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هفت دلیل که به شما مى گوید دتکتورهاى VESDA را انتخاب نمایید.
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در جاهاییکه کشف حریق دشوار است

آیا وقتى دود ایجاد شده به سقف نمى رسد مى توان آن را تشخیص 
داد؟ آیا دود بوجود آمده در کانال ها یا حفره ها قابل تشخیص است؟ آیا 

دودهاى تشکیل شده بصورت یک ابر قارچ شکل در زیر یک سقف بلند 
؟ قابل تشخیص است

حفره هاى نمونه بردارى VESDA را مى توان در مسیر جریانات هوا و یا 
در محفظه هاى تجهیزات جهت تشخیص دود قرار داد. در فضاهاى بزرگ 

و  وسیع مى توان حفره هاى نمونه بردارى را در مسیر دود مى آید مانند 
: زیر سطح سقف قرار داد. فضاهایى مانند

ور • اتاق هاى سر
• اتاق هاى بسیار تمیز

• تجهیزات مخابراتى
• انبارها

• آتریم ها
• استادیوم هاى داخل سالن

آیا استفاده از دتکتور هاى معمولى دکوراسیون داخلى را تهدید مى 
ل دارد؟ کند؟ آیا استفاده از دتکتورهاى معمولى خرابکارهایى به دنبا

یک سیستم VESDA از یک شبکه لوله کشى مویرگى تشکیل مى 
شود که با چشم انسان به سخت قابل رویت است. خود دتکتور نیز 

در یک جعبه مى تواند جا بگیرد. این خاصیت دتکتور را براى فضاهاى 
: زیر مناسب مى نماید

رن • دفتر کارهاى مد
• ساختمان هاى قدیمى و ارزشمند، آثار تاریخى

• مساجد و کلیساها
• زندان ها و بازداشتگاه ها

• گالرى آثار هنرى و موزه ها
• فضاهاى اقامتى لوکس

هنگامى که امکان توقف کسب و کار وجود ندارد.

آیا کسب و کار شما یک حرفه ى کلیدى و مهم است؟ آیا ارائه خدمات 
؟ شما حیاتیست

هشدار بسیار سریع و زود هنگام دتکتورهاى VESDA زمانى را جهت 
بررسى، مداخله و جلوگیرى از خرابى هاى تجارى براى شما مى خرد. 

عالوه بر این از آسیب، خرابى و هزینه هاى سرکوب خطا جلوگیرى مى 
: نماید. چنین هشدار سریعى براى فضاهاى زیر حیاتى هستند

•  تجهیزات مخابراتى
ور • اتاق هاى سر

• مراکز مالى و بانک ها
• مراکز خدمات رفاهى
• اتاق هاى بسیار تمیز
• تجهیزات تولید برق

آیا فضاى مورد حفاظت غیر قابل دسترس است؟ آیا تعمیر و 
نگهدارى در سیستم هاى تشخیص آتش سوزى موجب اختالل و 

د؟ ناراحتى شما مى شو
میتوان این دتکتورها را در مکان هاى قابل دسترسى نصب نمود و 
شبکه هاى لوله اى نمونه بردارى را در فضاهاى غیر قابل دسترس 

: نصب نمود. این خاصیت براى فضاهاى زیر ایده آل است
ذب • سقف ها و کف هاى کا

• زندان ها و مکان هاى حفاظتى
ر • رایزر آسانسو

• داکت ها
• خط هاى تولید

مکان هایى که نگهدارى و تعمیرات در آنها دشوار3
است.

در فضاهایى که حفظ زیبایى اهمیت دارد.4
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آیا خروج عامل اطفا کننده هزینه زیاد و خرابى در پى دارد؟
این دتکتورها با تشخیص بسیار سریع خود مداخله نموده و انجام 

عملیات اطفاى بى مورد جلوگیرى مى کند. سیستم هاى VESDA با 
امکان تعریف سطوح چندگانه هشدار و امکان تنظیم پاسخ هاى مختلف 

در موقعیت هاى گوناگون از قبیل فعال سازى سیستم تهویه تا 
فعالسازى سیستم اطفا را به عهده مى گیرد. این ویژگى در فضاهاى زیر 

