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Deteção fixa de gás e chamas

Com a aquisição da Scott Safety, Detcon, Oldham, Simtronics 

e GMI, a Teledyne tornou-se um dos maiores fabricantes de 

produtos de deteção de gás e chamas. Estas marcas globais 

reúnem mais de 100 anos de experiência na indústria numa 

ampla gama de soluções de deteção inovadoras. Isso acrescenta 

força adicional significativa à Divisão de Segurança Pessoal da 

Teledyne, que possui produtos líderes numa ampla gama de 

mercados de PPE, fornecendo maior variedade de produtos

e soluções de segurança e melhorando assim a nossa relevância 

para clientes em todo o mundo.

O cenário específico de cada cliente exige uma abordagem 

diferente e personalizada, por isso a Teledyne aplica 

conhecimentos especializados na criação do plano certo 

para os riscos certos, sempre. O nosso portfólio completo e as 

soluções líderes do setor fornecem uma perspetiva especializada 

e produtos de qualidade em que pode confiar nas situações 

mais críticas. Quando se trata de valor, eficácia, eficiência e 

serviço de valor superior, a equipa de deteção de gás e chamas 

da Teledyne oferece-lhe o que ninguém mais oferece.

A Teledyne usa a sua capacidade global, excelência em fabrico 

e engenharia de clientes para fornecer soluções de ponta a 

ponta de deteção de gás e chamas para uma ampla gama 

de riscos em todo o mundo. Com um portfólio abrangente de 

produtos e serviços, líder do setor, o nosso compromisso com 

a integração entre plataformas oferece proteção para hoje e 

confiança para o futuro.

Os nossos produtos são vendidos através de um sistema 

de classe mundial de distribuidores, representantes de 

fabricantes e filiais de vendas conhecedores do setor. O 

nosso compromisso para com o cliente não termina na 

entrega do produto, mas inclui serviços contínuos. Desde 

soluções personalizadas a suporte técnico incomparável, 

as nossas soluções de deteção de gás e chama são 

apoiadas por pareceres especializados e tecnologia de 

qualidade com que pode contar em qualquer emergência.
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SERVIÇOS

Comissionamento:
Os nossos técnicos garantem que o seu equipamento é instalado cor-
retamente e que se encontra em boas condições de funcionamento.
Também fornecemos formação sobre a utilização, manutenção e ca-
libração dos nossos produtos. Permitimos que se concentre exclusiva-
mente na sua atividade e deixe a manutenção do seu sistema de de-
teção de gás a cargo dos nossos especialistas.

Planeamento/Serviço iES:
A nossa equipa de engenheiros trabalha em estreita colaboração 
com os nossos clientes para otimizar o desempenho e os custos de 
instalação. O serviço de planeamento inclui a conceção do sistema, a 
construção, a instalação e o comissionamento. Cada sistema é entre-
gue pronto a utilizar e instalar, com toda a documentação necessária.

Reparações:
A nossa equipa de técnicos qualificados fornece-lhe um serviço rápido 
e de alta qualidade utilizando peças originais. As nossas reparações 
são realizadas em linha com os seus requisitos e oferecemos atuali-
zações de software sem custos extra.

Aluguel de equipamento:
Os nossos clientes têm a opção de alugar o equipamento tendo em 
conta contratos de várias durações. Quer precise de uma unidade ou 
de cem, durante um período de uma semana ou vários meses, estamos 
empenhados em garantir que recebe o equipamento o mais rapida-
mente possível. Os clientes que efetuem o aluguer de equipamento 
receberão equipamento de deteção de gás testados, calibrados e em 
total funcionamento, imediatamente depois de os instalar.

Assistência no local:
Os nossos técnicos vão até si para realizar todos os níveis de manu-
tenção no local, particularmente no âmbito de contratos de manu-
tenção. Isto reduz consideravelmente o tempo de inatividade do seu 
equipamento e a necessidade de armazenar peças de substituição.

Formação:
Os nossos cursos de formação estão concebidos para ajudar tanto os 
profissionais experientes como os principiantes. Os formandos desen-
volvem melhores conhecimentos dos perigos do gás e como utilizarem 
os seus detetores de forma eficaz. Podemos fornecer sessões de for-
mação personalizadas no nosso centro aprovado ou no local.

Assistência técnica e apoio ao cliente:
Não hesite em contactar-nos se tiver alguma questão referente a uma 
encomenda, aplicações ou serviço ou se tiver uma questão técnica. As 
nossas equipas terão todo o prazer em ajudá-lo!

Programa de garantia prolongada:
Existem várias opções disponíveis. Contacte o seu representante local.

Está à procura da melhor solução para a sua aplicação?

Visite o nosso website para localizar a sua filial mais próxima: www.tele-
dynegasandflamedetection.com. As nossas equipas responderão às 
suas perguntas e dedicarão o tempo necessário para satisfazer as suas 
necessidades.

Está à procura de mais do que um detetor de gás?
Os nossos produtos são concebidos para se adequarem às suas apli-
cações. Desde uma instalação básica até à proteção de várias zonas, a 
nossa gama de sistemas fixos tem todas as soluções de que precisa. Quer 
no local, quer a partir dos desenhos do local, a nossa equipa analisa todos 
os planos de deteção de gás e chamas e fornece-lhe as soluções de que 
necessita, inclusive até à manutenção dos seus sistemas.

