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Detectores de fumaça, feixe de longo alcance

Avisos
Nota!
Antes de instalar qualquer sistema de alarme de incêndio, consulte a autoridade local com
jurisdição (AHJ).

Antes de instalar o módulo, leia o Manual de instalação e operação do painel de controle que
você está usando.
Cuidado!
Em caso de uma queda e restauração da alimentação de energia ou de um reset do alarme, a

!

alimentação elétrica é removida e reaplicada ao receptor. Um procedimento interno de
configuração é iniciado no interior do detector e pode durar até 2 minutos. O detector não é
capaz de iniciar sinais durante esse período. Evite conectar esses detectores a circuitos,
como os programados para verificação de alarme, que removem e reaplicam a alimentação
elétrica.

1.1

Regulatória
Conformidade com a FCC
Esse equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos para
dispositivos digitais Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da Federal
Communications Commission (FCC). Esses limites foram desenvolvidos para proporcionar
proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse
equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Quando esse
equipamento não é instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência
prejudicial a comunicações via rádio. Não há garantias de que não haverá interferência em
instalações específicas.
Se esse equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou TV, o que pode
ser determinado desligando e ligando o equipamento, corrija a interferência por meio de:
–

Reorientar ou mudar a localização da antena receptora.

–

Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

–

Conectar o equipamento a uma tomada ligada a um circuito elétrico diferente daquele ao
qual o receptor está conectado.

–

Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Códigos e padrões
Instale, teste e mantenha o módulo de acordo com estas instruções, os códigos NFPA, os
códigos locais e a autoridade com jurisdição (AHJ). O não cumprimento destas instruções
pode resultar no funcionamento incorreto do detector para iniciar um evento de alarme. A
Bosch Security Systems, Inc. não se responsabiliza por dispositivos instalados, testados ou
mantidos incorretamente.

1.2

Marcas registradas
Provavelmente, todos os nomes de produtos de hardware/software usados neste documento
são marcas registradas e devem ser tratados de acordo.
NFPA, NFPA 72, National Fire Protection Association e National Fire Alarm and Signaling Code
são marcas registradas da National Fire Alarm Association, Inc. nos Estados Unidos.
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2.1

Descrição

5

Os detectores de fumaça por feixe de longo alcance D296 (24 VCC) e D297 (12 VCC) contam
com transmissor e receptor separados. O ajuste interno do alvo oferece flexibilidade de
cobertura sem requerer suportes. A sincronização automática do sinal e o ajuste de alcance
reduzem os custos de instalação. A sensibilidade selecionável e o tempo de resposta do
alarme fornecem flexibilidade à instalação.
Utilize os detectores D296/D297:
–

Onde houver tetos altos, como em halls de entrada e hangares de aeronaves. Monte os
detectores em paredes para ter um acesso fácil.

–

Em ambientes empoeirados, como armazéns, fábricas e galpões. Esses detectores
contam com compensação integrada para impedir alarmes provocados por poeira.

–

Onde houver tetos expansíveis. Um conjunto de detectores D296/D297 pode substituir
até 24 detectores do tipo pontual. Isso reduz custos de manutenção e instalação,
especialmente em áreas como grandes escritórios ou lojas de departamentos.

–

Em tetos ornamentais onde detectores do tipo de ponto distrairiam a atenção da
ornamentação.

–

Onde houver acesso limitado ao teto, como em fábricas e armazéns.

Acessórios disponíveis:
–

Incluídos: uma placa indicadora remota D344‑RL, um cabo de teste D1005 e um conjunto
de quatro filtros plásticos de teste de sensibilidade.

–

Uma placa de teste/indicadora remota D344‑RT (não fornecida) é necessária para o teste
remoto do alarme.

–

Um conjunto de teste de campo D308 (não fornecido) é necessário para o teste de
campo.

2.2

Funcionamento
Os detectores contam com transmissores e receptores separados. O transmissor projeta um
feixe de infravermelho (IV) ao longo da área protegida em direção a um receptor contendo
uma célula fotossensível que monitora a intensidade do sinal do feixe de luz.
Os detectores D296/D297 operam com base no princípio de obscurecimento da luz. O
elemento fotossensível do detector no receptor registra a luz produzida pelo transmissor em
uma condição normal. O receptor é calibrado para um nível predefinido de sensibilidade com
base em uma porcentagem do obscurecimento total. A extensão do feixe e o tempo de
resposta desejado determinam esse nível de sensibilidade. O instalador pode selecionar entre
oito configurações de sensibilidade com base no comprimento do feixe utilizado em uma
aplicação em particular.
O transmissor e o receptor podem ser energizados de forma independente, reduzindo muito
as passagens de fios e o custo de instalação. Uma vez que é necessária uma bateria de backup
para sistemas de alarme de incêndio, a bateria de backup é necessária para o transmissor,
independentemente de esse ser alimentado a partir do painel de controle ou de forma
independente.
Ao contrário dos detectores de fumaça fotoelétricos do tipo pontual , os detectores de fumaça
do tipo de feixe são normalmente menos sensíveis à cor da fumaça. Um detector de fumaça
do tipo de feixe pode ser apropriado para aplicações impróprias para detectores do tipo
pontual, como aplicações onde o fogo previsto produziria fumaça preta. Detectores de fumaça
do tipo de feixe requerem fumaça visível e podem não ser tão sensíveis quanto detectores de
íons em algumas aplicações.
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Detectores de fumaça do tipo de feixe são sensíveis ao obscurecimento acumulativo
apresentado por um campo de fumaça. Uma combinação de densidade de fumaça e distância
linear do campo de fumaça cria esse obscurecimento ao longo do feixe de luz projetado . O
obscurecimento cumulativo é uma medição da porcentagem de bloqueio da luz.
Uma vez que o obscurecimento súbito e total do feixe de luz não é uma assinatura típica de
fumaça, o detector vê isso como uma condição de problema, não um alarme. Este limite está
em um nível de sensibilidade que excede de 90% a 95% do obscurecimento total. Isso
minimiza a possibilidade de alarmes não desejados devido ao bloqueio do feixe por um objeto
sólido, como uma placa ou escada colocada inadvertidamente no percurso do feixe.
Mudanças muito pequenas e lentas na qualidade da fonte de luz não são típicas de uma
assinatura de fumaça. Tais mudanças podem ocorrer devido a condições ambiente como
acúmulo de poeira e sujeira nos conjuntos ópticos do transmissor, do receptor ou de ambos.
No geral, o circuito automático de compensação ambiental compensa essas mudanças.
Quando o detector é ligado inicialmente e o programa de configuração é executado, o
detector adota o nível de sinal de luz naquele momento como um ponto de referência de uma
condição normal. Ao longo do tempo, a qualidade do sinal de luz se degrada (talvez devido à
poeira), e o circuito de compensação ambiental efetua a compensação dessa mudança. A taxa
de compensação é limitada, garantindo que o detector permaneça sensível a incêndios lentos
ou sem chamas. Quando o circuito automático de compensação ambiental não compensa mais
a perda de sinal (como no caso de uma acumulação excessiva de sujeira), o detector sinaliza
uma condição de falha.
O receptor indica uma condição de falha se a intensidade do feixe aumentar mais de 20%. Um
transmissor e receptor alinhados incorretamente ou um feixe parcialmente bloqueado pode
causar uma falha quando o transmissor e o receptor forem instalados.
Cada transmissor envia um feixe de infravermelho invisível de uma intensidade e frequência
específicas. Cada receptor detecta e mede a intensidade do feixe. Consulte a figura a seguir.