: قابل مالحظه است
• مراکز بازرگانى

ور • اتاق هاى سر
ن • اتاق هاى فرما

• کلید خانه ها

آیا ساختمان براى عموم مردم قابل استفاده است؟ آیا در زمان 
؟ تخلیه کمک خاصى به افراد ساکن جهت خروج نیاز است

تشخیص زود هنگام و سریع این دتکتورها حداکثر زمان ممکن را 
جهت تخلیه در اختیار قرار مى دهد. لذا براى فضاهاى زیر 

: مناسبند
• مراکز خرید

• بیمارستان ها
• استادیوم ها

• تونل هاى زیر زمینى
• آثار تاریخى

ان • مراکز نگهدارى کودکان و سالمند

جاییکه سیستم اطفاى حریق حضور دارد.6جاییکه تخلیه اضطرارى مسئله ساز است.5



برند شماره یک جهان در تولید دتکتورهاى مکشى
این دتکتورها سریعترین زمان تشخیص را در یک محیط با ریسک آتش 
سوزى باال فراهم مى کند که نتیجتا از جان، اموال و لطمه به کسب وکار 

شما محافظت مى نماید. از آنجاییکه  دتکتورهاى VESDA گستره 
وسیعى از حساسیت ها و سطوح مختلف هشدار  راشامل مى گردد، 

. زمان کشف حریق را بهبود مى بخشد
دتکتورهاى VESDA به عنوان برند شماره یک جهانى دتکتورهاى 

مکشى در سراسر جهان، قابلیت اطمینان، پایدارى و عمکلرد مطمئن را 
به ارمغان مى آورد.

دتکتورهاى VESDA چگونه کار مى کنند؟
دتکتورهاى VESDA از طریق مکش مداوم هوا به داخل شبکه لوله اى 

کارایى باال را به ارمغان مى آورند. هواى مکش شده توسط دستگاه از 
دو مرحله فیلتر عبور مى کند. فیلتر اول گرد و غبار هوا را قبل از ورود 

به سنسور نورى دتکتور حذف مى نماید. فیلتر دوم بسیار ریز مجددا 
. اقدام به تسویه هوا جهت اطمینان به عم آسیب به دتکتور مى نماید

بعد از عبور هوا از فیلتر به سمت چمبر که شامل یک سنسور لیزرى 
نورى است، هدایت مى شود. وقتى که وجود حضور داشته باشد، نور  

در محغظه چمبر منتشر مى شود و بالفاصله توسط دستگاه شناسایى مى 
گردد. سیگنال از طریق نمایشگر اطالعات حال از پردازش و میزان 

حضور دود را نشان مى دهد. دتکتورهاى VESDA امکات انتقال این 
اطالعات را به یک پنل کنترل مرکزى به عنوان برنامه مدیریت مرکزى 

نیز دارند که از طریق رله ها یک مداخله گر رده باال (HLI) این امر 
. امکان پذیر است

4

VESDA Aspirating Smoke Detection (ASD)

این دیاگرام واکنش دتکتورها را در چندین مورد نشان مى دهد. توجه 
داشته باشید که کشف حریق در نخستین لحظه ها باعث به وجود آمدن 
فرصت هاى مناسبى در راستاى مهار و کنترل حریق مى گردد. حتى مى 
ویژگى  این  نمود.  حریق  اعالم  براى  هشدار  سطح  دو  تعریف  به  توان 

منحصر بفرد مخصوص این نوع دتکتورهاست.
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VESDA VLS
دتکتورهاى VESDA VLS در مواجه با دود 

ابتدا اقدام به شناسایى لوله یا بخش با 
باالترین سطح وجود دود و سپس رشد را در 
سایر بخش ها بررسى مى کند. در این سرى 
از دتکتور ها امکان تعریف 4 سطح هشدار 

 Alert, Action, Fire براى هر لوله با نام هاى
 VESDA است. دتکتورهاى Fire 2 1 و
VLS فضایى بالغ بر 2000 متر مربع را 

پوشش مى دهند.

