
FSH-751
Cabeça do detector endereçável de fumaça para
ambiente hostil HARSH™ com FlashScan© 

Dispositivos endereçáveis/inteligentes

DN-6875PO:A • H-116
Generalidades
A cabeça HARSH™ (Cabeça do detector de fumaça para
ambiente hostil) da Notifier proporciona uma detecção prema-
tura de fumaça em ambientes hostis onde os detectores de
fumaça tradicionais não são práticos. Através de um pequeno
ventilador de entrada de ar e um filtro substituível de alto ren-
dimento, coloca-se ar e fumaça em uma câmara de detecção
fotoelétrica enquanto as partículas áreas e de umidade não
desejadas são eliminadas. Esta função permite ao FSH-751
operar em aplicações difíceis, como têxteis ou papeleiras,
cujas condições ambientais, tendem a causar alarmes incô-
modos nos detectores de fumaça padrão.

O FlashScan® (Patente dos EUA 5.539.389) é um protocolo
de comunicação desenvolvido pela Notifier Engineering que
melhora em grande parte a velocidade da comunicação entre
os dispositivos inteligentes analógicos. A comunicação dos
dispositivos inteligente é grupal. Se um dos dispositivos den-
tro do grupo possui uma informação nova, o painel do CPU
detém a sondagem grupal e se concentra em pontos individu-
ais. O resultado é uma velocidade de resposta cinco vezes
maior que os desenhos anteriores.

Funções 
• Comunicações analógicas inteligentes. 

• El filtro de alto rendimento elimina partículas com mais de
32 microns (filtro interno de 32 microns e filtro externo
substituível).

• O sistema de fornecimento de ar recebe alimentação sepa-
radamente e está completamente supervisado.

• O filtro pode ser substituído com facilidade em campo.

• Tolera velocidade de ar externo. 

• Resistente a vapor de água em aplicações nas quais são
realizadas ocasionalmente vaporizações de água não dire-
tas.

• Anunciador LED remoto opcional. 

• Interruptores de endereço rotativos de entrada de década
direta. Configurados em 01 - 99 em sistemas de versões
anteriores y 01 - 159 em sistemas FlashScan® (NFS-640,
ou NFS-3030).

• As luzes LED duais de duas cores (vermelha/verde) pis-
cam em verde quando o funcionamento é Normal e perma-
necem intermitentes em vermelho durante um Alarme
(somente sistemas FlashScan®). 

• Compatível com o NFS-3030, AM2020, AFP1010, NFS-
640, AFP-400, AFP-300, AFP-200 e AFP-100 (todas as
versões de software). 

• Requer 24 VCC auxiliar do sistema ou de um fornecimento
de energia remoto. 

Especificações 
Tamanho: 2,875" (7.303 cm) altura, 3,375" (8,573 cm) altura
em base; diâmetro 4.0" (10,16 cm), 6.125" (15.558 cm) diâme-
tro em base. 

Peso:  7.3 onças (207 g). 

Consumo de corrente, SLC: Detector; 300 µA a 24 VCC
(uma comunicação a cada 5 segundos com a luz LED ati-
vada). 

Consumo de corrente, 24 VCC auxiliares: (15 a 30 VCC fil-
trado; a voltagem ondulatória não pode ficar abaixo de 15
volts):  123 mA máximo, 27 mA em média. Para fins de cálculo
de bateria, a corrente standby em média é de 27 mA. 

Faixa de voltagem operacional: pico de 15 - 32 volts CC. 

Faixa de temperatura operacional: 0 °C a 49 °C (32 °F a
120 °F). 

Umidade relativa: 10% - 93%, sem condensação. 

Velocidade do ar: máximo 4000 pés/1219,2 metros por
minuto. 

Altitude máxima: 4000 pés (1219,2 metros). 

Espaço entre detectores: os detectores de espaço cumprem
com a NFPA 72. Nas aplicações de fluxo de ar Baixo com
tetos lisos, localize os detectores com uma separação de 30
pés (9,114 m). para obter informação específica sobre o espa-
çamento, a colocação e as aplicações especiais do sensor,
consulte a norma NFPA 72 ou o Guia para o uso apropriado
de detectores de fumaça de sistema disponível no systemsen-
sor.com.

Aprovações e listagens das agências de controle 
Informação sobre listagem não disponível. Consultar as lista-
gens de dispositivos compatíveis mencionadas no UL nos
manuais do painel. Em alguns casos é possível que certos
módulos ou aplicações não estejam na listagem de algumas
agências de aprovação ou que a listagem esteja em processo.
Consulte a fábrica para obter o último estado da listagem. 
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Generalidades de funcionamento HARSH
Funcionamento normal 

Acende e apaga um ventilador em miniatura localizado
abaixo do controle do microprocessador para conservar a
energia, no entanto oferece uma boa resposta à fumaça. O
sistema utiliza dois filtros (um substituível) que elimina as
partículas enquanto permite a passagem da fumaça.

Supervisão do filtro

Com periodicidade é utilizado um sensor de fluxo de ar tér-
mico especial para verificar se o sistema de filtro não está
bloqueado. Nos ambientes com razoável limpeza, espera-se
que o filtro dure pelo menos o tempo de prova de entrada de
fumaça que exige a norma NFPA 72. Em ambientes muito
sujos, é possível que seja necessário substituir o filtro com
maior frequência.

Relatório de falhas do filtro

Se HARSH determina que o bloqueio do filtro é iminente,
envia uma advertência ao painel. Depois de que a advertên-
cia é recebida, o painel volta para condição normal. Após as
72 horas desta advertência, o detector se desconectará e
emitirá um sinal de falha contínuo.
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A Notifier® e a FlashScan® são marcas registradas e a HARSH™ é uma
marca registrada da Honeywell International Inc. 
©2007 by Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados. É veda-
da a utilização não autorizada deste documento. 

Informação da linha de produtos 
FSH-751: cabeça do detector de fumaça para ambiente hostil. 

FSH-751A: modelo canadense.

B710HD: base de adaptador com flange, 6,125" (15,558 cm)
de diâmetro. 

RF-FTX: montagem de cobertura de filtro exterior de substitui-
ção, caixa de 6. 

RA400Z:  anunciador LED remoto, 3 - 32 VCC, entra em uma
caixa de conexões americana de uma saída. 

M02-04-01: ímã de prova. 

M02-09-00: ímã de prova com cabo telescópico.
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Este documento não foi elaborado para fins de instalação. 
Procuramos manter a informação dos nossos produtos precisa e atualizada.

Não podemos abranger todas as aplicações específicas ou fornecer todos os requisitos.
Todas as especificações estão sujeitas à possíveis mudanças sem aviso prévio. 

Para mais informação, contate a Notifier. Telefone: (203) 484-7161, FAX: (203) 484-7118.
www.notifier.com

Fabricado nos EUA.
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