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Aprovação VdS para sistema de sirenes de incêndio com corpo em metal resistente 
Lançado em 18 de dezembro de 2014 
 
A sirene para alarmes AlertAlarm D112 da E2S Warning Signals obteve aprovação VdS e 
conformidade CPR à diretiva 305/2011/EU, através de teste realizado pela EN54-3. Ela reúne a 
capacidade eletrônica comprovada em campo das linhas A AlertAlarm com corpo em liga de alumínio 
LM6 de grau marinho resistente à corrosão, que lhe atribui maior proteção mecânica e UV. A D112 
apresenta um NPS de 119 dB(A) @ 1m em tensão de funcionamento nominal 24VDC para sistemas 
de alarme de incêndio. A conformidade CPR é válida para funcionamentos de 18 a 30VDC. A versão 
48VDC também está em conformidade. A aprovação VdS abrange os cinco tons de alarmes de 
incêndio mais utilizados e confirma que as unidades operam de acordo com as especificações em 
condições de calor seco e úmido, frio, choques e vibrações. O corpo de alumínio está em 
conformidade com a categoria ambiental Tipo B, que o torna adequado para instalação ao ar livre e, 
assim, capaz de suportar a extensão de um sistema de detecção de incêndio em áreas que 
ultrapassam o ambiente comercial relativamente favorável, melhorando a segurança. Outros testes 
analisaram CEM, resistência à corrosão por SO2 e entrada de poeira e água.  
 
Também estão disponíveis versões aprovadas pela UL para uso de sinalização em geral. Para esta 
versão, o corpo de alumínio possui certificação IP66, Tipo 4 NEMA, 4X e 3R.  
 
Para utilização em uma variedade de aplicações de sinalização, o AlertAlarm D112 oferece 45 opções 
diferentes de tons de alarme, com a possibilidade de ativar um segundo e terceiro tom por meio de 
cabos de controle adicionais. Trata-se de uma solução em sinalização acessível e sofisticada que 
proporciona a versatilidade de vários tons em uma única unidade. Também está disponível como 
parte do DL112X, com a sirene integrada a um estroboscópio de xénon de 5 Joules, ou como a 
unidade combinada do DL112H, com a sirene combinada a um farol com 24 unidades de matriz de 
LEDs de alta intensidade. 
 
A E2S conta com mais de 20 anos de experiência em projetar e fabricar uma variedade de sirenes, 
faróis, alto-falantes, alarmes de voz e sirenes de aviso para os mercados de petróleo e gás, áreas de 
perigo, industriais e marítimos. 
 
*** Fim: corpo do texto 365 palavras*** 
 
 

http://www.parkfield.co.uk/e2s/d112-vds-print.jpg
http://www.parkfield.co.uk/e2s/d112-vds-br.doc
http://www.parkfield.co.uk/e2s


Notas para os editores 

Para consultas, fale com:  
 
Nigel May  
Parkfield Communications Limited 
Parkfield House 
Damerham 
SP6 3HQ 
Grã-Bretanha 
Tel: + 44 (0)1725 518321 
Fax: + 44 (0)1725 518378 
nigel.may@parkfield.co.uk  
www.parkfield.co.uk  
 
A E2S é líder mundial na fabricação independente de sinalização. Com sede na região Oeste de 
Londres, Inglaterra, a empresa projeta e fabrica uma ampla variedade de produtos de sinalização 
para ambientes industriais e marítimos e áreas perigosas. Os produtos da E2S Produtos podem ser 
entregues em todo o mundo através de sua rede de distribuição. Detalhes dos distribuidores podem 
ser encontrados no site da empresa. Além disso, a E2S tem um centro de distribuição dedicado 
exclusivo em Houston, Texas, para distribuição local de produtos e atendimento técnico.  
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