Figura 2.1: Transmissão de infravermelho

1 Transmissor

3 Receptor

2 Feixe
À medida que a fumaça obscurece o feixe, o receptor detecta uma redução na intensidade do
sinal e mede essa redução. O receptor compara o nível do sinal a dois limites predefinidos:
–

um limite de alarme definido utilizando a chave de sensibilidade e

–

um limite de falha predefinido a aproximadamente 10%

Se o sinal cair abaixo do limite de alarme para o período de alarme programado, o receptor
emite um alarme. Consulte a figura a seguir.
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Figura 2.2: Obscurecimento do feixe

1 Transmissor

3 Material responsável pelo
obscurecimento

2 Feixe

4 Receptor

Se um objeto bloqueia o feixe, o sinal cai abaixo do limite de falha. Se essa condição durar por
mais de 20 segundos, o receptor sinaliza uma condição de falha. Consulte a figura a seguir.

Figura 2.3: Bloqueio do feixe

1 Transmissor

3 Objeto responsável pelo bloqueio

2 Feixe

4 Receptor

O receptor compensa automaticamente a perda gradual de sinal devido ao acúmulo de poeira
e sujeira na tampa. O receptor indica uma falha após uma perda de sinal de 50%. Quando o
acúmulo de sujeira e poeira ou um bloqueio é removido, o detector retorna automaticamente
ao nível de operação normal.
O receptor indica uma falha se a intensidade do feixe aumentar em mais de 20% por mais de
20 segundos. Uma falha pode ser causada por um desalinhamento inicial ou a remoção de um
bloqueio parcial do feixe durante o alinhamento. Efetue um alinhamento de ajuste fino.
Para obter detalhes do alinhamento, consulte Configuração, Página 20.
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Considerações de instalação
Nota!
Localização dos detectores de fumaça
A localização correta dos detectores de fumaça e o seu distanciamento são essenciais em um
sistema de alarme de incêndio instalado e operando corretamente. Para obter melhores
resultados, posicionar e espaçar os detectores conforme a Norma NFPA 72, O Código
Nacional de Incêndio. Essa norma está disponível a um custo nominal na The National Fire
Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
Em todas as instalações, deve prevalecer uma boa avaliação de engenharia.
–

Não utilize espelhos. Instale os detectores com uma linha de visão desimpedida entre o
transmissor e o receptor.

–

Remova objetos móveis do percurso do feixe.

–

Evite áreas com concentrações normais de fumaça, como cozinhas ou garagens.

–

Não instale detectores de fumaça onde as temperaturas ambientes normais sejam
inferiores a -30 °C (-22 °F) ou superiores a 54 °C (+130 °F).

–

Ajuste a sensibilidade com base na distância entre o transmissor e o receptor. Para obter
informações sobre a seleção e ajuste da sensibilidade, consulte Projeto para a carga de
incêndio prevista, Página 11 e Configuração de sensibilidade, Página 14.

3.1

Evite fontes de deslocamento de ar
–

Posicione os transmissores/receptores onde o percurso do feixe não passe próximo a
saídas de aquecimento e de refrigeração. Não monte onde ar quente ou frio seja soprado
diretamente no percurso do feixe. Sistemas de aquecimento, ventilação e
condicionamento de ar (HVAC) podem soprar a fumaça para longe do percurso do feixe.
A fumaça deve se acumular no percurso do feixe para ser detectada.

–

Não monte aquecedores próximos ao percurso do feixe. O calor pode distorcer o feixe.

–

Teste a distorção do feixe monitorando a tensão do sinal. Após a configuração, a leitura
de tensão do sinal do detector deve ficar entre 3,8 VCC e 4,2 VCC. Monitore a tensão e
desligue todos os dispositivos de aquecimento e refrigeração na área. A tensão do sinal
não deve flutuar mais de 0,20 VCC. Caso isso ocorra, reposicione o detector para evitar
perturbações.

3.2

Evite fontes de luz brilhantes
O brilho pode provocar sinais parasitas. Não aponte o receptor em direção a quaisquer das
fontes a seguir.
Luz solar: não aponte o receptor diretamente voltado ao sol nascente ou poente. Caso instale
o receptor onde não seja possível evitar luz solar, monte-o ligeiramente mais alto que o
transmissor e aponte-o para baixo em direção ao transmissor. Isso faz com que o receptor
fique voltado para baixo do horizonte.
Luzes brilhantes: não monte o receptor onde esse fique voltado a lâmpadas expostas de
sódio sob alta pressão, vapor de mercúrio e haletos metálicos. Para ver uma ilustração de
áreas onde evitar lâmpadas expostas, consulte a figura a seguir.
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Figura 3.1: Evitando lâmpadas expostas

1 Receptor

2 Não coloque lâmpadas brilhantes
nesta área.

Lâmpadas fluorescentes expostas também podem criar um problema, especialmente em
corredores longos onde uma série de lâmpadas está colocada perpendicularmente ao feixe.
Lâmpadas incandescentes não são um problema desde que não estejam diretamente no
percurso do feixe.

