
2 0 1 6 / 1 7

D E T E C Ç Ã O  e  A L A R M E



03Mercados

Indústrias

Edifícios

Hospitais

Plataformas de petróleo

Galpões

Hotéis

 Centros de convenções

 Aeroportos, rodoviárias e metrôs

Shopping centers

Arenas esportivas

Ao longo de sua trajetória, a Alvenius soma um consistente desenvolvimento por meio da introdução de novos conceitos 

de produtos. Sua filosofia de vanguarda e visão global, associada a capacitação técnica de seus colaboradores, fazem com 

que a companhia tenha uma sólida penetração e respeito nos mercados que atua.

Especificamente no setor de proteção contra incêndio, a Alvenius introduziu o Sistema Ranhurado de acoplamentos 

mecânicos em 2004 e hoje é uma das maiores distribuidoras de sprinklers e válvulas de incêndio do país.

Recentemente tornou-se o Distribuidor da Tyco e da Xtralis no Brasil, o que permitiu à companhia atuar de forma completa 

com produtos de alta qualidade.

Detecção e Alarme:

Sob a ótica da proteção à vida e ao patrimônio, a empresa introduz em seu portfólio uma vasta linha de equipamentos de 

detecção e alarme para complementar o fornecimento das tubulações no Sistema Ranhurado.

Por meio da Simplex (marca pertencente à Tyco) e da VESDA e OSID (marcas pertencentes à Xtralis), é possível atender 

diferentes exigências técnicas, aprovações e heterogeneidades relacionadas aos componentes periféricos, tais como: 

sensores, detectores, sirenes, acionadores, módulos e painéis.

A Empresa

02 www.alvenius.ind.br

Distribuidor no Brasil:

KENNEDY VALVE
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Simplex é um líder de longa data na proteção à vida e aos empreendimentos. São entregues aos principais setores soluções 

complexas para detecção, alarme e supressão de incêndio.

Um conjunto de tecnologias e melhorias que podem tornar mais fácil o trabalho de todos, de empreiteiros a gerentes e 

proprietários, facilitando a manutenção, reduzindo custos e economizando tempo.

Sua habilidade de customizar cada painel é uma maneira rentável de atingir as especificações do projeto. Os sistemas Simplex 

reduzem os custos de operação, permitindo fácil expansão para acomodar as alterações ao longo do tempo no 

empreendimento. Eles oferecem uma verdadeira integração, incluindo todos os dispositivos de gerenciamento, controle e 

comunicação. São usados protocolos abertos com um alto nível de conectividade e rede.

O produtos Simplex são sempre projetados para proporcionar migração entre os equipamentos existentes, pois sua 

configuração permite compatibilidade com os demais sistemas.

• Download remoto permite programar mais rapidamente e operar a rede de painéis através de um único local.

• Modo de instalação pode simplificar muito retrofits e upgrades.

• Dispositivo de armazenamento permite guardar com facilidade e segurança dados e sistemas de arquivo.

*Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos.

Flexível: botões programáveis 
que podem controlar 
elevadores e ventiladores, 
permitindo também que 
mensagens críticas sejam 
reproduzidas com um único 
toque.

A programação do painel pode ser feita a 
partir de uma localização remota, através 
de um ponto TCP-IP. Isso diminui o 
tempo de download, evitando o 
deslocamento de técnicos para as áreas 
onde o sistema está instalado.

A tela gráca do InfoAlarm 
mostra inúmeras informações, 
com capacidade para até 854 
caracteres de texto.

O dispositivo de armazenamento pode 
arquivar todos os programas, bem 
como testes e alterações no próprio 
painel. O equipamento é 
supervisionado 
para evitar falhas 
e remoções.

Elegante: o design do gabinete 
combina com a arquitetura do edifício 
e já está preparado para futuras 
conexões com a Internet. O Modo de 
Instalação é ideal para projetos de 
retrofit. 