A nossa experiência:

• Análise da situação existente/estudo do projeto/avaliação
•  Elaboração das especificações, conceção e instalação
•  Manutenção no local e instalação
•  Serviço pós-venda: calibração e apoio técnico
•  Testes de conformidade (regulamentos, normas, etc.)

A nossa vasta gama de aplicações:

• Indústria do petróleo e gás
•  Perfuração offshore
•  Indústria petroquímica
•  Indústria de processamento alimentar
•  Tratamento de água
•  Setor automóvel
•  GPL
•  Gás natural
•  Produção de aço
•  Indústria farmacêutica
•  Centrais de energia nuclear e térmica

Produtos fiáveis e versáteis

Compreendemos que as falhas dos equipamentos resultam em custos por 
inatividade. Enquanto empresa com certificação ISO 9001, garantimos 
que os nossos produtos são desenvolvidos tendo em mente a máxima fia-
bilidade. Os nossos detetores são concebidos para se adequarem virtual-
mente a todas as aplicações.

A missão de deteção de gás e chamas da Teledyne é ser o melhor fornecedor de sistemas de deteção 
de gás e chamas em todo o mundo. Esforçamo-nos por fornecer a mais elevada qualidade e o melhor 
serviço a todos os nossos clientes.
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Detetores de
gás fixos
(para a indústria leve/comercial)

  OLC 10/OLCT 10
Concebido para detetar gases combustíveis e gases de escape

• Até dois OLC 10s por canal
• Até cinco OLCT 10s por canal
• Ponte Wheatstone ou saída de 4-20 mA (OLCT 10)

O OLC 10 e OLCT 10 foram concebidos para detetar gases combustíveis ou tóxicos para aplicações 
na indústria leve (unidades de caldeiras, salas de carregamento de baterias, parques de estaciona-
mento, hospitais). É possível ligar dois OLC 10s a um canal de deteção para monitorizar a mesma 
área, sem uma caixa de junção adicional ou cablagem extra. De igual forma, é possível ligar até 
cinco OLCT 10s a um canal para a deteção de CO, NO ou NO2 numa aplicação num parque de 
estacionamento.

Gases detetados: combustível, tóxico e refrigerante (Metano, Propano, Butano,
Hidrogénio, GPL, GNL, CO, NO, NO2 e Fréons)
Tecnologia: Catalítica, eletroquímica ou semicondutora
Certificações: CE • ATEX 3G (exceto a versão com semicondutor)

  OLCT 10N
Concebido para detetar oxigénio e os gases tóxicos ou 
combustível mais comuns

OLCT 10N é um detetor digital compatível com os controladores MX 32 e MX 43. É possível ligar 
até oito OLCT 10Ns a um MX 32 e até trinta e dois OLCT 10Ns a um MX 43. A calibração utilizando 
um gás padrão é semiautomática. Pode ser realizada por apenas uma pessoa sem abrir ou ajustar o 
alojamento.

Gases detetados: Metano, Propano, Butano, Hidrogénio, GPL, O2, CO, CO2, H2S, NH3, NO, 
NO2
Tecnologia: Catalítica, infravermelhos ou eletroquímica
Certificações: CE • ATEX 3GD • IECEx • EAC
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  CTX 300
Concebido para detetar gases tóxicos ou oxigénio em áreas não clas-
sificadas com um risco de explosões

• Transmissor de saída de 4-20 mA com visor iluminado opcional
• Opção de fonte de alimentação de 2 cabos (versão eletroquímica)

O CTX 300 foi concebido para detetar gases tóxicos ou oxigénio em áreas não classificadas com um 
risco de explosões no setor industrial ou terciário. O CTX 300 está equipado com sensores que são 
pré-calibrados na nossa fábrica, facilitando a manutenção e, mais especificamente as substituições 
dos sensores.

Gases detetados: mais de 30 gases tóxicos, O2, CO2, VOC, Fréons
Tecnologia: Infravermelhos, eletroquímica ou semicondutora
Fonte de alimentação: 15–32 V DC
Sinal de saída: 4–20 mA
Certificações: CE • CSA • EAC

  Parkhaussysteme (CPS)
Concebido para detetar gases combustíveis e gases de escape em 
estacionamentos e túneis

• Até 256 detetores, 64 entradas lógicas e 256 relés por sistema
• Controlo de ventilação automático

A unidade de deteção de gases CPS (Car Park System) utiliza um fieldbus e pode suportar até 256 
detetores e o mesmo número de relés ligados a uma rede em 8 linhas diferentes. Até 1000 vezes 
mais rápido do que um sistema de bomba, o CPS é mais seguro e fornece uma excelente gestão da 
ventilação, enquanto reduz consideravelmente o consumo de energia. Tem uma interface simples de 
utilizar, composta por um grande ecrã LCD que apresenta as medições em tempo real, 3 luzes LED e 
ícones que indicam o estado do sistema (Operação, Operação forçada, Falha, Alarme, Velocidade 
baixa, Velocidade alta, etc.).