3.3

Use uma bitola e comprimento corretos para a fiação
Os detectores de fumaça de feixe frequentemente são utilizados para proteger grandes áreas,
requerendo longos percursos de fiação para energizar os detectores e sinalizar condições de
alarme. A tensão disponível no final de longos percursos de fiação pode não ser suficiente
para energizar o detector, especialmente quando o sistema opera com energia da bateria de
backup. Utilize a bitola de fio correta ao instalar detectores.
Detector de fumaça D296, feixe de longo alcance, 24 V
Para saber o número correto de pares de transmissor e receptor D296 conforme as dimensões
e comprimento da fiação, consulte a tabela a seguir.
Comprimento do fio

Tamanho do fio
14 AWG

16 AWG

18 AWG

(ISO 2,5 mm2)

(ISO 1,5 mm2)

(ISO 0,75 mm2)

152 m (500 pés)

8 pares

5 pares

3 pares

304 m (1.000 pés)

4 pares

2 pares

1 par

457 m (1.500 pés)

2 pares

1 par

1 par

609 m (2.000 pés)

2 pares

1 par

0

762 m (2.500 pés)

1 par

1 par

0

Tab. 3.1: Bitola e comprimento do fio

Detector de fumaça D297, feixe de longo alcance, 12 V
Para saber o número correto de pares de transmissor e receptor D297 conforme as dimensões
e comprimento da fiação, consulte a tabela a seguir.
Comprimento do fio

Tamanho do fio
14 AWG

16 AWG

18 AWG

(ISO 2,5 mm2)

(ISO 1,5 mm2)

(ISO 0,75 mm2)

30 m (100 pés)

7 pares

4 pares

2 pares

76 m (250 pés)

2 pares

1 par

1 par

1 par

1 par

0

122 m (400 pés)
Bosch Security Systems, Inc.

Manual de instalação
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Comprimento do fio

Tamanho do fio
14 AWG

16 AWG

18 AWG

(ISO 2,5 mm2)

(ISO 1,5 mm2)

(ISO 0,75 mm2)

168 m (550 pés)

1 par

0

0

213 m (700 pés)

1 par

0

0

Tab. 3.2: Bitola e comprimento do fio

3.4

Providencie uma superfície de instalação estável
Os detectores de fumaça do tipo de feixe dependem da medição do feixe projetado para
detectar fumaça. Falhas ou condições de alarme podem ser provocadas por mudanças no
alinhamento do feixe quando o transmissor ou receptor se move.
Nunca monte um detector em uma seção de tubo ou madeira que esteja apoiada em apenas
uma extremidade. Este tipo de suporte suspenso pode provocar um efeito de pêndulo. O
efeito de pêndulo multiplica enormemente até mesmo movimentos muito pequenos em uma
extremidade do apoio. Apoie as superfícies de montagem em arestas opostas para reduzir o
efeito de pêndulo.
Sempre selecione superfícies não sujeitas à movimentação predial. Os circuitos de
compensação automática eliminam a maioria dos problemas provocados por expansões e
contrações prediais normais. Por vezes, as paredes e a estrutura de apoio podem ser
submetidos a movimentos mais significativos. Isso pode ser causado pela operação de
equipamentos pesados, como guindastes ancorados na parte superior das paredes.
Quando não tiver certeza quanto à estabilidade da superfície de montagem, meça a tensão do
sinal do detector. Essa tensão deve ficar entre 3,8 VCC e 4,2 VCC. O desalinhamento do feixe
pode fazer com que essa tensão aumente ou diminua. O detector indica uma condição de
falha quando, durante um período longo, a tensão:
–

aumenta para acima de ~4,8 VCC ou

–

cai para menos de ~2 VCC

Uma condição de falha também ocorre quando a tensão cai para ~0,4 VCC por mais de 20
segundos. Para ver como efetuar uma leitura de tensão, consulte Ajuste da tensão de
referência, Página 28.
Para impedir movimentos caso espere que a superfície de montagem se mova:
–

reposicione o detector em uma superfície estável ou

–

adicione apoios à superfícies de montagem

Montar o detector em uma caixa de montagem elétrica quadrada ou octogonal de 10,2 cm (4
pol.) pode arquear a placa de montagem. O arqueamento ocorre porque as abas de parafusos
da caixa de montagem estão niveladas abaixo das bordas superiores da caixa de montagem.
Apertar excessivamente os parafusos de montagem arqueia a placa de montagem para dentro
na base, fazendo com que os elementos ópticos apontem para baixo. Irregularidades na
planicidade das superfícies da borda da caixa de montagem ou nas abas de parafusos pioram
essa condição. Somente utilize caixas de montagem com superfícies planas e regulares e abas
de parafusos formadas corretamente. Reduza o desalinhamento provocado pelo arqueamento
da placa de montagem por meio de apertar os parafusos de montagem para prender a placa
de montagem a:
–

5 cm (2 pol.) ou

–

torque de 0,9 kg (2 lbs)
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Plano para os efeitos da estratificação em ambientes frios
A estratificação do ar pode impedir que a fumaça atinja detectores montados próximos ao
teto. A estratificação ocorre quando fumaça, subindo porque é mais quente que o ar ao seu
redor, atinge um nível onde está à mesma temperatura que o ar ao seu redor e não sobe para
o teto. Em ambientes extremamente frios, como armazéns não aquecidos, a fumaça esfria
muito rapidamente e é menos provável que suba até o teto. Adicione mais detectores a alturas
de montagem menores para compensar isso.

