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ASD 535 
 
 

 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 
 

A mais recente geração de detetores de aspiração de alta sensibilidade 

1 ou 2 linhas de aspiração com monitorização independente 

Conformidade EN 54-20, Classes A, B e C 

Software de cálculo certificado pela VdS: ASD PipeFlow, permite conceber topologias assimétricas 
eficientes 

 

Gama de sensibilidade ajustável entre 0,002 e 10%/m 

Imune a poluentes graças à sua supressão de partículas patenteada 

Função de auto aprendizagem

Aspiração de elevada potência (vácuo >400 Pa)

Nível de ruído muito reduzido, conforme à ISO 11690-1

Integrável em todos os sistemas de deteção de incêndios

Deteção de fumos muito precisa e fiável, graças aos sensores “High Dynamic (HD)” 

 
 

O detetor por aspiração ASD 535 constitui a última geração de detetores de fumos por aspiração, ativos e de alta 
sensibilidade. Permite ajuste de sensibilidade adaptado à aplicação, bem como sinalização pré-alarme e análise 
de poluentes. O ASD 535 deteta precocemente qualquer foco de incêndio incipiente ou mera condição de 
sobreaquecimento, e pode ser aplicado em praticamente todos os locais. 
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DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 

 
 

Características & Funcionalidades 
 
O ASD 535 permite a ligação de uma ou duas linhas de amostragem 
independentes, cada uma ligada a um sensor de fumos de elevada 
sensibilidade. Em cada linha podem ser aplicados múltiplos pontos de 
amostragem. Um avançado sistema de monitorização do fluxo de ar 
garante a verificação permanente das linhas de amostragem, 
detetando eventuais roturas ou bloqueios e monitorizando a presença 
de poluentes nos pontos de recolha. Um ventilador de elevado 
desempenho aspira o ar da área a ser monitorizada para a unidade de 
processamento e avaliação. Neste local, o ar recolhido é analisado 
pelos sensores de fumo. O visor e o painel de controlo da unidade de 
processamento indicam a concentração de fumos presente no ar, bem 
como as mensagens relativas a ocorrências de alarme, falha e estado 
do sistema. Qualquer incremento na concentração de fumo é detetado 
de imediato, de forma a garantir a máxima precocidade. Podem ser 
parametrizados 3 níveis de pré-alarme e alarme, que são associados a 
relés livres de potencial. O equipamento disponibiliza também 4 slots 
de expansão para módulos de interface e memória. 

 

 
 
Aplicações 
 
O detetor ASD 535 é a solução ideal para a monitorização de todo o tipo de locais, graças ao seu excelente 
desempenho. As aplicações mais usuais são as seguintes: 
 
 Monitorização de Áreas: 
 

o Armazéns e centros de distribuição com estanteria elevada 
o Salas de arquivo 
o Interior de tetos e chãos falsos 
o Espaços amplos 
o Museus, galerias, teatros, cinemas 
o Coleções de artefactos culturais, edifícios históricos 
o Aeroportos 
o Centros de informática 
o Centros de telecomunicações 
o Centros de investigação e laboratórios 
o Salas de instrumentação 
o Salas de transformadores 
o “Clean rooms” 

 
 Aplicações Ocultas:  
 

o Proteção de bens culturais 
o Prisões 
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 Proteção de Património:  

 

o Infraestruturas de telecomunicações 
o Postos de transformação 
o Mostruários 
o Bastidores de informática 
o Equipamentos de produção industrial 

 
 
Integração em Sistemas de Deteção de Incêndios 
 
O ASD 535 permite a ligação a qualquer tipo de sistema de deteção, através de módulos de input. Dependendo do 
fabricante do SADI, poderá mesmo ser possível controlar alguns parâmetros do sistema de deteção por aspiração, 
como, por exemplo, o ajuste de sensibilidade em modo dia/noite, a partir da CDI. 
 
 
Detetor de Fumo de Alta Sensibilidade 
 
O detetor de fumo SSD 535 foi desenvolvido especificamente para o ASD 535, sendo o resultado de um extenso 
processo de I&D. A utilização de um LED de elevada potência, combinada com uma câmara ótica de grande volume 
(LVSC) resulta numa sensibilidade sem paralelo, ajustável, com baixa resistência aerodinâmica e máxima resistência a 
poluentes e sujidade. Isto garante um tempo de vida muito elevado. 
 