Gases detetados: Metano, Hidrogénio, GPL, VNG, CO, NO, NO2
Tecnologia: Catalítica ou eletroquímica
Fonte de alimentação: 85-260 V CA
Saídas: Relés, RS485 Modbus RTU
Certificações: CE • VDI 2053
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  OLC 100/OLCT 100
Concebido para detetar todos os gases em áreas classificadas com 
um risco de explosões

• Certificação SIL2 (LEL, O2, CO, H2S, NH3)
• Opção em aço inoxidável disponível
• Versão para temperaturas elevadas até 200 °C

Destinado a aplicações industriais, os detetores de gases OLCT 100 apresentam uma conceção eco-
nómica e são fiáveis, duradouros e fáceis de utilizar. A gama está disponível na versão com ponte 
Wheatstone (OLC) ou na versão com transmissor analógico com saída de 4-20 mA (OLCT). A série 
100 está disponível nas versões intrinsecamente segura e à prova de explosão. O OLC 100 e OLCT 
100 têm a certificação SIL2 de acordo com as normas IEC 61508 e EN 50402 (dependendo dos 
gases detetados).

Gases detetados: Combustíveis, tóxicos, O2, CO2, VOC, Fréons
Tecnologia: Catalítica, eletroquímica, infravermelhos, semicondutora
Fonte de alimentação: 15,5-32 V CC
Sinal de saída: 4-20 mA, ponte Wheatstone no modelo OLC 100
Certificações: CE • ATEX • IECEx • INMETRO • China Ex • India Ex • EAC • MED • SIL2

Stationäre 
Gaswarnsysteme
(Industrieapplikationen)

  OLCT 60
Transmissor analógico com visor para detetar todos os gases em áre-
as classificadas com um risco de explosões

• Não intrusivo, calibração realizada por uma pessoa
• Sensores pré-calibrados

O OLCT 60 está equipado com um ecrã local e acesso não intrusivo aos menus de manutenção. As 
unidades do sensor são fabricadas em aço inoxidável 316L para uma maior resistência aos agentes 
corrosivos e podem ser instaladas via remota até 15 metros afastadas do ecrã para a deteção em áre-
as de difícil acesso, enquanto permitem leituras diretas. O OLCT 60 é um detetor versátil. Concebido 
para a indústria, é adequado para a maioria das aplicações.

Gases detetados: Combustíveis, tóxicos, O2, CO2, VOC, Fréons
Tecnologia: Catalítica, eletroquímica, infravermelhos, semicondutora
Fonte de alimentação: 16-30 V CC
Sinal de saída: 4-20 mA
Certificações: CE • ATEX • EAC • China Ex • SIL2 • (O2 e gases combustíveis)
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  DG-7 Series
Transmissor analógico com visor para detetar todos os gases em áreas 
classificadas com um risco de explosões

• Não intrusivo, calibração realizada por uma pessoa
• Sensores pré-calibrados
• Relés integrados
• Protocolo de comunicação HART opcional

Os detetores de gases DG-7 foram concebidos para uma operação e manutenção simples e utili-
zam uma vasta gama de sensores. Os sensores eletroquímicos são certificados como intrinsecamente 
seguros e podem ser substituídos sem desligar o detetor. Concebido totalmente em aço inoxidável e 
equipado com um ecrã luminoso que muda de cor dependendo do estado (alarme, falha, normal, 
pré-aquecimento), o DG-7 é um detetor industrial concebido para ambientes agressivos.

Gases detetados: Combustíveis, tóxicos, O2
Tecnologia: Catalítica, eletroquímica, semicondutora (H2S)
Fonte de alimentação: 18-28 V CC
Saídas: 4-20 mA (0-22 opcional), Relés, HART, LonWorks (para ligação ao sistema Syntel)
Certificações: CE • ATEX • IECEx

  iTrans 2
Detetor de gás com até dois sensores

• Não intrusivo, calibração realizada por uma pessoa
• Saída RS485 de série
• Relés integrados e protocolo de comunicação HART opcional

O iTrans2 é um transmissor de sensor único ou duplo para obter a máxima flexibilidade e custos de 
instalação reduzidos. O seu desempenho superior torna-o adequado para qualquer aplicação indus-
trial. As suas características incluem: sensores pré-calibrados, sensores locais ou remotos, calibração 
não intrusiva, versão em aço inoxidável opcional, relés integrados, saída RS485 para utilizar numa 
rede, ecrã LED de alta visibilidade, etc.

Gases detetados: Combustíveis, tóxicos, O2, CO2
Tecnologia: Catalítica, eletroquímica, infravermelhos
Fonte de alimentação: 12-28 V CC
Saídas: duas saídas de 4-20 mA, Relés, RS485 Modbus RTU ou HART
Certificações: CE • ATEX • IECEx • NRTL/c et CSA • China Ex • INMETRO • EAC

  GD10P
Detetor de gás por infravermelhos

• Sem calibração em campo!
• Garantia de 5 anos e 15 anos na fonte
• Certificação SIL2 pela TÜV-Rheinland
• Protocolo HART de série

O GD10P é a referência dos detetores por infravermelhos. Equipado com duas fontes de infravermel-
hos, utilizando a tecnologia de vários feixes, o GDP10 é de tal forma fiável que não exige qualquer 
manutenção ao longo de toda a sua vida útil. Tempo de resposta ultrarrápido (T90 < 2 seg.), cons-
trução em aço inoxidável, ótica aquecida, garantia de 5 anos para o detetor e garantia de 15 anos 
para as fontes, certificação global e um protocolo de comunicação HART tornam o GD10P num dos 
detetores mais utilizados na indústria do petróleo e gás.

