
Sistemas de Detecção e Alarme
Detector Térmico
com SelfVerify - Modelo BD-300

Características

• Detector de calor para uso em áreas secas.

• Limite do alarme 56o C.

• Isolador de curto-circuito em cada detector.

• Possui um LED indicador de alarme embutido.

• Endereçamento automático.

• Imune à distúrbios eletromagnéticos.

• O BD-300 não é afetado por pó, umidade, gases de exaustão, campos eletromagnéticos, p. ex.:
transmissores de rádio, telefones celular, etc.

• Projetado para atender as exigências das principais sociedades de classificação marítima.

• Aprovado FM.

Aplicação / Descrição

BD-300 é um detector pontual de calor que detecta um aumento de temperatura no ambiente
causado pelo fogo. A função SelfVerify assegura o mais alto nível de segurança. Todas as unidades
que contêm esta função são automaticamente testadas uma vez a cada 24 horas.



BD-300 é frequentemente usado em áreas onde o ambiente propicia produzir alarmes falsos /
indesejáveis de detectores de fumaça como :

• Galerias

• Banheiros

• Cozinhas

• Salas de caldeira

• Salas de geradores

Princípio

Medida de temperatura por meio de um termistor por registro e leitura da temperatura do detector
pontual.

Aciona alarme a uma temperatura fixa de acordo com a grade configurada.

Especificações Técnicas

Peso: 140 g

Material: Policarbonato Macrolon

Cor: Cinza claro

Tensão: 10 – 27 Vcc

Consumo de corrente: Stand by < 0,3 mA
Indicador de alarme externo : 6 mA

Grau de proteção IP 44D

Temperatura de trabalho: -20 -+ 80oC

Umidade: Máx. 95% ( sem condensação )

Números de Ordem

Número de Ordem Descrição

BWA-100 Soquete ( base )

BDH-300 Cabeça do detector

BWP-100/20 Opcional
Caixa conduite para prensa cabo M20

BWP-100/25 Opcional
Caixa conduite para prensa cabo M25



Esquema de ligação do laço de detecção

Conexões



Dimensões

Uso da saída do LED :

Quando o LED ou outro equipamento é conectado à saída do LED, um varistor é requisitado entre
os terminais 1 e 4 da base.

O LED é conectado entre os terminais 3 e 4, sendo o terminal 3 o positivo.

Referência para pedidos:

11010987 – Detector Térmico BD-300