VESDA VLP
دتکتورهاى VESDA VLP پرچم دار 

محصوالت VESDA هستند. همانند سایر 
دتکتورهاى VESDA این سرى نیز تشخیص 

بسیار سریعى دارد و با ضریب اطمینان 
باالیى حتى مقدار اندك دود را تشخیص مى 
دهد. این دتکتور وسیع ترین گستره تنظیم 

 to 20% 0.005) .حساسیت را داراست
obs/m) در این سرى از دتکتور ها نیز 

 Alert, امکان تعریف 4 سطح هشدار
Action, Fire 1 و Fire 2 وجو دارد و 

فضایى بالغ بر 2000 متر مربع را پوشش 
مى دهند.

VESDA VLC
این دتکتورها پیشنهاد مناسبى براى محیط 
هاى کوچک و متوسطى که هزینه و سرعت 

تشخیص اهمیت دارد، مناسب است. و 
داراى رنج وسیعى از حساسیت هستند. 

(to 20% obs/m 0.005) در این سرى از 
دتکتور ها امکان تعریف 3 سطح هشدار 

Alert, Pre- براى هر لوله با نام هاى
Alarm, Fire  وجود دارد و در دو مدل 

وجود دارند. یکى از مدل ها داراى مداخله 
گر رله دار (RO) و دیگرى بدون رله با 

 (VESDAnet (VN قابلیت ارتباط با
هستند.

VESDA VLF
این دتکتور سریع و مناسب محیط هاى 
کوچک است. مدل VLF250 مناسب 

محیط هایى تا مساحت 250 متر مربع و 
VLF-500 تا 500 متر مربع را پوشش 

مى دهد. 

VESDA VFT
دتکتورهاى VESDA VLS در مواجه با دود ابتدا 
اقدام به شناسایى لوله یا بخش با باالترین سطح 

وجود دود و سپس رشد را در سایر بخش ها 
بررسى مى کند. در این سرى از دتکتور ها امکان 

تعریف 4 سطح هشدار براى هر لوله با نام هاى 
Alert, Action, Fire 1 و Fire 2 است. دتکتورهاى 

VESDA VLS فضایى بالغ بر 2000 متر مربع را 
پوشش مى دهند.

VESDA VLI
این دتکتور بیشتر مناسب محیط هاى صنعتى، معدن 
ها، کارخانه ها، تجهیزات نیروگاه ها، تصفیه خانه ها 

و محیط هایى داراى بیش از 2000 متر مربع 
هستند. این دتکتور داراى فیلتر هاى بسیار دقیق 

جهت عدم صدمه به چمبر دستگاه بوده و با توجه به 
باال بودن مشخصات فنى محفظه (IP66) مناسب 

محیط هاى آلوده و صنعتیست.

VESDA VLC-EX
این دتکتور تمام ویژگى هاى مطرح شده را شامل 
مى شود و همچنین قابل استفاده براى محیط هاى 

داراى گازهاى قابل اشتعال را شامل مى گردد. 
(Zone 2 classification) در این سرى نیز دتکتور 

ها امکان تعریف 3 سطح هشدار براى هر لوله با 
نام هاى Alert, Pre-Alarm, Fire  دارند. محفظه 

  stainless steel و از جنس IP54 این تجهیز داراى
مى باشد.

رده محصوالت 



6

نمایش وضعیت و برنامه ریزى از 
راه دور

واسط نمایشگر VESDA وضعیت دتکتور را کنترل و 
گزارش مى دهد و گزارش تصویرى از سطوح دود، 

هشدار ها و حالت ها ارایه مى دهد. منوهاى عملگر 
VESDA به برنامه ریز این امکان را مى دهد که 

تنظیمات، راه اندازى و نگهدارى از سیستم را براى 
. هر بخش انجام دهد

VESDAnet
VESDAnet یک نرم افزار جامع و کم خطاست که 

توسط یک مدار حلقوى و دو رشته به دتکتور، 
نمایشگر،  برنامه ریز  و ماژول رله ها را به طور 

همبند باهم ارتباط مى دهد. VESDAnet قادراست 
بر اساس شماره واحدها برنامه ریزى شود و هر 