Gases detetados: Combustíveis, biogás, CO2
Tecnologia: Infravermelhos
Fonte de alimentação: 18-32 V CC
Saídas: 4-20 mA, HART
Certificações: CE • ATEX • IECEx • CSA • UL • INMETRO • India Ex • ABS • MED • 
SIL2 (compatível com SIL3)
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 Meridian
Detetor de gás universal com até 3 sensores

• Sensores inteligentes de “troca a quente”
• Não intrusivo, calibração realizada por uma pessoa
• Certificação SIL2 pela TÜV-Rheinland

O Meridian é um transmissor que pode suportar um, dois ou três sensores para obter a máxima flexibi-
lidade. O seu desempenho superior torna-o adequado para qualquer requisito industrial. As suas carac-
terísticas incluem: sensores pré-calibrados inteligentes que são “trocados a quente” em zonas ATEX, 
sensores locais ou remotos, calibração não intrusiva, versão em aço inoxidável opcional, relés integ-
rados, saída RS485 para utilizar numa rede, ecrã gráfico de alta visibilidade e certificação global.

Gases detetados: combustíveis, tóxicos, O2
Tecnologia: Catalítica, eletroquímica, infravermelhos
Fonte de alimentação: 18-30 V CC
Saídas: 4-20 mA, RS485 Modbus RTU, Relés, Protocolo HART opcional
Certificações: CE • ATEX • IECEx • cCSAus • INMETRO • China EX • EAC • SIL2

  700 Series
Transmissor analógico com visor para detetar todos os gases em áre-
as classificadas com um risco de explosões

• Concebido especialmente para ambientes agressivos e condições extremas
• Impermeável, à prova de corrosão e de vibrações
• Não intrusivo, calibração realizada por uma pessoa
• Capacidade de troca de sensores a quente (hot swap)

A Série 700 foi concebida para utilizar em condições ambientais extremas. O seu alojamen-
to é fabricado totalmente em aço inoxidável e a eletrónica está encapsulada em resina para 
a proteger do ambiente externo. Os sensores de deteção são “inteligentes”. São pré-calibra-
dos na nossa fábrica e podem ser reconhecidos pelo detetor para uma simples substituição 
em campo.

Gases detetados: Combustíveis, tóxicos, O2, CO2, VOC
Tecnologia: Catalítica, eletroquímica, infravermelhos, semicondutora (H2S), fotoionização (VOC)
Fonte de alimentação: 11,5-28 V CC
Saída: 4-20 mA e RS485 Modbus RTU de série - Relés, HART e Foundation Fieldbus opcional
Certificações: CE • ATEX • cCSAus • INMETRO • ABS • FM • EAC • SIL2

  GD10 PE
Detetor de gás por infravermelhos de alta sensibilidade

• Nenhuma repetição de calibração necessária no local
• O tempo de resposta mais reduzido no mercado
• Intervalo 0-20% LEL

Derivado do GD10P, o detetor de infravermelhos de alta sensibilidade GD10PE é a solução 
ideal para detetar gases combustíveis em condutas de ventilação e turbinas de gás, onde os detetores 
convencionais não são adequados devido aos seus tempos de resposta demasiado longos e não são 
suficientemente sensíveis para acionar alarmes num prazo extremamente curto.

Gases detetados: Combustíveis
Tecnologia: Infravermelhos
Fonte de alimentação: 18-32 V CC
Saída: 4-20 mA, HART
Certificações: CE • ATEX • IECEx • CSA • EAC • SIL2
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 Spyglass

• Intervalo de deteção até 200 metros
• Ótica aquecida
• Garantia de 10 anos para a fonte
• Certificação SIL2 pela TÜV-Rheinland

O detetor Spyglass inclui um transmissor de infravermelhos e um recetor separado por 4 a 
200 metros, o que significa que pode substituir até 20 detetores de pontos. Com certificação 
IP66/67, ótica aquecida e uma construção em aço inoxidável, o Spyglass foi concebido 
para operar em ambientes agressivos e consegue ligar com uma atenuação de sinal até 90% 
causada pelo pó, nevoeiro, chuva, neve ou vibrações. Com certificação SIL2, o Spyglass 
apresenta uma saída analógica compatível com HART, uma saída RS485 e relés integrados, 
bem como uma garantia de 3 anos.

Gases detetados: Combustíveis
Tecnologia: Infravermelhos
Fonte de alimentação: 18-32 V CC
Saídas: 4-20 mA, HART, RS485 Modbus RTU
Certificações: CE • ATEX • IECEx • FM • SIL2

  GD1
Detetor por feixe aberto de laser para a deteção de H2S, CO2 ou CH4

• Nenhuma calibração necessária durante toda a sua vida útil
• Sem interferência cruzada com outros gases
• Máxima sensibilidade

O detetor GD1 é um novo tipo de detetor por feixe aberto com tecnologia laser. Os díodos de laser que são 
utilizados são concebidos especificamente para uma seletividade total, máxima sensibilidade e fiabilidade 
total. Esta tecnologia laser torna o GD1 imune a interferências externas, como luz solar, chuva ou nevoeiro. 
O comprimento de onda do díodo de laser é monitorizado mais de 500 vezes por segundo para garantir 
que o raio de absorção corresponde na perfeição ao gás a ser detetado e para eliminar quaisquer ope-
rações de calibração no local. Fabricado totalmente em aço inoxidável e equipado com ótica aquecida, 
o GD1 é ideal para monitorizar estruturas exteriores, ao longo de vedações, nos limites das propriedades, 
etc.

