
Detectores de Chama Fire Sentry FS24X

Detectores de Chamas e Fogo IV  
Triplo QuadBand de Multi-Espectro



Detectores Fire  
Sentry FS24X

Fire Sentry FS24X é um uma grande 
revolução em detecção de chamas  
e fogo com sua tecnologia de detecção 
e software sofisticado.

Recursos
•  Tecnologia patenteada* WideBand IR™
•   Análise de Frequência Eletrônica™ Patenteada*
•   Sensor visível para rejeição ótima de  

falso alarme
•  Sensibilidades de detecção selecionáveis
•  Campo de visão: 110° completo 100% de cone 

de visão (modelo 90° completo 100% de cone 
de visão também disponível)

•  Microprocessadores duais para  
desempenho confiável

 •  Relógio em tempo real para data e hora 
precisas de eventos

•  FirePic™ — armazenamento de dados  
de evento pré-fogo

•  Log de eventos com marcação de datas  
e horas

•  Comunicação RS-485 ModBus
•  Saída analógica de 4-20 mA não isolada 

(dreno ou fonte)
•  Relés de alarme, falha e verificação de incêndios
 •  Caminho óptico automático e autoteste eletrônico
•  Mais ampla faixa de temperatura operação
 •  Módulo eletrônico para proteção de 

componentes com terminações plug-in para 
fácil instalação em campo Patenteado*

 •  Dois conduítes NPT de ¾ pol. ou de 25 mm
•  Baixo consumo de energia
•  RFI elevada e imunidade a IRF
•  Homologações de marca FM, ATEX, CE
•  Atende aos requisitos SIL 2

Benefícios
•  Detecta incêndios de combustível de 

hidrocarboneto e não hidrocarbonetos  
em todas as condições ambientais

• Saídas selecionáveis pelo usuário
•  Rejeição de alarme falso ótimo para todas  

as condições ambientais
•  Manutenção mínima para operação  

sem problemas
•  Software PC e Módulo de Interface (FSIM) para 

gráficos em tempo real de diagnóstico de 
falhas (RTGs) e download de FirePics™  
e log de eventos

•  Adequado para uma ampla variedade  
de aplicativos

• Fácil substituição de módulo eletrônico
• Lâmpadas de teste para teste manual

O Fire Sentry FS24X é o Detector Triplo de Fogo e Chamas com IV  
(IV/IV/IV/Visível) de multi-espectro de alta tecnologia, que é parte da família FSX 
de detectores de chamas eletroóptica de tecnologia avançada. Usando nossa 
tecnologia de detecção patenteada* WideBand IR™, WideBand 4,3 micron IR™ 
e Visível, o Fire Sentry FS24X representa um grande avanço na detecção de 
fogo e chamas. Algoritmos de software sofisticados e microprocessadores 
duplos garantem que o Fire Sentry FS24X tenha o melhor desempenho em 
detecção de fogo combinado com uma excelente rejeição de alarme falso.

Aplicações
• Refinarias e instalações de produção de petróleo
• Plataformas off-Shore
• Compartimento de turbina/compressor
• Tubulações de óleo e gás e estações de bombeamento
• Instalações de carga e descarga de LNG/LPG
• Estações de gás natural e CNG
• Produção e armazenamento de etanol, metanol e IP
• Tanques e armazenamento de petróleo bruto e gasolina
• Hangares de aeronaves
• Fábricas e depósitos de hidrogênio
• Depósito de tinta e solvente
• Produção química, depósito e instalações de carga
• Usinas elétricas

*Patentes da Fire Sentry Corporation



Detectores Fire  
Sentry FS24X 

A tecnologia de infravermelho WideBand IR™ que utiliza sensores Quantum em 
estado sólido e de alta velocidade permite a detecção de todos os tipos de fogo, 
com hidrocarboneto e sem hidrocarboneto, em todas as condições climáticas. 
Mesmo que o sinal do detector esteja bloqueado por um vidro de janela comum, os 
sensores WideBand IR conseguirão disparar um alarme de incêndio, embora com 
uma sensibilidade reduzida e um tempo de resposta menor.

Microprocessadores duplos fornecem uma operação de prevenção de 
falhas de alto nível combinadas com um desempenho rápido e confiável. 
O Microprocessador mestre executa amostragem digital de alta velocidade 
e cálculos de processamento de sinal; enquanto o microprocessador escravo 
processa vários dados do sensor, executa a comunicação, o diagnóstico 
automático e fornece versatilidade de interface e memória adicional para 
armazenar dados no Log de Eventos e FirePic™.

