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1. Código de identificação

2. Tipos

TITANUS SUPER·SENS

- TITANUS SUPER·SENSâ /a
- TITANUS SUPER·SENSâ G /a
- TITANUS SUPER·SENSâ X

®

- TITANUS SUPER·SENSâ R /a
- TITANUS SUPER·SENSâ RS /a
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Especificações técnicas harmonizadas

EN 54-20:2006

EN 54-17:2005
+ AC:2007

Desempenho1)2)

Seção

Seção

- Resposta em caso de incêndios de deflagração lenta

aprovado

5.6

n/d

- Repetibilidade

aprovado

6.2

n/d

- Propagação exemplar

aprovado

6.3

5.2

- Sensibilidade ao fogo

aprovado

6.15

n/d

aprovado

n/d

4

Características essenciais
Fatores de resposta nominais / Sensibilidade /
Retardamento de resposta (latência) e capacidade de
desempenho em caso de incêndio

Fiabilidade operacional
- Requisitos
- Indicador ótico individual de alarme

aprovado

5.2

n/d

- Ligação de equipamentos auxiliares

aprovado

5.3

n/d

- Aferições do fabricante

aprovado

5.4

n/d

- Ajuste do comportamento de resposta diretamente no
local

aprovado

5.5

n/d

- Resistência mecânica da tubagem

aprovado

5.7

n/d

- Componentes de hardware e unidades de sensor
adicionais no equipamento de aspiração

aprovado

5.8

n/d

- Monitorização do fluxo de ar

aprovado

5.9

n/d

- Alimentação de corrente

aprovado

5.10

n/d

- Documentação técnica

aprovado

5.11

n/d

- Requisitos adicionais relativos aos alarmes controlados
por software

aprovado

5.12

n/d

Tolerância com vista à tensão de alimentação
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Especificações técnicas harmonizadas

EN 54-20:2006

EN 54-17:2005
+ AC:2007

aprovado

6.4

5.3

- Calor seco (em serviço)

aprovado

6.5

5.4

- Frio (em serviço)

aprovado

6.6

5.5

- Impacto de frente (em serviço)

aprovado

6.10

5.9

- Impacto lateral (em serviço)

aprovado

6.11

5.10

- Oscilações dos parâmetros de alimentação
Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à
temperatura

Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à
vibração

- Vibração sinusoidal (em serviço)

aprovado

6.12

5.11

- Vibração sinusoidal (teste de fadiga)

aprovado

6.13

5.12

aprovado

6.14

5.13

- Calor húmido, constante (em serviço)

aprovado

6.7

5.6

- Calor húmido, constante (teste de fadiga)

aprovado

6.8

5.7

aprovado

6.9

5.8

Durabilidade da fiabilidade operacional, estabilidade
elétrica
- Compatibilidade eletromagnética (CEM), imunidade
Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à
humidade

Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à
corrosão
- Corrosão por efeito do dióxido de enxofre (SO2), (teste
de fadiga)
1)
2)

- “NPD” teoricamente possível, exceto para características de durabilidade com desempenho declarado
-“não aplicável” a componentes aos quais o requisito não se adequa
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