3.6

Projeto para a carga de incêndio prevista
Ao projetar um sistema de alarme de incêndio, ajuste a sensibilidade do detector para:
–

responder ao obscurecimento correto causado pela fumaça e

–

reduzir a possibilidade de uma ativação falsa no interior da aplicação

Conforme ilustrado na figura a seguir, o obscurecimento total do feixe de infravermelho
depende
–

da densidade da fumaça e

–

da extensão da nuvem de fumaça ao longo do percurso do feixe

Figura 3.2: Gráfico de densidade da fumaça e obscurecimento

1 Densidade da fumaça

3 Sensibilidade máxima da UL

2 Sensibilidade mínima da UL

4 Distância entre o transmissor e o
receptor
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Determine o obscurecimento total necessário para um alarme e selecione a configuração de
sensibilidade necessária conforme a tabela a seguir.
Obscurecimento total em alarme

Configuração da chave de sensibilidade

20%

2

30%

0 ou 3

40%

4

50%

5

60%

1 ou 6

70%

7

Os D296 e D297 podem ser configurados para resposta rápida (5 s) ou resposta normal
(30 s). Alguns materiais liberam gases perigosos juntamente com a fumaça quando queimam.
Ajuste a sensibilidade para tempos de resposta mais curtos para minimizar a exposição a
vapores perigosos. Fumaças mais densas deixadas se acumulando por muito tempo podem
produzir o obscurecimento quase total do detector. Isso resulta em um sinal de falha antes
que seja gerado um alarme. Por exemplo, incêndios provocados pela ignição de líquidos
inflamáveis com base em petróleo normalmente levam a uma acumulação rápida de fumaça
intensa. Quando esse tipo de incêndio for provável, use as configurações de sensibilidade 0
ou 1 para um tempo de resposta de 5 segundos.
Para obter instruções sobre a configuração da sensibilidade, consulte Configuração de
sensibilidade, Página 14.
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Instalação
Nota!
Use este produto somente em aplicações em recintos fechados e secos.

1.

Instale uma caixa elétrica quadrada ou octogonal de 10,2 cm (4 pol.) (ou equivalente) em
uma superfície rígida. Certifique-se de que a superfície não esteja sujeita a movimentos
ou vibrações.

2.

Remova o parafuso na porta de acesso do receptor. Depois remova os quatro parafusos
da tampa indicados na figura a seguir.

Figura 4.1: Porta de acesso e tampa

1 Porta de acesso
3.

2 Parafusos de montagem da tampa (4)

Desatarraxe o único parafuso de montagem na parte superior da placa de suporte da
placa de circuitos e separe as placas. Consulte a figura a seguir.

Figura 4.2: Remoção da placa traseira

1 Remova o parafuso para expor a placa

4 Entrada de fiação

traseira
2 Ranhuras de montagem (4)

5 Não remover

3 Placa traseira
Aviso!

!

Remova a alimentação de energia de toda a fiação antes de prosseguir.
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4.

Passe a fiação da caixa elétrica através da entrada de fios. Caso vá conectar um D344‑RL
ou D344‑RT ao receptor, passe esse cabeamento também.

5.

Monte a placa traseira na caixa elétrica.

6.

Fixe a placa de suporte de circuitos à placa traseira utilizando um único parafuso de
montagem.

7.

Repita os passos de 1 a 6 para montar o transmissor.

Nota!
Os D344‑RL e D344‑RT conectam-se apenas ao receptor.

4.1

Configuração de sensibilidade
Para configurar a sensibilidade, use o procedimento a seguir:
1.

Selecione a configuração de sensibilidade correta com base na distância entre o
transmissor e o receptor. Para ver uma lista de distâncias que inclui algumas
configurações que se sobrepõem, consulte a tabela a seguir. Selecione uma configuração
mais baixa para ter uma detecção mais sensível ou uma configuração mais alta para ter
melhor imunidade a alarmes falsos.

Configurações Sensibilida Resposta de

Comprimento do feixe

de chaves

de

alarme

0

30%

5s

9 m a 31 m (30 pés a 100 pés)

1

60%

5s

31 m a 107 m (100 pés a 350 pés)

2

20%

30 s

9 m a 15 m (30 pés a 50 pés)

3

30%

30 s

14 m a 23 m (45 pés a 75 pés)

4

40%

30 s

21 m a 31 m (70 pés a 100 pés)

5

50%

30 s

27 m a 43 m (90 pés a 140 pés)

6

60%

30 s

37 m a 55 m (120 pés a 180 pés)

7

70%

30 s

49 m a 107 m (160 pés a 350 pés)

8*

Não utilizado

9*

Não utilizado

* Não utilize as posições 8 e 9. Essas não são válidas.
2.

Ajuste a chave de sensibilidade do receptor para a sua configuração selecionada. A chave
de sensibilidade está localizada à direita do módulo ótico. O indicador, ou marca
apontadora, segue ao longo da lateral do eixo das chaves conforme indicado na figura a
seguir.

Figura 4.3: Chave de sensibilidade
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Fluxograma de instalação inicial rápida

Figura 4.4: Fluxograma de instalação
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Cabeamento
Aviso!

!

Somente aplique alimentação elétrica após todas as conexões terem sido efetuadas e
inspecionadas.

Nota!
Não instale em circuitos de incêndio programados para verificação de alarme.

Nota!
Não enrole a fiação que sobra no interior das unidades.

5.1

Fiação de um único detector
Ao efetuar a fiação dos terminais do transmissor e do receptor, consulte a figura e tabela a
seguir.

Figura 5.1: Fiação de um único detector

1 Painel de controle de alarme de

3 Resistor de fim de linha (EOL)

incêndio (FACP)
2 Receptor

4 Transmissor

Tipo

Terminal

Descrição

Terminais do

1e2

Terminais de alimentação de entrada. Para ver as

transmissor

tensões de operação, consulte Especificações, Página
31.

