
A nossa casa é, sem dúvida, o lugar mais precioso que temos; um 
sítio onde guardamos os objetos mais valiosos e nos sentimos 
seguros junto da nossa família. Por isso é importante proteger a 
nossa casa da melhor forma possível.

O novo detetor de fumo da Lufthous® irá transformar-se num 
elemento indispensável em sua casa. Um utensílio que não deveria 
faltar e que lhe permitirá estar protegido contra diversos eventos 
que podem tornar-se perigosos.

Este produto de grande qualidade tem o tamanho ideal e a sua 
aplicação é cómoda e simples. Instale-o onde for mais conveniente 
para si e sinta-se completamente seguro em casa. 

Graças à sua forte sensibilidade capaz de detetar sinais fotoelétricos 
e ao seu alarme sonoro, estará totalmente prevenido perante 
qualquer tipo de acidente doméstico, como incêndios, fugas de 
gases ou outros perigos.

Falamos de um produto muito eficaz e completo, muito fácil de 
ativar e com um design elegante, que faz dele um utensílio que 
não pode faltar em sua casa.

Novo detetor de fumo, com um design estrutural único e MCU 
inteligente para processar sinais fotoelétricos, dotado de funções 
anti poeiras, anti traças e anti interferências luminosas. O seu 
design garante a estabilidade do detetor. Pode instalar-se em 
qualquer lugar. Além disso, possui uma função opcional de ligação 
sem-fios. Rápida resposta perante a presença de fumo gerado 
por fogo latente e com chama. Adequado como alarme contra 
incêndios em habitações, fábricas, centros comerciais, hotéis, 
restaurantes, escritórios, centros de ensino, bancos, bibliotecas, 
armazéns, etc.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

• Tecnologia de processamento automático MCU.

• Indicador de bateria fraca.

• Reinício automático após a ativação.

• Sensor fotoelétrico infravermelho.

• Alarme sonoro e luminoso e indicador LED de alarme.

• Tecnologia de fabrico SMT. Grande estabilidade. 

• Anti poeiras, anti traças e anti interferências luminosas.

DETETOR DE FUMO

C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID

Código postal: 28970
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19

902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es



Alarme
Quando a densidade de fumo, em redor do detetor, atingir o 
limite, irá soar o alarme e o indicador luminoso irá piscar mais 
rapidamente.

Aviso de bateria fraca:
Quando a carga das pilhas for inferior à carga necessária para um 
funcionamento normal, irá ouvir-se um “apito” a cada 20 segundos. 
Nesse caso, deverá mudar as pilhas, pois isso poderá afetar o 
funcionamento.

A maioria dos incêndios costuma ocorrer durante a noite, sendo 
mais fácil intoxicar-se por fumo nos primeiros minutos e não se 
aperceber do incêndio até já ser tarde de mais. A única solução 
para que isso não aconteça tem um nome, chama-se detetor de 
fumo.

Quase todas as vítimas de incêndios em edifícios poderiam ter 
sido evitadas com detetores de fumo devidamente instalados.

Toda a gente sabe quais são as condições necessárias para que 
um incêndio possa ocorrer, mas nem todos estamos cientes da 
velocidade a que este pode conseguir propagar-se.

O fogo pode conseguir propagar-se muito rapidamente, mas 
também é certo que grande parte dos incêndios se iniciam por 
meio de extensas fases de fogo latente. Nestes casos, uma deteção 
altamente sensível ao fumo assegura uma resposta rápida e, como 
consequência, as probabilidades de sucesso são maiores.

Fácil instalação, sem necessidade de fazer furos.

Dados técnicos:
• Fonte de alimentação: 2 pilhas AA 1,5 V 

• Corrente em repouso: <10 uA

• Corrente em alarme: <35 mA

• Nível de sensibilidade: 2,06 %/base ± 1,3

• Indicador luminoso de alarme: LED vermelho

• Intensidade sonora do alarme: 85dB/3m

• Distância de transmissão: 200 metros (aberto)

• Temperatura de funcionamento: -10 a 50º C

• Humidade relativa: ≤ 95 % HR

• Dimensões: Ф105*38 mm.

• Fabricado em conformidade com as normas: GB4715-2005, 
EN14604, UI217

• Área de deteção: 80 m2 a uma altura de instalação de 6 a 12 
m; 60 m2 a uma altura de instalação inferior a 6 m.
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