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راهکارهاى با باالترین سرعت تشخیص براى 
محیط هاى حساس و کوچک

ا • تشخیص بر اساس لیزر و نمونه گیرى هو
• اخطار بسیار زود هنگام در زمان وقوع و یا احتمال آتش سوزى 

(obs/m - 0.025 - 20%) محدوده حساسیت وسیع •
• توانایى هاى تشخیص براى مناطق کوچکتر تا مساحت 250 متر 

VLF-500 یا 500 متر مربع با VLF-250 مربع با
• فیلتر هاى تصفیه دو مرحله اى

• آستانه هاى هشدار قابل برنامه ریزى
ا • مانیتورینگ قابل اطمینان جریان هو

• کاربرى ساده و کاربر پسند
ا • تطبیق با شرایط دود و جریان هو

ا • طراحى لوله هاى قبل از اجر
• گزینه هاى ارتباطى انعطاف پذیر

سیستم هایى با سرعت فوق العاده باال جهت 
س مدیریت ریسک مناسب براى مناطق حسا

سرى VLF با تکمیل دامنه آشکارسازهاى فعلى VESDA انعطاف 
پذیرى استثنایى دتکتورهاى خود را به رخ مى کشد و اجازه مى دهد 

: در زمینه هاى بسیار خطرناك مانند فضاهاى زیر کاربرد پیدا کند
• مراکز مخابراتى محلى

• سرورهاى کوچکتر
• مراکز کنترلى خدماتى

ل • اتاق هاى کنتر
• مراکز سیگنالینگ راه آهن

• کلید خانه ها
• تجهیزات ذخیره سازى

• زیرساخت ها
• واحدهاى حمل و نقل هوایى

ا کنترل و مانتیوریگ جریان هو
Ultrasonic از طریق سنسورهاى 

شبکه لوله اى VESDA به عنوان بخش جدایى ناپذیر از هر سیستم 
نمونه بردارى هوا VESDA، ضمن حفظ یکپارچگى و قابلیت اطمینان، 

. داراى یک سطح دقیق عملکردى و  تشخیص بسیار سریع است
VESDA VLF از اصول سنجش جریان التراسونیک براى کمک به 

اندازه گیرى و نظارت بر جریان هوا استفاده مى کند. آشکارساز 
VESDA VLF بالفاصله هر تغییر در میزان جریان هوا را شناسایى و 

گزارش مى دهد.

شرکت VESDA همچنان به رهبرى خود ادامه مى دهد...سرى محصوالت VLF مناسب براى فضاهاى کوچکتر
شاید کسب و کار شما کوچک باشد ولى مهم و حیاتى!

اهمیت حفظ تداوم فعالیت هاى تجارى با تکنولوژى هاى مختلف و  باکیفیت ها و اهمیت هاى باال، نیاز به سیستم هاى انعطاف پذیرتر و محرمانه تر را 
زد. با باالترین سرعت شناسایى دود جهت محافظت از دارایى هاى با ارزش باال،  مطرح مى سا

 درك و پاسخ به این نیازها با دتکتورهاى سرى VESDA VLF امکان پذیر شده است. محصوالت سرى VLF  مناسب براى نقاط بحرانى کوچک که 
. قبال نادیده گرفته شده یا محدود به روش هاى حفاظت معمولى بوده، طراحى شده اند
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ساده سازى طراحى شبکه لوله ها
دتکتورهاى VESDA VLF به منظور طراحى ساده شبکه نمونه 

بردارى هواى، طراحى شده است. این امکان براى طراحان وجود 
دارد که طراح هاى تیپ شده را نصب و از آنها در کار استفاده 

. نمایند

VSC و Aspire پشتیبانى از نرم افزارهاى
دتکتورهاى VESDA VLF توسط نسل جدید بسته هاى نرم 

 VESDA VSC پشتیبانى مى شود. نرم افزار VESDA افزارى
داراى سطح باالیى از انعطاف پذیرى برنامه نویسى و قابلیت هاى 

پیکربندى On Line و Off-Line را ارائه مى دهد. توانایى 
تشخیص سریع، نمایش پیکربندى همزمان و چندین دود سیگنال 
. و ویژگى هاى دیگرى که طراحى سیستم را ساده سازى مى نماید

عالوه بر VSC، ASPIRE سرعت طراحى و طرح هاى شبکه هاى 
. جدید و پیچیده را سرعت مى بخشد

ویژگى هاى کلیدى مانند طراحى سریع (wizard)، دیدگاه هاى 
ایزومتریک، فرآیند تأیید صحت طراحى و بهبود قابلیت هاى 

خودکار متعادل، اطمینان حاصل نمایند که یک طرح لوله مناسب 
د دارد. براى رسیدن به آن وجو

هر دو نرم افزار VSC و ASPIRE سازگار با خانواده آشکارساز 
. مبتنى بر لیزر VESDA هستند

یک ساختار محکم و قابل استناد
با استفاده مشتق کردن فن آورى روش هاى شناسایى تجهیزات 
سرى هاى قبلى مانند VLP، VLS، VLC و VLF و با استفاده از 

یک مکنده بسیار کارآمد که به طور مداوم هواى اتاق را از طریق 
یک شبکه لوله آنالیز مى کند، این دستگاه اقدام به تشخیص مى 

. نماید
ارزیابى دقیق نمونه هاى بردارى هوا با استفاده از تشخیص زمان 

کالیبراسیون جهت افزایش طول عمر آشکارساز میسر است. 
همچنین با کمک فرآیند فیلترهاى تصفیه دوگانه و دو حذف نویز 

پس زمینه و حفظ یکپارچگى نورى تکنولوژى لیزر مى توان به حفظ 
د. مفید دستگاه اطمینان نمو

نتیجه این فرآیند تشخیص بدون وقفه که قادر به ارائه قابل 
اعتماد و سازگار با سرعت بسیار باال در تشخیص عملکرد تشخیص 

. دود در سراسر طیف وسیعى از برنامه هاى کاربردى است

ه  شناسایى وقایع غیر منتظر
به همراه گزارشگر سریع

دتکتورهاى VESDA VLF مجهز به صفحه نمایش دود و سیگنال 
هاى روشن و بصریست که اجازه مى دهد تا براى ارزیابى فورى 

د. خطر و اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیر
هنگامى که دستگاه دود را تشخیص مى دهد، LED ها و آیکون 

هاى مرتبط و زنگ هشدار به خوبى حتى از راه دور قابل تشخیص 
د. خواهد بو

تشخیص و آنالیز فورى همراه با عیب یابى سریع
جهت اطمینان از یکپارچگى سیستم و تداوم عملکرد آن، ارزیابى 

فورى وضعیت آشکارساز  حیاتیست. به محض باز شدن ورودى ها، 
اپراتور میتواند از ویژگى عیب یابى فورى با ویژگى تشخیص 

 . هوشمند دود سیگنال استفاده نماید
این دستگاه اطالعات سریع و معنى دارى از وضعیت آشکارساز را 
بدون نیاز به ابزارهاى برنامه نویسى و ارزیابى اضافى فراهم مى 

کند. با این امکان آتش نشانان، تعمیرکاران و  تیم نگهدارى مى 
توانند قبل از ورود به محل کار، در کمترین زمان از وضیعت 

دستگاه با خبر شوند و همچنین در هزینه هاى تعمیر و نگهدارى 
. صرفه جویى نمایند




