
CARACTERÍSTICAS
• Princípio de luz difusa apoiado pela temperatura

• Filtro de alarme para redução de falsos alarmes

• Detector endereçável de incêndio

• Modelo SCD 573 configurado em fabrica para somente detecção de fumaça

• Detector de fumaça conforme EN 54-7

• Possui LED vermelho para indicação de alarme

• Modo de operação: SecuriLine 

• Aprovação VdS – G208198

SCD 573 

SecuriStar
Detector de fumaça 

O detector de fumaça por difusão de luz SecuriStar 

SCD 573, possuem seus emissores e receptores 

de luz dispostos em um ângulo reto da câmara de 

medição, de modo que o feixe de luz do emissor não 

consiga atingir diretamente o receptor. Somente 

a luz dispersa sobre a fumaça (efeito de Tyndall) 

alcança o receptor, sendo transformada num sinal 

elétrico. Graças a um nível de pré-alerta, o detector 

é monitorado em permanência e sinaliza a eventual 

existência de sujeira ou avarias internas através de 

um indicador de alarme intermitente.
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APLICAÇÕES TÍPICAS

CERTIFICAÇÕES

A VdS é uma instituição independente com mais de 100 anos de experiência em sua área de negócios, que tem assegurado a segurança e a confiança 
nos domínios da proteção e segurança contra incêndios e desenvolve conceitos avançados de segurança para empresas industriais e comerciais.



SCD 573 
SecuriStar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Technical data

Tensão de operação 16 to 30 V DC
Corrente de operação, em repouso 460 µA
Corrente de operação, em alarme 20 mA

Indicador de alarme LED Vermelho
Display externo 6,8 V/5 mA

Faixa de temperatura de operação -25 oC to +60 oC

Grau de proteção IP 44
Cor branco

Peso 125 g
Dimensões com base 118 x 67.5 mm

Certificado VdS G208196

SCD 573 Detector SecuriStar SCD 563 (standard)
USB 501-1 Universal SecuriStar base

DIMENSÕES SECURISTAR SCD 573:

Modelo 1
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A ICS trabalha no constante desenvolvimento de suas tecnologias e nossa material técnico passa por constantes revisões. 
Por este motivo não nos responsabilizamos por eventuais alterações neste catálogo, sem aviso prévio.”
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