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VEA

نگاهى دوباره به اعالم حریق آدرس پذیر



دتکتورهاى سرى VEA شرکت VESDA یک رویکرد جدید در حوزه دتکتورهاى آدرس پذیر را معرفى مى کند. دتکتورهاى سرى VEA با استفاده از یک شبکه لوله 
ها با قطرهاى کم و داراى نقاط نمونه بردارى در محدوده ى حفاظت شده، قابلیت آدرس پذیرى دقیقى را فراهم مى آورند. این دتکتورها به طور فعال از طریق 

نمونه بردارى، تجزیه و تحلیل اطالعات و تشخیص میزان حضور ذرات دود در یکپنل مرکزى عمل مى نمایند. این دتکتورها به دلیل نمونه بردارى فعال و ارسال 
گزارشات مداوم به مرکز نظارت از قابلیت اطمینان باالیى برخوردارند. امکان نصب و راه اندازى سریع شبکه اى از لوله هاى باریک و اتصاالت، عالوه بر انعطاف 

پذیرى، سبب کاهش زمان و هزینه نصب شده است. این آشکارسازها قابلیت پشتیبانى از  40 حفره نمونه بردارى را دارا هستند که قابل ارتقا تا 120حفره از 
کاهش مى دهد. طریق یک پنل مدیریت مرکزى مى باشند. تست مرکزى و تعمیر و نگهدارى در مکان هاى قابل دسترس، زمان ارایه خدمات را تا ٪90  

کاهش هزینه هاى مالکیت و امکان سرویس دهى تا  500آدرس،  تعمیر و نگهدارى از راه دور، عدم ایجاد وقفه در کسب و کار از مهم ترین ویژگى هاى این روش 
است. امکان ارتباط از طریق ورودى  WANو اپلیکشین iVESDA دسترسى از راه دور و ارتباط کارآمد و موثر با این سیستم ها فراهم مى کند.

مهم ترین مزایاى این روش نسبت به روش هاى معمولى:
.

.
دتکتورهاى نقطه اى در برخى محیط ها قابل استفاده ن ست. ی

در برخى فضاها دسترسى به منطقه  مورد حفاظت آسان ن ست.   ی
امکان وقفه در برخى صنایع وجود ند ارد.

. هزینهنصب و نگهدارى برخى روش ها باالست
رعایت ضوابط و استانداردهاى برقى در محjط هاى خاص اجبار یست.

وقوع خطاى کاذب در سیستم اعالم حریق براى برخى فضاها هزینه بر است. 
جهت پوشش کامل فضا بایستى از آشکارسازهاى نقطه اى با  تراکم باال استفاده نمو د.

قابلیت نظارت جامع، تست و نگهدارى متمرکز و سهولت نصب

VESDA دتکتور دود آدرس پذیر مکشى    VEA
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 آشکارسازى مطمئن
نمونه بردارى فعال و نظارت کامل بر شبکه لوله ها و نقاط نمونه بردارى، نظافت اتوماتیک، 

اطمینان از دسترسى کامل سیستم و حداقل هشدارهاى خطا 

سهولت و انعطاف پذیرى در نصب

اتصاالت مناسب هستند.  و  باال  انعطاف  قابلیت  بردارى داراى  نمونه  لوله هاى شبکه 
همچنین بدلیل غیر فعال بودن نقاط نمونه بردارى نیازى به رعایت الزامات مربوط به 
کدهاى برقى نیست. وجود شماره سریال هاى منحصر به فرد لوله ها با طول هاى باال 

امکان طراحى و نصب سریعتر را میسر مى سازد.

کاهش هزینه هاى مالک و نگهدارى 

 تمرکز تست و نگهدارى در این دتکتورها زمان ارایه خدمات  را تا 09٪ کاهش مى 
دهد و هزینه هاى مالک تا 60٪ کاهش مى یابد. نظارت کامل از طریق سیستم مرکزى  
خدمات تا 500 آدرس در روز را میسر مى سازد .همچنین وجود قطعات یدکى و اجزاى 

قابل جایگزین زمان و هزینه خدمات و نگهدارى را بشدت کاهش مى دهد.

عملکرد بدون وقفه

امکان تست و نگهدارى از راه دور VEA آنرا براى فضا هاى کاربردى  که در آن امکان 
توقف عملیات تجارى نبوده و یا دسترسى محدود  وجود دارد، مانند مراکز بهداشتى، 
ساختمان هاى دولتى، کسب و کار با دارایى هاى محرمانه، زندان و هتل ها ایده آل 

است.