Gases detetados: H2S, CO2, H2S+CH4 (leitura dupla)
Tecnologia: Infravermelhos (díodo de laser)
Fonte de alimentação: 18-32 V CC
Saídas: 4-20 mA, HART
Certificações: CE • ATEX • IECEx • SIL2 (em curso)

Infravermelhos por feixe aberto para detetar gases combustíveis
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Detetores de
chamas

  DF-TV7 Series
Dreifach-IR- & UV/2IR-Flammendetektor

• Ausgezeichnete Immunität gegen Falschalarme
• Weites Erfassungsspektrum (bis zu 120°)
• Kontinuierliche Optiküberwachung

Der DF-TV7-T beinhaltet drei Infrarot-Detektoren, um Kohlenwasserstoffbrände aus einer Entfernung 
von bis zu 80 Meter zu erkennen. Entworfen für die Erkennung von Bränden mit erheblicher Rauch-
entwicklung. Der DF7-T ist der erste Flammenmelder mit SIL3-Zertifizierung!

Der DF-TV7-V bietet mit der Kombination von Infrarot- und Ultraviolettdetektoren,  eine verbesserte 
Immunität gegen Falschalarme und eine kürzere Ansprechzeit. Der DF-TV7-T erkennt Kohlenwasser-
stoffbrände aus einer Entfernung von bis zu 45 Meter und ist SIL2-zertifiziert.

Art des erkannten Brandes: Kohlenwasserstoffbrände
Technologie: Kombination von Dreifach IR (TV7-T) und Ultraviolett-Doppel IR (TV7-V)
Stromversorgung:18–28 V DC
Ausgänge: 4–20 mA, Relais, HART (optional), LonWorks (für Anbindung an das Syntel-System)
Zertifizierungen: CE • ATEX • IECEx • India Ex • EN 54-10 • SIL3 (IR3) • SIL2 (UV/2IR)

 MultiFlame Serie FV-40
Multi IR und UV/IR Flammenmelder

• Ausgezeichnete Immunität gegen Falschalarme
• Erfassung aller Brandtypen
• Kontinuierliche Optiküberwachung

Während die Dreifach IR (IR3) oder Multi IR (IR4) Modelle für die Erkennung von Kohlen-
wasserstoffbränden (und im Fall des Modells IR4 von Wasserstoffbränden) in einer Entfernung  
von bis zu 65 Meter konzipiert sind, eignen sich die Modelle UV/IR eher für die Erkennung von  
anorganischen Bränden (Wasserstoff, Ammoniak, Metalle, usw.). Alle Modelle sind SIL2-zertifiziert und ver-
fügen über ein Heizsystem, um die Frost- und Kondenswasserbildung an der Optik zu verhindern.

Art des erkannten Brandes: alle Brandtypen (Kohlenwasserstoffe, Wasserstoff, Metalle, usw.)
Technologie: Dreifach IR (IR3), Vierfach IR (IR4) und Ultraviolett-Infrarot Kombination (UV/IR)
Stromversorgung: 18–30 V DC
Ausgänge: 4–20 mA, HART, RS485 Modbus RTU, Relais
Zertifizierungen: CE • ATEX • IECEx • FM • CSA • EN54-10 • MED • SIL2
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Sistemas de
controle

  SV4B
Controlador de canal único sem ecrã

• Solução económica para unidades pequenas (unidades de caldeiras, salas de carregamento de bateri-
as)

• 2 limiares de alarme programáveis

O Surveyor 4B é um controlador de canal único concebido para detetar gases combustíveis 
em unidades de caldeiras, salas de carregamento de baterias e, mais geralmente, em uni-
dades pequenas que necessitem de um ou dois detetores. Pode ter dois limiares de alarme 
diferentes e relés integrados. Pode ser facilmente montado num trilho DIN.

Entrada: Sensor de ponte Wheatstone
Saídas: 2 relés (1 gás comum e falha, 1 gás)
Fonte de alimentação: 11,5 a 14 V CC ou 207 a 242 V CA
Indicadores: Alarmes sonoros e visuais integrados
Certificações: CE

  MX 32
Controlador com até 2 canais e 8 detetores

• Até 8 detetores analógicos ou digitais
• 5 limiares de alarme programáveis por canal
• Lógica OR, AND, NAND, VOTING para o alarme
• Registo de dados

O MX 32 é um controlador digital e analógico concebido para medir os gases na atmosfera 
e, mais geralmente, para o processamento de qualquer sinal digital para ligar/desligar compatível 
ou analógico de 4-20 mA. É possível distribuir até 8 detetores nas suas 2 linhas para uma maior 
poupança de custos. O MX 32 aceita diferentes módulos (entradas analógicas, saídas de relés, 
entradas lógicas, saídas analógicas) que podem ser instalados a uma distância máxima de várias 
centenas de metros para uma maior capacidade e flexibilidade do sistema.