 
Simplicidade de Planeamento e Comissionamento 
 
De forma a simplificar a instalação e o comissionamento deste tipo de sistemas, a ferramenta EasyConfig permite 
rapidez e eficácia, sem necessidade de utilizar um PC. Para instalações mais complexas pode ser utilizado o software 
ASD Pipeflow para cálculo e a ferramenta ASD Config para configuração (software para comissionamento e 
manutenção). Isto permite a conceção de redes de tubagem assimétricas otimizadas. O módulo de memória MCM 35 
facilita o registo de níveis de fumo, em cartão SD, por períodos alargados, para análise em PC. 
 
 
Gama de Acessórios 
 
Encontra-se disponível uma gama alargada de acessórios, com aprovação VdS (tubagens alternativas, pontos de 
amostragem, filtros, retentores de água, proteção anti deflagrante, etc.) 
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DADOS TÉCNICOS 
 

 
 

Gama de Tensão de Operação 10,5 – 30 VDC 
Consumo de Corrente (típico) 290 mA típicos (a 24 VDC) 
Sensibilidade de Alarme 0,02%/m–10%/m (0,00087–0,457 dB/m) 
Pré-Alarmes 1, 2 e 3 0,002–10%/m, programável em incrementos de 10% 
Interfaces 3 relés “open collector” (alarme, falha, programável), interface de 

técnico: USB 
“Slots” de Expansão 4 (SLM 35, MCM 35 e 2x RIM 35) 
Carga de Contacto de Relé 30 Vdc / 1A 
Normas EN54-20, Classes A, B e C 
Aprovação VdS G208154 
Temperatura de Operação Ambiente -20 °C a +60 °C 
Grau de Proteção Mecânica ICE 529 IP 54 (sem limitações) 
Dimensões da Caixa 263 × 397 × 146 mm (L × A, c/entradas × P) 
Cor da Caixa Cinzento claro RAL 280 70 05, Carvão RAL 300 20 05 
Material da Caixa ABS, UL 94-VO 
Peso Aprox. 3.850 g 
Visor e Teclado Standard 1 LED (verde): ALIMENTAÇÃO, 1 ou 2 LEDs (amarelo): Falha, 1 ou 2 

LEDs (amarelo): Alarme/Poluição, 1 botão reset 
 Versão “Deluxe” Adicionalmente: 10 ou 20 LEDs (amarelo) para indicação de nível de 

fumo 
Memória Eventos/Dados Analógicos Standard: máx. 430 eventos, com MCM 35: registo de dados 

analógicos até 1 ano 
Entrada de Cabos 4 × M20, 1 × M25 
Ventilador Radial, 5 velocidades 
Tempo de Vida Ventilador 65.000 horas (a 40 °C) 
Pressão de Sucção >400 Pa (nível de performance 5) 
Ruído *43 dBA (nível de ventilação 3, standard), 32 dBA (nível de 

ventilação 1), *Conforme a ISO 11690-1: 
Acústica – Prática recomendada para o dimensionamento de locais 
de trabalho de baixo ruído, contendo maquinaria 

Critérios de Sistema Testados cfm. EN 54-20* Máx. 2 × 200 m (Easy Config), máx. 2 × 240 m (ASD PipeFlow), 
máx. 2 × 24 pontos amostragem 

Critérios de Sistema sem Conformidade 
Standard 

 
Máx. 2 × 400 m (ASD PipeFlow), máx. 2 × 50 pontos amostragem 

 
* Seguir as instruções de planeamento 
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Dimensões: 

 
 
 
 

 

CÓDIGOS ENCOMENDA 
 

 
 

Descrição Cód.-Enc. 

Gama de Produtos para Detetor de Aspiração Fumos:  
– Para um sensor SSD 535 e respetiva linha de aspiração ASD535-1 
– Para dois sensores SSD 535 e respetivas linhas de aspiração ASD 535-2 
– Para um sensor SSD 535 e respetiva linha de aspiração, com sinalização de nível de fumo ASD 535-3 
– Para dois sensores SSD 535 e respetivas linhas de aspiração, com sinalizações de nível de fumo ASD 535-4 
– Sensor de fumo 0,5–10%/m sensibilidade de alarme (0,0217 dB/m) SSD 535-1 
– Sensor de fumo 0,1–10%/m sensibilidade de alarme (0,0043 dB/m) SSD 535-2 
– Sensor de fumo 0,02–10%/m sensibilidade de alarme (0,00087 dB/m) SSD 535-3 
– Módulo de circuito de anel, opcional, SecuriLine® SLM 35 
– Módulo de ligação de cartão de memória SD, opcional, com cartão MCM 35 
– Módulo de relés, opcional, com 5 relés RIM 35 
– Software para cálculo de redes de tubagem de aspiração ASD PipeFlow 
– Software para comissionamento e manutenção ASD Config 
 
 
 
Detetor Fumos Aspiração ASD535, em idioma Português. 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 