Terminais do

1, 2 e 3

receptor

Contatos do relé auxiliar de alarme Tipo C. Em alarme de
incêndio, os terminais 1 e 2 abrem, os terminais 3 e 4
fecham (curto).

Terminais do
receptor

2017.05 | 1.0 | F.01U.341.745
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Tipo

Terminal

Descrição

Terminais do

6e7

Em caso de falha, os contatos de falha normalmente

receptor
Terminais do

17

fechados (NF) abrem.
8e9

receptor

Terminais de alimentação de entrada. Para ver as
tensões de operação, consulte Especificações, Página
31.

Tab. 5.3: Terminais do transmissor e receptor

Nota!
Para resetar após um alarme de incêndio, interrompa a alimentação do receptor por um
mínimo de 1 segundo. Se o painel de incêndio não permitir a redefinição, instale um
interruptor em série com o terminal 8.

5.2

Fiação de um indicador remoto
A placa indicadora remota D344-RL é remetida com o D296 como um acessório padrão. A
D344-RL tem três LEDs para indicar o status e a condição do detector. Essa placa indicadora
também tem pontos de teste para medir a tensão da sensibilidade. Embora não exigida, a
Bosch recomenda a instalação da D344-RL para verificar a condição do detector a partir do
nível do solo. Caso utilize a D344‑RL, instale o conector de indicador remoto no receptor
conforme indicado na figura a seguir.

Figura 5.2: Conexão de uma placa indicadora remota D344‑RL

1 Conector da placa indicadora remota

4 FACP

D344‑RL
2 Receptor D296/D297

5 Placa indicadora remota D344‑RL

3 Resistência de fim de linha (EOL)

6 Fiação: a=laranja, b=azul, c=preto,
d=vermelho, e=amarelo, f=verde,
g=violeta
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É possível passar a fiação do D344‑RL por uma distância máxima de 152 m (500 pés) do
receptor.
Uma placa de teste/indicadora remota D344‑RT pode ser utilizada caso se deseje o teste
remoto do alarme. Conecte a fiação entre o D296 ou o D297 e uma D344‑RT conforme a figura
a seguir:

Figura 5.3: Conexão de uma placa de teste e indicadora remota D344‑RT

1 Receptor D296/D297

2 Painel de controle de alarme de
incêndio (FACP)

3 Conector da placa indicadora remota

4 Resistor de fim de linha

5 Teste remoto (fio laranja)

6 Monitor de tensão (fio azul)

7 Terra (fio preto)

8 LED vermelho (fio vermelho)

9 LED amarelo (fio amarelo)

10 LED verde (fio verde)

11 D344-RT Placa indicadora e de teste remota

5.3

Fiação de detectores múltiplos
Para tetos uniformes e planos, monte os detectores de forma que o espaçamento seja ≤ 18,3
m (60 pés) entre os percursos dos feixes. Certifique-se de não haver mais que a metade desse
espaçamento entre o percurso do feixe e a parede lateral. (A parede lateral é a parede
paralela ao percurso do feixe). Outros espaçamentos dependem da altura do teto,
características de fluxo de ar e requisitos de resposta. O espaçamento mínimo entre
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detectores adjacentes alternados é de 1/10 da distância entre o transmissor e o receptor. Por
exemplo, se o comprimento do feixe for de 91 m (300 pés), posicione os detectores com um
afastamento ≤ 9,1 m (30 pés). Para o posicionamento do layout, consulte a figura a seguir.

Figura 5.4: Posicionamento do transmissor e receptor

1 Receptor

4 Resistência de fim de linha (EOL)

2 FACP

5 Espaçamento mínimo = 1/10 x
distância

3 Transmissor

6 Espaçamento mínimo = 1/5 x distância

* o espaçamento máximo entre sistemas adjacentes é de 16,3 m (60 pés)
Nota!
Quando dois ou mais detectores adjacentes estiverem instalados na mesma área, alterne as
localizações do transmissor e receptor. Se não forem alternados, certifique-se de que o
espaçamento mínimo entre detectores é de 1/5 da distância do transmissor ao receptor.
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Configuração
Antes de efetuar a configuração, certifique-se de que todas as conexões estejam estabelecidas
e seguras. Então aplique alimentação elétrica ao transmissor e ao receptor.
1.

Para permitir a inicialização do transmissor enquanto a tampa está removida, pressione o
botão Modo de alinhamento no transmissor. Esse botão está localizado acima do LED
verde, conforme indicado na figura a seguir.

Figura 6.1: Placa de circuito do transmissor mostrando o botão Modo de Alinhamento

1 Botão Modo de Alinhamento
2.

2 LED verde

Certifique-se de que o LED verde pisca. Se o LED estiver apagado, verifique a alimentação
elétrica e a polaridade correta nos terminais 1 (–) e 2 (+). Se o LED verde estiver aceso
de forma contínua, o transmissor apresenta uma falha. Inicie o processo de obter um
transmissor sobressalente por meio de:

3.

–

ligar para o Centro Nacional de Reparos da Bosch em +55 (19) 2103-2877 ou

–

enviar um e-mail para repair@us.bosch.com

Verifique os três LEDs do receptor indicados na figura a seguir. É normal todos os três
LEDs estarem acesos neste momento. O LED verde pode estar piscando ou aceso de
forma contínua. Se todos os LEDs estiverem apagados, verifique a alimentação elétrica e
a polaridade correta nos terminais 8 (–) e 9 (+).

Figura 6.2: LEDs do receptor

1 LED de alarme (vermelho)

3 LED normal (verde)

2 LED de falha (amarelo)
4.

Conforme a sua aplicação, pode ser necessário um auxílio de alinhamento. Caso seja
necessário, monte uma luz de alinhamento tão próxima quanto o possível do receptor, de
preferência sobre esse.

5.

Aponte a luz de alinhamento (D309 ou equivalente) para o transmissor usando-a como o
seu guia de auxílio.