Entradas: 4-20 mA, digital, ponte Wheatstone
Saídas: 5 relés integrados e até 16 relés externos, 4-20 mA, RS485 Modbus RTU
Fonte de alimentação: 22 a 28 V CC ou 100 a 240 V CA
Indicadores: Alarmes sonoros e visuais integrados, kit de alarme adicional opcional
Certificações: CE • metrologia ATEX (em curso) • EAC • CSA • SIL1
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  MX 43
Controlador com 4 a 8 canais de deteção

• Até 32 detetores analógicos ou digitais
• 5 limiares de alarme programáveis por canal
• Lógica OR, AND, NAND, VOTING para o alarme
• Registo de dados por USB

O MX 43 é um controlador digital e analógico concebido para medir os gases na atmosfera e, mais 
geralmente, para o processamento de qualquer sinal digital para ligar/desligar compatível ou ana-
lógico de 4-20 mA. É possível distribuir até 32 detetores nas suas 8 linhas para uma maior poupan-
ça de custos. O MX 43 tem certificação SIL1 e aceita diferentes módulos (entradas analógicas, saídas de 
relés, entrada lógica compatível, saídas analógicas) que podem ser instalados a uma distância máxima 
de várias centenas de metros para uma maior capacidade e flexibilidade do sistema. Está disponível 
na versão de montagem na parede e na versão montada em prateleira de 19”.

Entradas: 4-20 mA, digital, ponte Wheatstone
Saídas: 6 relés integrados e até 24 relés externos, 4-20 mA, RS485 Modbus RTU
Fonte de alimentação: 22 a 28 V CC e 100 a 240 V CA, bateria de reserva integrada opcional
Indicadores: Alarmes sonoros e visuais integrados, kit de alarme adicional opcional
Certificações: CE • metrologia ATEX • EAC • MED • SIL1

  MX 52
Controlador com 2 a 16 canais de deteção

• 3 limiares de alarme programáveis por canal
• Formato padrão 3U de 19”
• Certificação SIL2

O controlador MX 52 permite a ligação de no máximo 16 detetores analógicos ou ponte Wheats-
tone. O dispositivo pode ser programado a partir do painel frontal ou utilizando um computador. 
O controlador MX 52 é tão seguro quanto fiável e tem certificação SIL2. Tem uma saída de 
4-20 mA por canal, dois relés de alarme por canal, um relé de alarme geral e um relé de falha.

Entradas: 4-20 mA, ponte Wheatstone
Saídas: 34 relés (1 gás comum, 1 falha comum, 32 gás), 4-20 mA, RS485
Fonte de alimentação: 21 a 31 V CC e 207 a 244 V CA ou 103 a 122 V CA
Indicadores: Alarmes sonoros e visuais integrados
Certificações: CE • metrologia ATEX • EAC • SIL2
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  Multisafe - MX
Sistema de alarme de incêndio, gás e intrusão

• Módulos de deteção e supressão integrados
• Capacidade ilimitada (mais de 15 000 pontos de deteção)
• Certificação SIL2/SIL3 pela TÜV-Rheinland

O painel de controlo Multisafe-MX é um sistema com certificação SIL2/SIL3 totalmente integrado para a 
deteção de gás e incêndio, alarmes de intrusão e supressão de incêndio. Oferece uma vasta escolha 
de configurações e cumpre quaisquer requisitos referentes a “Incêndios e gás” dos locais industriais. No 
modo redundante, todos os módulos podem ser “trocados a quente” sem qualquer perda da função de 
segurança.

Entradas: 4-20 mA, detetores de incêndios identificáveis ou convencionais, quebra de vidro, etc.
Saídas: Relés, saídas do transístor monitorizadas
Certificações: CE • EN 54 • NFPA 72 • UL 864 • MED • SIL2/SIL3

   MX 62
Controlador de 8 a 64 canais com certificação SIL2/SIL3

• Lógica OR, AND, NAND, VOTING para o alarme
• Até 128 relés de alarme
• Sistema redundante

O MX 62 é um controlador digital e analógico concebido para medir os gases na atmosfera e, mais geral-
mente, para o processamento de qualquer sinal digital compatível ou analógico de 4-20 mA. A eletrónica 
é totalmente redundante das entradas analógicas para as saídas dos relés, para o elevado nível de segu-
rança funcional exigido pelos sistemas com certificação SIL3. O MX 62 aceita diferentes módulos (entradas 
analógicas, saídas de relés, saídas analógicas) que podem ser instalados a uma distância máxima de 
várias centenas de metros para uma maior capacidade e flexibilidade do sistema.

