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Detetor Fumos por 
Aspiração 

LaserSense 100 

CARACTERÍSTICAS 
 

 Detetor compacto de baixo custo para instalação simples e discreta 
 Alta sensibilidade, através da utilização de tecnologia laser, para detecção muito precoce de incêndios 
 Dois ramais de tubagem de aspiração com o comprimento de até 100m, para maior flexibilidade 
 Sistema único e patenteado de inteligência artificial – ClassiFire®, que ajusta dinamicamente os parâmetros de 

operação do detetor, permitindo a sua adaptação diária às condições ambientais e contaminação do sensor 
 Rejeição de alarmes intempestivos causados por poeiras, através da Tecnologia patenteada Dual LDD 3D3 Laser, 

de discriminação e eliminação de partículas de pó 
 Comunicação RS485 standard para operação em rede e comunicações remotas. 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 

O detetor LaserSense 100 foi concebido para uma efetuar uma 
deteção de alta sensibilidade numa caixa compacta.  

A sua inteligência artificial preceptiva – ClassiFire®, garante a 
operação do detetor na máxima sensibilidade, em qualquer 
ambiente, sem necessidade de parametrizações complexas. Isto 
significa que o detetor se auto configura para a máxima 
sensibilidade numa sala limpa (p.e. servidores) e reduzida numa 
zona com fumo ambiente. 

O detetor foi desenvolvido para encaixar numa base. Todos os 
cabos e tubagens são encaixados nesta base ainda na fase de 
montagem, permitindo que o detetor apenas seja inserido na 
fase final de comissionamento, se requerido. Isto evita danos 
durante a instalação. 

Disponibiliza contactos de saída livres de potencial para alarme de 
incêndio e falha, para monitorização remota por sistemas de 
deteção de incêndios ou sistemas de gestão centralizada.  
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Aplicações 

Os detetores LaserSense encontram-se aplicados em dezenas de milhares de locais mundialmente, que vão desde salas 
limpas, todo o tipo de indústria, salas de informática, a Casinos, como: 

 Salas de informática 
 Celas prisionais 
 Salas elétricas 
 Unidades ar condicionado 
 Bastidores elétricos 
 Deteção em condutas 
 Edifícios altos 

 Edifícios históricos 
 Equipamentos críticos 
 Vigilância antitabagismo 
 Indústria de risco 
 Salas de motores 
 Geradores 

Opções disponíveis 

Módulos de interface de protocolo (APIC™) disponíveis para diversos protocolos de comunicação 
Módulo de comando disponível para monitorização e visualização centralizada  
 Compatível com monitorização remota informatizada – SenseNet – até 127 detetores por anel 
 Unidades (display) de visualização remota 
 Opção de baixo custo com visor reduzido 
 Indicado para o software Stratos-MatrixScan, uma ferramenta patenteada que providencia localização virtual por 

endereços – p.e. 10 detetores podem originar até 45 endereços de localização distintos 

Certificações 

 Certificado em conformidade com as normas vigentes, por diversas entidades internacionais de certificação (contactar 
para uma lista atualizada). 

Dimensões da base 
com tubo de exaustão 

Deixar 80mm de espaço na parte  
superior e inferior da base, para acessos. 
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DADOS TÉCNICOS 
 

Tensão de alimentação 21,6V – 26,4V DC 
Consumo de corrente 400mA @ 24V DC 
Dimensões 300L x 220A x 85P 
Peso 3,8 kg
Gama de temperatura de operação -10 a +38 °C (UL268)

-10 a +60 °C (CEA4022)
Gama de humidade de operação 0 – 90% não-condensante 
Gama de medição (%Obs/m) 0,0015% a 25% 
Resolução máxima no visor 0,0015% obscurecimento por metro 
Princípio de deteção Dispersão de luz Laser permite detecção de massa e avaliação de 

partículas 
Gama de sensibilidade a partículas 0,003μ a 10μ 
Princípio de discriminação de poeiras LDD 3D3 Discriminação de Poeiras por Laser 
Comprimento máximo de ramal de aspiração 
recomendado 50 m com movimento do ar 

100 m sem movimento de ar 
Diâmetro da tubagem de aspiração ¾” nominal interior (27mm O/D) 
N.º de pontos de amostragem recomendado 25 por ramal 
Níveis de alarme 4 (Aux, Pré-alarme, Fogo 1 e Fogo 2) 
Intervalo de manutenção da câmara laser Superior a 10 anos (dependente do ambiente) 
Tempo de vida do Laser (MTTF) Superior a 1.000 anos 
Programação Módulo de Comando ou por PC via RS232/RS485 
Bus de dados de rede RS485 
Comprimento máximo da rede de dados entre 
detetores 1,2 km 
Grau de proteção mecânica IP50 
Entradas de tubagem de aspiração 2 
Saídas de tubagem (exaustão) 1 caso se opte pela base com exaustão 

CÓDIGOS ENCOMENDA 
 

Descrição Cód.-Enc. 
Detetor LaserSense 100 30740 
Base (exaustão para ambiente) 30741 
Base (exaustão com tubo) 30742 
Placa de circuito de relés 30436 
Filtro de substituição 30755 
Software de configuração e manutenção 30240 
Ficha série PC 30419 
Fonte de alimentação PS25 30821 

Detetor Fumos Aspiração LaserSense 100, em idioma Português. 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 