بخش را به تفکیک شناسایى نماید. همچنین داراى 
قابلیت ارتباط با انواع تجهیزات خارجى همچون پنل 
. کنترل مرکزى و سیستم هوشمند ساختمان است

TM

بسته نرم افزارى VSM به کاربر امکان نظارت، پیکربندى و کنترل سیستم 
VESDA را از یک مکان مرکزى از طریق حلقه ارتباط VESDAnet یا به طور 

مستقیم به آشکارساز VESDA مى دهد. ثبت رویدادهاى همراه با زمان واقعى 
و تاریخچه آن براى هر آشکارساز به تنهایى یا شبکه هاى متعدد آشکارسازها مى 

توانند در یک شبکه محلى یا وسیع جمع آورى شوند. پس از آن داده ها مى 
توانند پردازش شوند و یا در قالب گزارش یا فرمت گرافیکى ارائه شوند.

Xtralis VSC
پکیج نرم افزارى VSC مى تواند براى که تنظیمات، راه اندازى و نگهدارى از 
سیستم مورد اسفتاده قرار گیرد. این نرم افزار با قابلیت انعطاف پذیرى باال 
امکانات فراوانى به صورتon-line  و  off-line ارایه مى دهد. توانایى عیب 

یابى باال، نمایش تنظیمات جارى، دستورات مقایسه اى ترکیبى و شبیه سازى 
گرافیکى رفتار دود و یکسان بودن عملکرد براى انواع دتکتورها، جهت ساده 

. سازى عملکرد، نصب برنامه و یکسان سازى از ویژگى هاى این نرم افزار است

VESDA ASPIRE2TM

 VESDA این نرم افزار جدید ترین ورژن طراحى شبکه لوله اى دکتورهاى
است. از مشخصات آن، طراحى سریع، ارایه نقشه هاى ایزومتریک سه بعدى 

است. 

   VESDA    VESDAنرم افزارهاتجهیزات جانبى



Features VLP VLS VLC  
VESDAnet (VN)

VLC  
Relays Only (RO) VLF 250/500 VFT-15 Industrial 

VESDA VLI VLC-EX

Worldwide Certificates LPCB, VdS, AFNOR, UL, ULC, UL268A (in-duct application), FM, NY-MEA, 
CSFM, ActivFire, CCCF, VNIIPO, CPR

VdS, UL, ULC, FM, 
AFNOR, VNIIPO, 

CPR

UL, ULC, FM, 
ActivFire, LPCB, 

VdS, CPR

ATEX, IECEx, UL, 
FM, CPR

Hazardous Area 
Approval (FM Class 
1, Div 2, Groups A, B, 
C, D)

Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes

Min Fire 1 Threshold 0.015% obs/m 
(0.0046% obs/ft)

0.025% obs/m 
(0.008% obs/ft)

0.01% obs/m 
(0.0031% obs/ft)

0.15%/m  
(0.046%/ft)

0.015% obs/m 
(0.0046% obs/ft)

Detection Range 0.005 - 20% obs/m 
(0.0016 - 6.25% obs/ft)

0.025 - 20% obs/m 
(0.008 - 6.25% 

obs/ft)

0.001 - 20% obs/m 
(0.0003 - 6.25% 

obs/ft)

0.005 - 20.0% 
obs/m 

(0.0016 - 6.25% 
obs/ft)

0.005 - 20% obs/m 
(0.0016 - 6.25% 

obs/ft)

Two Stage Filter Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Patented Intelligent 
Filter 

Secondary Foam 
Filter 

Sub-sampling Probe

Yes

Area Coverage 
(Maximum)

2,000 m2  
(21,520 sq. ft)

2,000 m2  
(21,520 sq. ft) 

across 4 sectors

800 m2 
(8,610 sq. ft)

250/500 m2 

(2,690/5,380 sq. ft)

1,500 m2  
(16,140 sq. ft) 

across 15 sectors

2,000 m2 
(21,520 sq. ft)

800 m2 
 (8,610 sq.ft)

Pipe Length (Linear) 200 m (656 ft) 200 m (656 ft) 80 m (262 ft) 25/50 m (82/164 ft) 15 x 50 m  
(45 x 164 ft) 360 m (1,181 ft) 80 m (262 ft)