6.1

Alinhamento preliminar
Cada módulo ótico tem dois espelhos de alinhamento, um de cada lado, para o alinhamento
preliminar. Consulte a figura a seguir.
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Figura 6.3: Módulos óticos

1 Vista frontal

5 Espelhos de alinhamento (3)

2 Ajuste fino vertical

6 Miras de furo traseiro (2)

3 Ajuste fino horizontal

7 Mira de furo dianteiro

4 Vista lateral
Para o alinhamento preliminar do transmissor e do receptor, utilize o procedimento a seguir:
1.

Olhe para qualquer dos espelhos a partir de um ângulo lateral a ≥ 61 cm (2 pés) do
módulo.

2.

Use as miras frontal e traseira da mesma forma que utiliza as miras ao apontar uma arma.

3.

Gire o módulo óptico do transmissor para a esquerda ou para a direita até ver no espelho
o reflexo:

4.

–

da imagem da luz de mirada ou

–

da imagem do receptor, se a luz de mirada não for utilizada

O módulo ótico está alinhado quando a mira do furo dianteiro está no centro das miras
do furo traseiro. Consulte a figura a seguir.

Figura 6.4: Espelho de alinhamento

1 Miras de furo traseiro (2)
5.

2 Mira de furo dianteiro

Ajuste o módulo ótico para cima ou para baixo até ver a imagem. Use a chave Allen
fornecida para ajustar o parafuso Allen de Ajuste fino vertical.

Bosch Security Systems, Inc.

Manual de instalação

2017.05 | 1.0 | F.01U.341.745

22

pt-BR | Configuração

6.

Detectores de fumaça, feixe de longo alcance

Efetue o ajuste fino da imagem para o centro do espelho. Esse deve ser alinhado às miras
de furo frontal e traseiro. Use os parafusos de Ajuste fino vertical e horizontal para
efetuar o ajuste fino.

7.

Recoloque e prenda a tampa do transmissor.

8.

Certifique-se de que o LED verde do transmissor está piscando.

9.

Recoloque e prenda a porta de acesso do transmissor.

10. Alinhe o receptor à imagem do transmissor seguindo os passos de 1 a 7.
11. Certifique-se de que o LED verde do receptor pisca, indicando que o alinhamento
preliminar está concluído.
12. Se o LED verde do receptor não piscar, repita os passos de 1 a 9 para o receptor.

6.2

Alinhamento de ajuste fino.
Para efetuar o ajuste fino do alinhamento do transmissor e do receptor, utilize o procedimento
a seguir:
1.

Conecte o cabo de teste D1005 (fornecido) aos pinos 1, 2 e 3 de P6. Os pinos estão
localizados à direita da tira de terminais do receptor. Consulte a figura a seguir.

Figura 6.5: Ligação do D1005

1 Fios do conector: a = branco, b = vermelho [+], c = preto [-]
Nota!
Se a Placa indicadora remota estiver instalada, desconecte-a temporariamente.

2.

Conecte um VOM de ≥20.000 Ω/VCC aos conectores preto (-) e vermelho (+) do D1005.
Ajuste a escala do medidor de forma a ver as leituras da faixa de 0 VCC a 5 VCC.

3.

Verifique os três LEDs no receptor.

–

Se o receptor receber o feixe, o LED verde pisca e os LEDs vermelho e amarelo estão
acesos continuamente.

–

Se o LED verde estiver aceso de forma contínua, o feixe não atinge o receptor. Realinhe
conforme o procedimento descrito em Alinhamento preliminar, Página 20.

4.

Observe as leituras do medidor. Ajuste o módulo ótico do receptor utilizando os
parafusos de ajuste fino vertical e horizontal para obter uma leitura máxima do medidor.

Nota!
Este é o processo mais crítico do alinhamento. Para ter a operação mais eficiente do sistema,
certifique-se de ter uma tensão de pico durante o alinhamento de ajuste fino.
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Nota!
Ao efetuar o alinhamento de ajuste fino, mantenha os braços e mãos fora do percurso do
feixe.

–

A leitura do pico de tensão máximo varia conforme a distância entre o transmissor e o
receptor. A faixa de tensão de pico aceitável é de 0,50 V a 5,00 V. A tensão no receptor é
maior a distâncias mais curtas.

–

Anote a tensão do alinhamento. Isso pode ser útil caso seja preciso solucionar um
problema em outra ocasião.

Nota!
Faça com que a tensão fique no pico para garantir um detector estável e sem problemas.

5.

Após concluir o alinhamento de ajuste fino, remova o cabo de teste.

6.

Recoloque e prenda a tampa do receptor.

7.

Verifique o status do LED verde do receptor para assegurar-se de que ainda pisca.

8.

Com o medidor ainda conectado ao cabo de teste, reinstale esse cabo em P6. Passe o
cabo de teste através da abertura na tampa (conector branco em direção ao centro do
receptor).

9.

Nesse momento, é possível efetuar um Teste de alarme. Conecte os fios branco e preto
do D1005. Redefina o receptor por meio de desligar temporariamente a alimentação
elétrica.

10. Pressione o botão Configuração do receptor, localizado abaixo da conexão de P6 e do
cabo de teste. Consulte a figura a seguir.

Figura 6.6: Botão Configuração do receptor

1 LEDs

2 Botão Configuração

Nota!
Somente pressione o botão Configuração se as tampas estiverem no transmissor e no
receptor.

–

Um processo automático de configuração interna de 1 a 2 minutos é iniciado. A
configuração termina em uma tensão de referência que é utilizada para medir bloqueios
de feixe.

–

Os LEDs vermelho e amarelo apagam e o LED verde acende de forma contínua. Após
algumas flutuações de tensão, o medidor vai para 5,0 VCC.
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Nota!
Durante esse tempo, não bloqueie o feixe nem mova as unidades.

11. No final da configuração, o LED verde do receptor pisca. A tensão cai para uma faixa
entre 3,8 VCC e 4,2 VCC. Utilize essa tensão como uma referência quando comparar
leituras posteriores para determinar a necessidade de limpeza. Se a tensão não estiver
dentro dessa faixa, pressione o botão Configuração.
12. Após a configuração, remova o cabo de teste.
13. Reconecte o conector da placa indicadora remota, se usado.
14. Recoloque e prenda a porta de acesso.
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Resolução de problemas

7.1

Transmissor
LED

Condição

25

Solução

Intermiten Normal
te
Desligado

7.2

1. Não há alimentação elétrica no

1. Restaure a alimentação elétrica para

transmissor.

os terminais 1 e 2.