Áudio integrado é ideal para 
aplicações de comunicação 
de emergência. Até oito 
canais de voz digitalizados 
com mensagens 
simultâneas, sendo 
transmitidas para diferentes 
áreas do empreendimento.
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Tier 1 - Simplex

Indicadores remotos para 
mensagens visuais

Detector remoto de fumaça
para dutos

Estações manuais endereçáveis de 
acionamento de alarme

Sensores endereçáveis

Detector incipiente 

Detectores convencionais

Detector de monóxido 
de carbono

Módulos endereçáveis

Estações manuais convencionais 
de acionamento de alarme

Painéis de controle de 
alarme de incêndio

Dispositivos audiovisuais 
endereçáveis

Dispositivos convencionais 
de noticação

*Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos.
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A Xtralis é líder mundial em soluções de segurança e detecção de incêndios com aviso precoce, permitindo que vidas e 

patrimônios não sejam comprometidos. 

OSID by Xtralis é projetado para ambientes com amplos espaços abertos, permitindo detecção e resposta precoce para 

salvar vidas e prevenir interrupções de serviço. 

Ele usa um algoritmo sofisticado para mapear e comparar a força dos sinais de luz infravermelha (IV) e ultravioleta (UV) 

provenientes de detectores configurados em locais estratégicos.

Intervalo máximo de detecção de até 150 metros com duplo comprimento de 

onda. Fácil alinhamento com grande ajuste e ângulos de visualização em 3D.

VESDA VLQ:  solução ASD econômica que atende inúmeras aplicações de áreas pequenas com até 100 m².

VESDA VLI: detector de nível industrial dotado de tecnologia patenteada para “filtragem inteligente” à prova de falhas, que reduz 

a contaminação, melhorando a sua longevidade e reduzindo os tempos de serviço e manutenção. 

VESDA VLS: localiza a origem da fumaça, identificando o primeiro setor (tubo) com o nível mais alto de fumaça e depois 

prossegue com a amostragem de ar de todos os setores, de modo a monitorizar o crescimento do incêndio.

VESDA VLC: permite uma proteção economicamente acessível de ambientes simples e áreas pequenas, além de suportar três 

níveis configuráveis de alarme (Alert, Pre-Alarm e Fire).

VESDA VLF: dispõe de avançada e acessível tecnologia de detecção de fumaça por aspiração de ar para ambientes de pequena 

dimensão, até 500 m².

VESDA-E VEU: sistema ASD mais avançado, confiável e flexível já produzido. Oferece maior sensibilidade, rejeição à poeira e 

economia de energia, além de fornecer até 120 capacidades de endereçamento.

VESDA-E VEA: fornece capacidade de endereçamento pontual, usando uma rede de tubos com orifícios micrométricos 

conectados na área protegida.

VESDA-E VEP: 2 permite uma área de cobertura de 2.000m , com monitoramento remoto, diversos estágios de filtragem e simples 

configuração e manutenção.
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Tier 1 - Xtralis

As soluções VESDA para Detecção de Incêndio com Aviso Muito Precoce (Very Early Warning Fire Detection - VEWFD) utiliza 

detecção de fumaça por aspiração (Aspirating Smoke Detectors - ASD), permitindo identificar o perigo latente de maneira 

ágil. Sua tecnologia possuiu precisos níveis de sensibilidade, detectando partículas no ar antes mesmo do incêndio ter se 

desenvolvido.

7  Motivos para escolher VESDA

1. Quando as operações no empreendimento não 

 podem ser interrompidas.

2. Quando é difícil de detectar a fumaça.

3. Quando é difícil programar ou acessar pontos 

 de manutenção.

4. Quando é necessária uma detecção precisa.

5. Quando a evacuação é complexa.

6. Quando o ambiente é desfavorável.

7. Quando existem sistemas de extinção de incêndio.

VESDA VLQ VESDA VLSVESDA VLI VESDA VLC

VESDA VLF VESDA-E VEU VESDA-E VEA VESDA-E VEP

*Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos. *Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos.
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