Pipe Length (Branched) 400 m (1,312 ft) 400 m (1,312 ft) 100 m (328 ft) 30/60 m (98/197 ft) N/A 445 m (1,460 ft) 100 m (328 ft)
Multiple Pipe 
Addressability No Up to 4 No No No Up to 15 No No

Total Number of Alarm 
Thresholds

4  
(Day/Night)

16  
(Day/Night) 3 3 4  

(Day/Night)
60  

(Day/Night)
4  

(Day/Night) 3

Relay Outputs 7 7 or 12 relays 3 3 3 (Expandable to 6) 5 (Expandable to 21) 5 3
On-board Memory  
(Max. Events) 18,000 18,000 12,000 12,000 18,000 Up to 20,000 18,000 12,000

Flow Sensor Circuit  
(one per pipe inlet) 4 4 1 1 1 15 4 1

IP Rating IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP66 IP54

AutoLearn™  
(Smoke/Flow)

Yes 
(Smoke)

Yes 
(Smoke)

Yes 
(Smoke)

Yes 
(Smoke)

AutoLearn Smoke™ 
AutoLearn  

Flow™
No

AutoLearn Smoke™ 
AutoLearn  

Flow™

Yes 
(Smoke)

EN54-20 Max. no of 
Holes (Class A / B / C) 30 / 60 / 100 40 / 40 / 60 30 / 36 / 40 30 / 36 / 40

VLF 250 
12 / 12 / 12; 

VLF 500 
30 / 30 / 30

15 / 15 / 15 24 / 28 / 60 30 / 36 / 40

Bar Graph/Indicator 
LED

Local or Remote  
(20 segment 

bargraph display)

Local or Remote  
(20 segment 

bargraph display)

Local  
(5 on-board LEDs). 

Remote (20 
segment bargraph 

display)

Local  
(5 on-board LEDs)

Local  
(7 on-board LEDs 

10 Segment Circular 
Display) 

Remote display 
when fitted with 
VESDAnet card

Yes

Local 
(5 on-board LEDs) 
Remote display for  

VLI-885

As per 
VLC (VN) & 
VLC (RO)

Programming Tools
- On-board  
  Programming module
- Handheld Programmer
- PC Software (VSC, 
VSM) 

Yes Yes Yes

Programmed via 
RS232 direct 

connection to PC 
using VSC™

Programmed via 
RS232 direct 

connection to PC 
using VSC™ or 

Programmer when 
VN card is fitted

On-board 
programmer and 

PC Software (VSC/
VSM4)

Local USB 
configuration port 

Connection to 
PC using VSC/

VSM4 
Programmer for 

VLI-885

As per 
VLC (VN) & 
VLC (RO)

StaX Expandability No No No No No No No No
Analytics No No No No No No No No

VESDAnet™

Max. No. of devices/
detectors per loop 200 / 100 200 / 100 200 / 100 N/A 200 / 100 

(with VN Card) N/A 200 / 100 
(VLI-885)

200 / 100 
(VN version)

Max. Distance between 
Devices

1,300 m 
(4,265 ft)

1,300 m 
(4,265 ft)

1,300 m 
(4,265 ft) N/A 1,300 m (4,265 ft) 

(with VN Card) N/A 1,300 m (4,265 ft)  
(VLI-885)

1,300 m (4,265 ft) 
(VN version)

Computer-based 
Management via VSM Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes 

(VN version)
Remote Relay Modules
- 7 relay version
- 12 relay version

VRT-500 
N/A

VRT-E00 
VRT-900

VRT-500 
N/A N/A VRT-500 

N/A N/A VRT-500 
N/A

VRT-500 
(VN version)

Compatible Remote 
Bargraph Displays
- Display, 7 relays
- Display, 12 relays
- Display, no relays

VRT-200 
N/A 

VRT-600

VRT-400 
VRT-800 
VRT-700

VRT-J00 
N/A 

VRT-K00
N/A

VRT-V00 
N/A 

VRT-W00 
(with VN Card)

N/A

VRT-Q00 
N/A 

VRT-T00
(VLI-885)

As per 
VLC (VN) & 
VLC (RO)




