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DADOS TÉCNICOS 
 

 
 
Tensão de alimentação 21,6V – 26,4V DC 
Consumo de corrente 250mA @ 24V DC 
Dimensões 145L x 220A x 85P 
Peso 1,7 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 deteção 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 25 m com movimento do ar 
 50 m sem movimento de ar 
Diâmetro da tubagem de aspiração ¾” nominal interior (27mm O/D) 
N.º de pontos de amostragem recomendado 10 
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 1000 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 1 
Saídas de tubagem (exaustão) 1 caso se opte pela base com exaustão 
 
 
 

 

CÓDIGOS ENCOMENDA 
 

 
 
Descrição Cód.-Enc. 
Detetor LaserSense 25 30750 
Base (exaustão para ambiente) 30752 
Base (exaustão com tubo) 30753 
Placa de cirtuito 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 25 25, em idioma Português. 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 
 