عملکرد موثر و کارا

  iVESDA و بى سیم است. برنامه WAN بهترین در امکانات اتصال از جمله VEA
دسترسى از راه دور به VEA را فراهم مى کند که امکان پیشبرد و آماده سازى خدمات 

جهت صرفه جویى در زمان وهزینه به همراه اجتناب از بازدیدهاى مکرر را فراهم مى 
سازد.



معرفى 
این شرکتارائه دهنده راه حل هاى پیشرو 

جهانى همگرا، جهت تشخیص زودهنگام و 
تایید تصویرى از راه دور تهدیدات آتش، گاز 

و محیط مى باشد.
فن آورى پیشرفته این شرکت سعى دارد تا 

از وقوع فجایع جلوگیرى نماید و از زیرساخت 
هاى تجارى، اموال و حتى تداوم کسب و کار 

شما محافظت نماید. 
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Parameter VESDA-E VEA
Sensitivity 0.020%/m (0.0063%/ft) - 16%/m (5.0%/ft)
Area Coverage up to 2,000 m2 (21,520 sq. ft) across 40 - 120 

sampling holes
Number of Tubes 40 to 120 microbore tubes
Linear Tube Length 40 x 100 m (328 ft)
Flow Sensing Single tube blockage and breakage detection
StaX Support
Addressability
VESDAnet
iVESDA Support
Relays 7 (expandable up to 127)
IP Rating IP 40
Fully Field Replaceable Components
WiFi, Ethernet, USB

40 نقطه آدرس پذیر قابل ارتقا به 120 نقطه

قابل تنظیم براى سه سطح حساسیت

تشخیص انسداد لوله و یا شکستگى 

 نمونه بردارى لحظه به لحظه و نظارت یکپارچه بر روى 
حفره هاىنمونه گیرى 

 نگهدارى و تست متمرکز

نظافت خودکار لوله و حفره ها  

لوله با طول هاى متنوع تا 100 متر 

شناسایى دود مطلق مبتنى بر لیزر

هفت رله قابل برنامه ریزى

صفحه لمسى 3.5 اینچى با قابلیت نمایش وضعیت

اجزاى سنسور، پمپ و فیلتر قابل تعویض

USB پورت

امکان ثبت تا 20 هزار رویداد

VEA-040-A00 VESDA-E VEA-40 Detector with LEDs

VEA-040-A10 VESDA-E VEA-40 Detector with 3.5” Display

VEA-020-STX * VESDA-E VEA-20 Expansion StaX

VEA-040-STX * VESDA-E VEA-40 Expansion StaX

VER-A40-40-STX VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX

VPS-VEA-120UL VESDA-E VEA Power Supply StaX (120UL)

VPS-VEA-220UL VESDA-E VEA Power Supply StaX (220UL)

VSP-980-W VESDA-E VEA 6 mm Standard Sampling Point

VSP-981-W VESDA-E VEA 4 mm Standard Sampling Point

VSP-980-B VESDA-E VEA 6mm Black Sampling Point

VSP-981-B VESDA-E VEA 4 mm Black Sampling Point

VSP-982-W VESDA-E VEA 6 mm Surface Mount Sampling Point

VSP-983-W VESDA-E VEA 4 mm Surface Mount Sampling Point

VSP-982-B VESDA-E VEA 6 mm Surface Mount Black Sampling Point

VSP-983-B VESDA-E VEA 4 mm Surface Mount Black Sampling Point

VSP-990 VESDA-E VEA 6 mm Microbore Tube UL-compliant Plenumrated, 
1000 ft

VSP-991 VESDA-E VEA 4 mm Microbore Tube UL-compliant Plenumrated, 
500 ft

معرفى آوند انرژى
شرکت آوند انرژى از سال 1383 وارد عرصه 

صنعت ایمنى شده است. هم اکنون این شرکت 
راهکارهاى نوین ایمنى و امنیتى را در حوزه 

هاى مختلفى اعم از مسکونى، ادارى، تجارى و 
صنعتى براى طیف وسیعى از مخاطبان، بر اساس 

دانش و فن آورى هاى روز دنیا ارایه مى 
نماید .

 




