAC, 50/60 Hz, 4 W max.

Fényjelzés Háromszínű LED: zöld, sárga, piros

Hangjelzés 80 dB 12" (30 cm távolságban)

Relé Két SPDT: alacsony riasztás és magas riasztás / hiba, normál vagy hibabiztos, konfigurálható

Riasztás késleltetése 0-15 perc, konfigurálható 0, 5, 10, 15 percig

Vezetékek Táp: 3 eres kábel, 14-20 AWG (0,5-2,0 mm2)

Relé: AWG (0,5-1,0 mm2) 3 eres kábel: 18-20 AWG (0,5-1,0 mm2)

Modbus: 2 eres, sodrott, árnyékolt, 18-24 AWG kábel

Modbus RTU Baud-ráta: vagy 19 200, konfigurálható

Környezeti feltételek Üzemi hőmérséklet: 32-120 ºF (0-50 ºC)

Tárolási hőmérséklet: 5 és 100 ºF (-20 és 40 ºC) között.

Páratartalom: 5-90% RH, nem kondenzálódik

Nyomás: 23,6-32,5 Hg hüvelyk (800-1.100 hPa)

Magasság 0-6,560' (2.000 m) tengerszint feletti magasságig

Érzékelő élettartama Legalább 2 év élettartam, ajánlott 6 hónapos teszteléssel és/vagy újrakalibrálással.

Jóváhagyások CE, UL/SCA/IEC/EN 61010-1

AZ MVR-SC VEZÉRLŐ
Az MSA Bacharach® MVR-SC hűtőközegszivárgás-ellenőrző központosított felügyeletet és riasztást 
biztosít több MVR-300™ VRF hűtőközegszivárgás-érzékelő együttes használatakor. Az MVR-SC 
folyamatosan figyeli az összes csatlakoztatott hűtőközeg-szivárgás érzékelőt a riasztási és hibaállapotok 
tekintetében, és a beépített színes érintőképernyős kijelzőn, a beépített hangjelzőn és a fedélzeti relé 
kimeneteken keresztül riasztást ad.