2. O botão Modo de alinhamento não

2. Pressione o botão Modo de

está pressionado.

Alinhamento.

3. O transmissor apresenta falha.

3. Recoloque o transmissor.

Receptor - Modo de Alinhamento (tampa removida)
LED

LED

Verme amarelo

LED

Terminais 4 Terminais 6 Condição

verde

e5

Solução

e7

lho
Ligad

Ligado

Intermite Aberto

o
Ligad

Aberto

nte
Ligado

O alinhamento está
aceitável.

Ligado

Aberto

Aberto

o

Ligad

Intermite Intermite Aberto

o

nte

Aberto

nte

O feixe está

Desobstrua o

bloqueado ou o

caminho do

receptor está

feixe ou realinhe

desalinhado.

o receptor.

A configuração de

Ajuste o

sensibilidade é

receptor para a

inválida.

configuração
correta.

Ligad

Desligad

Desligad

o

o

o

Aberto

Aberto

Não há alimentação Verifique a
elétrica.

alimentação
elétrica nos
terminais 8 e 9.

7.3

Receptor - Modo normal (tampa colocada)
LED

LED

LED

Verme amarel verde
lho

e5

e7

Aberto

Fechado

Solução

o

Deslig Deslig
ado

Terminais 4 Terminais 6 Condição

Ligado

ado

O receptor está
inicializando. Ele
estabiliza entre 60 e
120 segundos.

Deslig Deslig
ado

Ligado

Aberto

Aberto

ado

O receptor está

Recoloque a

inicializando. A porta

porta de acesso.

de acesso está
ausente ou solta.
Deslig Deslig

Intermite Aberto

ado

nte
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LED

Verme amarel verde
lho

Terminais 4 Terminais 6 Condição
e5

Solução

e7

o

Deslig Deslig

Intermite Aberto

ado

nte

ado

Deslig Ligado Ligado

Aberto

A porta de acesso

Recoloque a

está ausente ou solta. porta de acesso.
Aberto

Aberto

ado

Falha. O feixe está

Desobstrua o

bloqueado ou

caminho do

desalinhado.

feixe ou realinhe
o receptor.

Deslig Ligado Intermite Aberto
ado

Aberto

nte

Falha. Se a tensão de

Limpe as

referência for de

tampas do

menos de ~2 VCC,

transmissor e

poeira na lente

do receptor. Se

reduziu a intensidade

a tensão de

do sinal ou vibração

referência não

desalinhou o

retornar a um

receptor.

valor entre
3,8 VCC a
4,2 VCC,
realinhe o
receptor e
pressione o
botão
Configuração.

Deslig Ligado Intermite Aberto
ado

Aberto

nte

Se a tensão de

Efetue um

referência for maior

alinhamento de

que ~4,2 VCC, a

ajuste fino do

intensidade do feixe

receptor e use o

aumentou porque um

botão

desalinhamento

Configuração.

inicial do feixe ou um
bloqueio parcial foi
removido na
configuração.
Ligad

Deslig

Intermite Fechado

o

ado

nte

Fechado

Alarme

Determine a
causa do alarme
e reinicie o
receptor.

Ligad

Deslig

Intermite Fechado

o

ado

nte

Aberto

Alarme. A porta de

Determine a

acesso está ausente

causa do alarme

ou solta.

e reinicie o
receptor.
Recoloque a
porta de acesso.

2017.05 | 1.0 | F.01U.341.745

Manual de instalação

Bosch Security Systems, Inc.

Detectores de fumaça, feixe de longo alcance

LED

LED

LED

Verme amarel verde
lho

o

Ligad

Ligado Ligado
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Terminais 4 Terminais 6 Condição
e5

e7

Fechado

Aberto

o
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Solução

Alarme e falha.

Determine a

Ocorreu um alarme e

causa do alarme

então o feixe foi

e reinicie o

bloqueado.

receptor.
Remova objetos
do percurso do
feixe.
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Manutenção e teste

8.1

Reset de alarme de incêndio
Resete o receptor após um alarme de incêndio por meio de remover a alimentação elétrica do
receptor por ao menos 1 segundo e depois reaplicar a alimentação.
Para obter mais informações, consulte Falta de energia elétrica, Página 28.

8.2

Ajuste da tensão de referência
Nota!
São necessárias tampas limpas para se ter leituras corretas de tensão de referência. Para os
procedimentos de limpeza, consulte Limpeza, Página 28.

Verifique a tensão de referência do detector ao menos uma vez por ano. Verifique a tensão
mais frequentemente se requerido por regulamentos locais ou AHJs.
Para verificar a tensão de referência, conecte um VOM aos contatos do monitor de tensão no
D344‑RL ou D344‑RT, se usado. Caso não tenha um indicador remoto conectado ao detector,
remova a porta de acesso do receptor e meça a tensão de referência utilizando o cabo de
teste fornecido. Para a conexão do cabo, consulte Alinhamento de ajuste fino., Página 22.
Se a tensão for menor que 3,8 VCC ou maior que 4,2 VCC, remova a tampa de acesso e
pressione o botão Configuração para iniciar uma reset da tensão de referência. A redefinição
pode levar de 1 a 2 minutos.

8.3

Limpeza
Limpe o exterior das tampas ao menos uma vez por ano. Use um produto comum de limpeza
de vidraças e um pano macio e limpo. Sob condições normais, não há alarme de falha se o
feixe não for bloqueado continuamente por mais de 18 segundos. Após a limpeza, verifique
novamente a tensão de referência. Se a tensão for menor que 3,8 VCC ou maior que 4,2 VCC,
redefina a tensão de referência usando o procedimento em Ajuste da tensão de referência,
Página 28.