Entradas: 4-20 mA, detetores digitais compatíveis (OLCT 80 e T..W-EX)
Saídas: 4-20 mA, Relés, RS485 Modbus RTU e/ou TCP/IP (opcional)
Certificações: CE • metrologia ATEX • EAC • SIL2/SIL3
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Soluções
sem fios (Wireless)

  CXT
Detetor de gás SmartWireless

• Topologia de rede em malha auto-regenerável
• Fonte de alimentação com bateria interna
• Frequência de 2,4 GHz
• Alcance até 2,4 km

Os detetores de gás sem fios CXT estão equipados com baterias internas recarregáveis ou descartáveis 
e comunicam via rádio em distâncias até 2,4 km. Esta liberdade completa de escolha do tipo de ligação 
elétrica significa que é possível obter uma poupança significativa nos custos de instalação do equipamento 
e o sistema pode ser modificado com uma grande flexibilidade. Ideal para soluções fixas ou móveis, o 
CXT oferece até 9 meses de tempo de funcionamento com uma bateria recarregável e até mais quando é 
utilizado com as nossas soluções de recarga com painel solar. Até 32 dispositivos CXT podem comunicar 
na mesma rede de malha segura.

Gases detetados: Combustíveis, tóxicos, O2
Tecnologia: Infravermelhos, eletroquímica
Fonte de alimentação: 9-30 V CC ou bateria recarregável ou bateria de lítio
Entrada/saída: Transmissão de rádio DSSS de 2,4 GHz
Certificações: CE • ATEX • cCSAus

  OLCT 80W
Detetor sem fios de sensor triplo

• Topologia de rede em malha auto-regenerável ou ponto a ponto
• 2,4 GHz ou 900 MHz FHSS
• Alcance até 3 km

O OLCT 80W é ideal para transmitir os dados através da rede sem fios num ambiente industrial. Utilizando as 
bandas de frequência permitidas (2,4 GHz ou 900 MHz, dependendo do país), o OLCT 80W pode ser in-
tegrado numa rede de malha de 49 detetores ou pode ser utilizado de forma autónoma num sistema de ponto 
a ponto. A tecnologia FHSS (espectro disperso por saltos de frequência) garante a integridade, segurança 
e fiabilidade da rede sem fios.

Gases detetados: Combustíveis, tóxicos, O2, CO2, VOC, Fréons
Tecnologia: Catalítica, eletroquímica, infravermelhos, semicondutora
Fonte de alimentação: 18 a 28 V CC
Entradas: 2 entradas de 4-20 mA para ligar qualquer detetor analógico
Saídas: 4-20 mA, RS485, relés (1 falha, 2 alarme)
Certificações: CE • ATEX • EAC • China Ex
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  Model X40
Estação de alarme com 8 a 32 canais de deteção

• Até 32 detetores analógicos, digitais ou sem fios
• Comunicação de rádio DSSS de 2,4 GHz
• Registo de dados em cartão SD

O X40 é um dispositivo digital e analógico concebido para medir os gases na atmosfera. É possível ligar até 32 
pontos de deteção: Detetores com fios de 4-20 mA ou Modbus, detetores CXT sem fios ou monitores BM 25W sem 
fios. O X40 aceita diferentes módulos (entradas analógicas, saídas de relés, entradas lógicas, saídas analógicas) 
que podem ser instalados a uma distância máxima de várias centenas de metros para uma maior capacidade 
e flexibilidade do sistema. Está disponível em diferentes formatos (NEMA 4X, NEMA7 fibra de vidro ou aço 
inoxidável) e aceita um cartão SD de série para guardar as medições e os eventos.

Entradas: 4-20 mA, RS485, Modbus RTU, opção sem fios
Saídas: Até 32 relés, 4-20 mA, RS485 Modbus RTU
Fonte de alimentação: 11,5-30 V CC e 115-230 V CA, bateria de cópia de segurança integrada opcional
Formatos: Armário de parede em aço inoxidável ou fibra de vidro, versão à prova de explosão Cl I Div 1, 
versão para prateleira
Certificações: CE • CSA

  BM 25 & BM25W
Monitor de local de 5 gases
• Topologia de rede em malha auto-regenerável
• Até 30 dispositivos por rede
• Alcance de 1 km
• Tempo de funcionamento até 170 horas

O BM 25 é um monitor de vários gases que consegue detetar até 5 gases. Combina os benefícios de um detetor fixo 
com um dispositivo transportável. Extremamente robusto e simples de utilizar, o BM 25 foi concebido para proteger 
as equipas de intervenção ou manutenção em áreas com risco de gases durante o trabalho de desenvolvimento ou 
manutenção. Utilizado numa rede independente, o BM 25W transfere as informações de alarme de um dispositivo 
para o seguinte por comunicação de rádio sem fios. Adicionar um controlador X40 sem fios irá dar-lhe acesso local 
a todas as medições de concentração de gás.

Gases detetados: Combustíveis, tóxicos, O2, CO2, isobutileno (VOC)
Tecnologia: Catalítica, eletroquímica, infravermelhos, fotoionização
Tempo de funcionamento: até 170 horas, 135 horas no modo sem fios, ilimitado quando ligado ao carrega-
dor intrinsecamente seguro
Alarmes: Lampejo ultra brilhante com visibilidade de 360 graus, 103 dB a 1 metro, relés
Transmissão de rádio: 2,4 GHz DSSS
Certificações: ATEX • CE • IECEx • CSA • INMETRO • EAC
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 Detcon Site Sentinel CXT
Sistema móvel sem fios

• Compatível com detetores de gás CX/CXT e sistemas de alarme SmartWireless
• Até 32 detetores sem fios
• Ligação de até 4 detetores analógicos
• Alcance até 2,4 km

