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u Três sistemas de detecção

u Saída de relé estático

u Sensibilidade ajustável

u Protecção contra sabotagem multiponto

u Capacidade de teste interno e remoto

A série de detectores sísmicos utiliza três sistemas de
detecção distintos para detectar ataques a partir de
objectos pesados, perfurações ou explosões.
O detector DS1525 foi concebido para ser utilizado
em cofres-fortes e cofres. O detector DS1535 foi
concebido para ser utilizado em caixas multibanco
(ATM) ou outras áreas reforçadas, tais como caixas de
depósito nocturno, armários de armazenamento de
dados e arquivos.

Funções

Processamento de sinais
• Um detector de limiar reage a sinais de

elevada‑amplitude de curta duração (explosões).
• Um contador de janela mede a duração, quantidade e

amplitude dos sinais de batidas intermitentes (um
martelo e cinzel).

• Um circuito de análise da frequência reage a sinais de
baixa‑amplitude e longa‑duração (perfuração ou lança
térmica).

• A sensibilidade é ajustável no local. Os instaladores
podem personalizar a protecção para cada aplicação.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

EUA UL DS1525 and DS1535: ANSR: Intrusion
Detection Units (UL639), ANSR7: Intru-
sion Detection Units Certified for Canada
(cULus)

Planeamento

• Esta informação do raio de cobertura baseia-se no
tipo de material protegido, na definição de
sensibilidade e no método de ataque.

• Pode ser utilizado um único detector para proteger
um cofre ou uma caixa ATM se:

– a) nenhuma das paredes do cofre ou da caixa
ATM tiver um comprimento ou altura superior a
1,2  m (4 pés);

– b) o raio de detecção aqui listado fornecer
cobertura suficiente de toda a unidade a
proteger.

• A tabela apresenta o raio de protecção máximo para
ataquqe com maçarico, perfuração e métodos
mecânicos em vários pontos de montagem da
unidade a proteger. Os limites apresentados são



apenas referências. Teste e verifique a operação dos
detectores imediatamente após a instalação. Raio de
cobertura listado em metros (pés).

Material Definição de
sensibilidad

e

Maçarico
de corte

Disco de
diamante

Perfuraç
ão

Betão
Aço
Tijolo

1
1
1

4 (13)
8 (26)
3 (10)

14 (46)
14 (46)
8 (26)

14 (46)
14 (46)
8 (26)

Betão
Aço
Tijolo

2
2
2

3 (10)
4 (13)
3 (10)

9 (29)
9 (29)
6 (19)

9 (29)
9 (29)
6 (19)

Betão
Aço
Tijolo

3
3
3

2 (6)
2 (6)
--

6 (19)
4 (13)
4 (13)

6 (19)
4 (13)
4 (13)

Betão
Aço
Tijolo

4
4
4

1,3 (4)
1,3 (4)
1,3 (4)

3 (10)
3 (10)
--

5 (16)
5 (16)
3 (10)

Betão
Aço
Tijolo

5
5
5

--
--
--

4 (13)
4 (13)
2 (6)

4 (13)
4 (13)
2 (6)

Nota
O betão é do tipo K-350 (ou equivalente). As
classificações para caixa forte, cofre e caixa ATM
aplicam-se às seguintes espessuras mínimas de
material: betão: 25,4 cm (10 pol.); aço: 0,635 cm
(0,25 pol.); tijolo: 20,3 cm (8 pol.)

Especificações Técnicas

Características da caixa

Dimensões: 10 cm x 8 cm x 3,3 cm
(3,9 pol. x 3,2 pol. x 1,3 pol.)

Material: Caixa de alumínio de baixo perfil, de alta resistência
ao impacto.

Aspectos ambientais

Temperatura
de serviço:

-40°C a +49°C (-40°F a +120°F)
Para instalações com certificação UL, 0°C a +49°C
(+32°F a +120°F)

Imunidade a
interferências
de
radiofrequênci
a (RFI):

Sem alarme ou mudança de estado sob frequências
críticas na faixa entre 26 MHz e 950 MHz a 50 V/m.

Montagem

Localização: Construção

Saídas

Alarme: Relé de alarme estático do tipo "C" a 100 mA, a 28 Vdc.

Sabotag
em
(tamper
):

Contactos contra sabotagem normalmente fechados.
Contactos a 28 Vdc, 100 mA, no máximo. O sistema de
detecção multiponto contra sabotagem detecta a remoção
da tampa e da unidade da superfície de montagem, bem
como tentativas para queimar o detector.

Falha: Saída estática, liga-se à terra (-) quando o detector está em
condição de falha de supervisão. A carga máxima de
corrente é de 25 mA Vsat a 10 mA = 0,5 Vdc.

Requisitos de alimentação

Corrente: máximo de 10 mA a 12 Vdc

Ondulação: máximo de 2 V p-p

Tensão: 9 Vdc ou 15 Vdc

Como encomendar

DS1525 Detector
Concebido para utilização em cofres-fortes e cofres.
N.º de encomenda DS1525

DS1535 Detector
Concebido para utilização em caixas multibanco
(ATM), caixas de depósito nocturno, armários de
armazenamento de dados, armários de
armazenamento de arquivos ou em outras áreas
reforçadas.
N.º de encomenda DS1535

Acessórios de hardware

MP1500 Placa de montagem
Placa de montagem concebida para utilização em
paredes de betão.
N.º de encomenda MP1500

TT1500 Emissor de teste
Emissor de teste para os detectores sísmicos DS1525
e DS1535 de montagem saliente.
N.º de encomenda TT1500
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