A família Fire Sentry FSX de detectores inclui nosso armazenamento de dados 
patenteado* FirePic e facilidade de recuperação de informações. O FirePic™ 
registra dados anteriores ao fogo, o que podem ser recuperados da memória 
flash não volátil do Detector para análise posterior do fogo e postulações sobre 
a causa do incêndio. Além disso, o exclusivo Real-Time Graphing (RTG™) permite 
a visualização de dados que o detector realmente detecta. Uma combinação de 
saídas torna o Fire Sentry FS24X um detector realmente versátil para os requisitos 
industriais exigentes de hoje.

O detector Fire Sentry FS24X tem um alcance de detecção superior a 60 metros 
(ajuste altamente sensível) para a detecção de um incêndio de referência de 
Heptano de um metro quadrado e tem um cone de visão superior em cobertura 
volumétrica do que qualquer outro detector de IV multi-espectro Isso significa 
que menos detectores podem ser usados em comparação a detectores de outros 
fabricantes.

*Patentes da Fire Sentry Corporation
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Entre em contato com  
a Honeywell Analytics:

Américas
Honeywell Analytics, Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
EUA
Tel: 847.955.8200
Ligação gratuita: 800.538.0363
Fax: 847.955.8210
detectgas@honeywell.com

23311 La Palma Avenue
Yorba Linda, CA 92887
EUA
Tel: 714.694.2700
Fax: 714.694.2701
sales@firesentry.com

Serviços técnicos
ha.service@honeywell.com

www.honeywell.com

Europa, Oriente Médio e África
Life Safety Distribution AG
Weiherallee 11a
CH-8610 Uster
Suíça
Tel: +41 (0)44.943.4300
Fax: +41 (0)44.943.4398
gasdetection@honeywell.com

Ásia-Pacífico
Honeywell Analytics na Ásia-Pacífico
#508, Kolon Science Valley (1)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seul, 152-050,
Coreia
Tel: +82 (0)2.2025.0307
Fax: +82 (0)2.2025.0329
analytics.ap@honeywell.com

Linhas de negócios da Honeywell Analytics

Comercial 
Detecção de gás de unidades 
independentes para sistemas de vários 
pontos que são completamente projetados 
e oferecem conformidade normativa 
econômica 
»  Aplicações: estruturas de 

estacionamentos, resfriadores, salas de 
máquinas, torres de escritórios, edifícios 
comerciais, shopping centers, piscinas, 
campos de golfe, laboratórios e escolas 
e universidades 

Industrial 
Sistemas renomados de detecção de 
gás Sieger e Manning com tecnologias 
avançadas de detecção eletroquímica, 
infravermelha e de caminho aberto 
»  Aplicações: petróleo e gás, 

armazenamento a frio, tratamento de 
água/água residual, produtos químicos, 
salas de máquinas, plásticos e fibras, 
agricultura, impressão e industrial leve 

Alta tecnologia/governo 
Um portfólio completo de instrumentação 
de detecção de gás e produtos químicos, 
desde espectroscopia de infravermelho 
(MST) sem interferência cruzada 
até soluções com base em papel 
Chemcassette (MDA Scientific), que 
oferecem detecção até partes por bilhão 
»  Aplicações: fabricação de 

semicondutores e nanotecnologia, 
propulsão e segurança aeroespacial, 
indústria de produtos químicos 
especiais, laboratórios de pesquisa, 
serviços de emergência

Portáteis 
Lumidor para um ou vários gases 
e outros detectores especiais, com 
designs compactos e leves, que vão 
desde unidades com somente um 
alarme até instrumentos avançados, 
totalmente configuráveis e funcionais 
»  Aplicações: dutos subterrâneos de 

serviços públicos e eletricidade, 
salas de caleiras, locais pós-
incêndio, encanamentos de esgoto, 
instalações industriais, higiene 
industrial, equipes de primeiros 
socorros, frotas remotas 

Serviços técnicos 
A rede global 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, inclui serviço pós-venda 
e equipes de integração de sistemas 
»  Chamada de emergência, 

contratos de serviço, conserto  
em/fora do local, treinamento  
e preparação 

»  Gama completa de peças  
de reposição, consumíveis  
e acessórios 

Observação:
Apesar do grande esforço despendido para garantir a precisão desta publicação, 
não será aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. Os dados 
podem ser alterados, assim como a legislação, e você é fortemente aconselhado 
a obter cópias das normas, das diretrizes e dos padrões publicados mais recen-
temente. Esta publicação não pretende servir como base para um contrato.

Agora a Fire Sentry Corporation faz parte da Honeywell Analytics. Durante  
o processo de integração total das nossas empresas, você pode observar 
algumas pequenas mudanças. Esta integração é a reunião de duas das melhores 
empresas de proteção de vidas. Estamos focados em colocar nossos clientes em 
primeiro lugar e tomar as decisões certas para garantir que a Honeywell Analytics 
permaneça sendo especialista em proteção contra fogo e gás.