O Site Sentinel CXT é um sistema móvel sem fios facilmente instalável concebido para monitorizar os locais em pe-
ríodos de tempo curtos ou médios. No modo “recetor”, o Site Sentinel pode receber sinais de até 32 detetores sem 
fios e emitir um alerta local em caso de alarme de gás. No modo “transmissor”, o Site Sentinel pode enviar medições 
de 4 detetores ligados por cabo às suas entradas analógicas a um sistema centralizado e emitir um alerta local ou 
controlar remotamente as estações de alarme SmartWireless. O sistema pode ser configurado facilmente a partir do 
painel frontal, sem abrir o alojamento. O ecrã LCD apresenta as medições de cada detetor na rede em tempo real. 
As várias opções de fonte de alimentação com painel solar tornam o Site Sentinel totalmente independente. O 
conjunto tem certificação de Classe I, Div 2.

Entradas: 4 entradas de 4-20 mA, 32 entradas sem fios
Saídas: Transmissão de rádio DSSS de 2,4 GHz, relés, RS485 Modbus RTU
Fonte de alimentação: 14-30 V CC e/ou bateria interna, fonte de alimentação com painel solar opcional
Alarmes (opcional): Flash de xénon de 1,75 Joules, sirene de 80-90 dB a 60 cm
Certificações: CE • cMETus

  Gaswarnsystem SW-AV
Sistema de alarme SmartWireless

• Tempo de funcionamento de 6,5 meses sem alarme
• Até 9 horas de funcionamento contínuo com alarme
• Alcance até 2,4 km

As estações de alarme sonoro e visual SmartWireless® são fáceis de instalar e permitem poupanças 
significativas nos custos de ligação. Como são móveis, permitem um elevado nível de flexibilidade e podem 
ser reposicionadas conforme necessário. As estações SW-AV são utilizadas com dispositivos sem fios ou o 
Site Sentinel CXT e têm certificação de Classe I, Div 2.

Modelos disponíveis: 1 luz e 1 sirene (Div 1), 2 luzes e 1 sirene (Div 2)
Alarmes: 15 Joules e 108 dB a 1 m (versões Div 2); 5 Joules e 103 dB a 1 m (versão Div 1)
Fonte de alimentação: 6-30 V CC ou bateria interna
Tempo de funcionamento: 5 a 6,5 meses sem alarme, 4 a 9 horas com alarme, funcionamento contínuo 
com fonte de alimentação com painel solar
Transmissão de rádio: 2,4 GHz DSSS
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Sistemas e soluções
personalizados

  Syntel
O sistema Syntel é um fieldbus seguro e tolerante a falhas. Ao contrário das redes Modbus convencionais, 
o Syntel não utiliza um controlador principal. Como resultado, não existe nenhum ponto de falha e cada 
subscritor de rede atua de forma independente! A rede aceita topologias em anel e estrela, facilitando a 
instalação e extensão e reduzindo os custos de instalação de cabos. A rede suporta detetores de gás DG-7, 
detetores de chamas DF-TV-7, módulos de relés e fontes de alimentação redundantes, mas também qual-
quer detetor com uma saída de 4-20 mA quando ligado à nossa interface MultiMECH. O sistema Syntel 
pode ser ligado com sistemas de terceiros através de uma HMI padrão ou desenvolvida especificamente.

Soluções de amostragem
  Samsys

Concebido especialmente para monitorizar os níveis de monóxido de carbono em parques de estacionamento 
e túneis utilizando um sistema com bombas, o controlador SAMSYS garante uma gestão abrangente da venti-
lação e dos alarmes. Utilizando bocais de amostragem distribuídos de forma estratégica, o sistema analisa a 
qualidade do ar nos seus 9 canais de amostragem de forma cíclica. O SAMSYS consegue detetar um ou vários 
gases tóxicos ao mesmo tempo.

Este controlador compacto e de preço acessível oferece um elevado nível de desempenho: 4 limiares de alarme 
ajustáveis por canal de deteção, saída em série Modbus, relés totalmente configuráveis para a gestão de zonas. 
O SAMSYS pode ser ligado a um máximo de 9 canais de análise, permitindo-lhe monitorizar até 35,000 m² de 
área desobstruída.

O SAMSYS é fácil de instalar e está disponível num armário de parede. O sistema é configurado através de 
menus simples de utilizar no painel frontal, sem a necessidade de um computador.

Armário de amostragem de medição

Quando não é possível instalar detetores no ambiente a ser monitorizado devido à temperatura, pressão, hu-
midade e outras condições, podemos oferecer-lhe soluções de amostragem personalizadas adaptadas à apli-
cação.

Operamos e desenvolvemos sistemas nas seguintes áreas:
• Tratamento de água e deteção de H2S, CH4, O2, Ozono
• Laboratórios automóveis e centros de teste e deteção de CO, NO2, CH4, H2, NH3, CnHn
• Plataformas petrolíferas e deteção de H2S, CH4
• Câmaras frigoríficas e indústria de processamento alimentar e deteção de NH3, fréons
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Sistemas e soluções
personalizados

Acessórios
e Monitores

Baterias de reserva, válvulas solenoide, pontos de chamada manual, alarmes sonoros e visuais, gás 
de calibração

Monitores
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