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Novos e compactos dispositivos sonoros de corneta e unidades de corneta/sinalizador da E2S, com 
máxima emissão e à prova de explosão (D2x) 
 
Emitido em 18 de março de 2015 
 
A nova família D2x da E2S Warning Signals, maior fabricante mundial independente de dispositivos 
de alarme, é derivada de um dispositivo sonoro de corneta de 4 estágios, com máxima emissão de 
116 dB(A) SPL de 64 tons, que pode ser combinada com um poderoso estroboscópio de Xenon de 5 
ou 10 Joule em um compacto alojamento de alumínio fundido de uso marítimo com 130 mm de 
largura e 125 mm de profundidade. Concebidas para uso em locais perigosos de Zona 2, 22 e Divisão 
2, as unidades D2x compõem uma linha de produtos realmente global com várias aprovações, o que 
permite seu uso em regiões cobertas pelos regulamentos IECEx, ATEX, NEC e CEC.  
 
Com quatro estágios de alarme de disparo remoto, as unidades D2x podem sinalizar diversos avisos 
de segurança ou eventos de processo. Nas unidades combinadas, o sinalizador visual estroboscópico 
de Xenon e o dispositivo sonoro de alarme de corneta podem ser ativados em separado por 
terminações diferentes, ou conectadas em simultâneo para operação com uma fonte de alimentação 
comum. As cornetas permitem 64 tons de alarme reconhecidos domesticamente e em outros países, 
além de tons contínuos, intermitentes, com amplitude e alternantes, apresentando um alcance real 
de até 125 m (410 pés). Sistemas com mais de um dispositivo sonoro são automaticamente 
sincronizados. Em unidades combinadas de sinalização audível e visível, as lentes de policarbonato 
do sinalizador são intercambiáveis, com opções em âmbar, azul, transparente, verde, magenta, 
vermelho e amarelo. 
 
O gabinete de alumínio fundido para uso marítimo, à prova de corrosão, oferecido em vermelho ou 
verde, é fosfatado e revestido com pó, apresentando nível de estanqueidade IP66 e NEMA Tipo 
4/4X/3R e 13, assegurando resistência nos ambientes mais agressivos. Entradas duplas de cabo e 
terminações de cabo duplicadas permitem entradas e saídas em circuito, minimizando o tempo e o 
custo de instalações. Para o máximo de compatibilidade, os dispositivos podem ser alimentados por 
fontes de 24 ou 48 VCC ou 115 ou 230 VCA. 
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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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