8.4

Falta de energia elétrica
Quando a energia elétrica é removida e reaplicada ao receptor, como em uma falta de energia
elétrica ou reset do alarme, as informações originais de tensão de referência são perdidas.
–

Se a tampa estiver colocada quando energia for aplicada, o receptor reinicia o processo
para uma nova tensão de referência.

–

8.5

Se a tampa estiver removida, recoloque-a e pressione o botão Configuração.

Teste remoto
Nota!
É necessário um D344‑RT para o teste remoto do alarme.

Nota!
São necessárias tampas limpas para se ter leituras corretas de tensão de referência. Para os
procedimentos de limpeza, consulte Limpeza, Página 28. Para os procedimentos de mira,
consulte Alinhamento preliminar, Página 20 e Alinhamento de ajuste fino., Página 22.
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Com um D344-RT conectado ao receptor, use o procedimento a seguir para efetuar um
teste remoto.

2.

Insira a chave de operação e gire o interruptor para a posição TEST (TESTE) por um
mínimo de 5 segundos.
O LED vermelho acende de forma contínua e o sistema soa um alarme.

3.

Gire o interruptor para RESET (REINICIALIZAR) por um mínimo de 1 segundo.
O LED vermelho apaga e o LED verde acende de forma contínua por cerca de 60 a 120
segundos.
O receptor prossegue com o Modo configuração. Quando a configuração está concluída,
o LED verde começa a piscar.

4.

Conecte um multímetro (VOM) aos plugues do monitor de tensão. A leitura de tensão
deve variar entre 3,8 VCC e 4,2 VCC quando limpo e alinhado corretamente.

Nota!
Também é possível utilizar o monitor de tensão para verificar o nível de sensibilidade do
detector. À medida que o nível do sinal diminui devido à acumulação de poeira ou sujeira nas
lentes ou ao desalinhamento do sistema, a leitura de tensão também diminui.

8.6

Medições de sensibilidade em campo
Nota!
O teste desses detectores ativa um alarme de incêndio. Informe a todo o pessoal envolvido
antes de efetuar um teste.

Os detectores compensam automaticamente os efeitos da acumulação de poeira e sujeira em
suas tampas. Eles também compensam o envelhecimento de componentes.
Nota!
A NFPA 72 requer que a sensibilidade do detector seja medida em campo dentro de um ano
após a instalação inicial e a cada ano alternado posteriormente.

Somente use o Kit de teste de sensibilidade fornecido com o detector para verificar a
sensibilidade do detector durante a instalação. Para o teste de campo, solicite e use um Kit de
teste D308.
Cada filtro reduz o sinal do detector em uma quantia específica. Coloque um filtro diante do
módulo ótico do receptor. Segure-o lá por um mínimo de 30 segundos. (5 segundos para a
posição 0 ou 1). Determine a configuração de sensibilidade aproximada do detector instalado
por meio da resposta, conforme mostrado na tabela a seguir.
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Configuração de

Não deve gerar um alarme

Deve gerar um alarme

2

0% (sem filtro)

Filtro de 40%

0 ou 3

0% (sem filtro)

Filtro de 60%

4

20% (filtro)

Filtro de 60%

5

20% (filtro)

Filtro de 80%

1 ou 6

40% (filtro)

Filtro de 80%

7

40% (filtro)

Filtro de 80%

sensibilidade

Tab. 8.4: Sensibilidade e resposta
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Especificações
Elétricas
Corrente do alarme

D296: 70 mA no máximo a 24 VCC

(Receptor)

D297: 75 mA a 12 VCC

Corrente em repouso

Receptor D296: 45 mA a 24 VCC
Transmissor D296: 20 mA a 24 VCC
Receptor D297: 50 mA a 12 VCC
Transmissor D297: 20 mA a 12 VCC

Tensão de operação

D296: 18,0 VCC a 32,0 VCC
D297: 10,2 VCC a 15,0 VCC

Contatos do alarme

Contatos normalmente abertos (NA) com capacidade
nominal de 1 A, máximo de 60 VCC para cargas resistivas CC,
não use com cargas capacitivas ou indutivas

Contatos do alarme auxiliares Contatos normalmente abertos (NA) com capacidade
nominal de 1 A, máximo de 60 VCC para cargas resistivas CC,
não use com cargas capacitivas ou indutivas
Contatos de falha

Contatos normalmente fechados (NF) com capacidade
nominal de 1 A, máximo de 60 VCC para cargas resistivas CC,
não use com cargas capacitivas ou indutivas

Ambientais
Ambiente

Interno, seco

Umidade relativa

0% a 95%, sem condensação

Temperatura

-30 °C a +54 °C (-22 °F a +130 °F)

(operação e armazenamento)

Para instalações com certificação UL, o intervalo é 0 °C a +54
°C (32 °F a +130 °F)

Mecânicas
Dimensões

17,8 cm x 14 cm x 14 cm (7 pol. x 5,5 pol. x 5,5 pol.)

Instalação

Instale em caixas elétricas quadradas ou octogonais de 3,5
ou 4 polegadas ou em caixas do tipo European Beza.

Ajustabilidade

Ótica ajustável internamente para ajuste ± 90° na horizontal e
± 10° na vertical

Sensibilidade

Campo selecionável para obscurecimento do feixe de 20%,
30%, 40%, 50%, 60% ou 70%

Sinalização do sistema

Sistema convencional de quatro fios, não use com sistemas
que possuem um recurso de verificação de alarme

Atraso do sinal

Incêndio: selecionável 30 s ou 5 s
Falha: 20 ± 2 s

Espaçamento

máximo de 18 m (60 pés), espaçamento confirmado pelo

(distância entre os sistemas)

teste do Underwriters Laboratories (UL)
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Alcance de transmissão

9 m (30 pés) a 107 m (350 pés)

Tamper (Antiviolação)

Receptor: interruptor tamper (antiviolação) para porta de
acesso em série com contatos de falha.
Transmissor: quando a tampa é removida, o interruptor
tamper (antiviolação) da tampa interrompe a transmissão
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