
  

DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA 12/24V – Segurimax 
 

Detectores ópticos de fumaça incorporam um led pulsante, 
localizado no labirinto dentro da cobertura do detector. O labirinto é 
desenhado para excluir qualquer luz de origem externa. No ângulo 
do led existe um foto-diodo que normalmente não registra a coluna 
de luz emitida pelo led. 
Caso entre fumaça no labirinto e o impulso da luz do led se 
disperse, será registrado pelo foto-diodo. 
Se esta fumaça persistir, e o fotodiodo registrar a presença de 
fumaça nos 2 impulsos seguintes, o detector muda para o estado de 

alarme acendendo o LED indicador e acionando a central de alarme, a qual o detector está 
conectado. 
 
Especificações Técnicas: 

• Tensão de alimentação: 12V / 24V 

• Consumo em repouso: 35 A 

• Corrente de trabalho (alarme): 38mA 

• Tempo de detecção: 5 seg. 

• Dimensões: 5 x 10cm 

• Área de cobertura: 81m2 (conforme dispõe a NBR 9441/ 17240) 

• Acionamento manual através de imã facilita o teste dos detectores para o instalador, pois não 
necessita de fumaça ou gás para verificar o funcionamento do detector. 
 
Contato NA (ao alarmar, o contato fecha, enviando o sinal desejado (+ ou -) via jumper ou sinal 
externo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
Os detectores ópticos de fumaça 12/24V  Segurimax  possuem certificação pela CE (Comunidade 
Européia) e são desenvolvidos com base na norma UNE européia, obedecendo às normas da 
ABNT, especialmente à NBR 9441 / 17240.                                                              
Esquema de fixação 
 

 Nosso sensor de fumaça funciona segundo a norma de incêndio; ele precisa de 
uma alimentação de 12 – 24 Vcc e fornece um contato seco que pode ser 
utilizado em qualquer sistema, até mesmo num PLC. 

 

 Nosso detector é compatível com qualquer equipamento nacional ou 
importado, convencional ou endereçável, obedecendo às especificações de 
cada fabricante no que se refere à quantidade de elementos por linhas e às 
normas vigentes. 
 

 O detector não deverá ser aberto em hipótese nenhuma para limpeza, 
exceto por pessoal qualificado, pois poderão ocorrer danos ao 
equipamento. 

 

    GARANTIA: Este equipamento é garantido pelo prazo 
de doze meses a contar da data na nota fiscal, desde 
que não tenha sido danificado por instalação indevida.  

                               

teto 

Esquema de Ligação: 
Terminal 5 – ( + ) positivo 
Terminal 2 – ( - ) negativo 
Terminais 6,3 e 4 – Saídas 
 Contato NA (ao alarmar o 
contato fecha, enviando o sinal 
desejado (+ ou -) 
via jumper ou sinal externo). 

 
  


