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soluções para casa inteligente não precisam ser caras

Detector de fumo GSM FS2SD-GSM

• Detector de fumaça autônomo
• Módulo GSM para notificações
• Não requer uma fonte de alimentação 

separada (até 10 anos de operação do módulo 
de detecção de fumaça em uma bateria)

• Até 3 anos de operação do módulo 
GSM com uma bateria

• Não requer Wi-Fi/Ethernet/Internet
• Detecta a fumaça gerada na fase 

inicial de um incêndio
• Alerta o usuário com uma sirene 

e uma notificação no celular
• Tamanho reduzido, design moderno, 

mobilidade, fácil instalação
• Está em conformidade com o padrão EN14604

Proteger a vida, avisar os residentes de um incêndio 
com sinal acústico, iluminação LED e aviso no telemóvel 
(através de uma aplicação). Outra característica do sensor 
é a mobilidade e fácil instalação sem a necessidade 
de distribuir cabos nas instalações e longa operação 
sem a necessidade de substituição da bateria.

• Modelo: Detector de fumo GSM Ferguson FS2SD
• Detector de incêndio tipo A: não contém materiais radioativos
• Tipo de sensor: óptico
• Conectividade: GSM
• Tensão de operação: 3 V (bateria de lítio CR123A / CR17335)
• Sinalização acústica: ≥85dB / 3m
• Temperatura de trabalho: 0°C~+50°C
• Umidade de trabalho: ≤95% RH
• Sinalização acústica: compatível com ISO8201
• Montagem: montagem no teto (preferencial) 

ou montagem na parede
• Está em conformidade com o padrão EN14604
• Dimensões: Φ 149,5 x H 46 mm

Faz parte do sistema Ferguson Smart Home. Pode ser usado sozinho.

Servicios en la nube de Ferguson
• recopilación de informaciones reci-

bidos de los detectores de humo
• interpretación de la información
• envío de información a los destinatarios
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• Cartão SIM integrado!
• Sem custos ocultos!
• Sem taxas adicionais 

na União Europeia!
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soluções para casa inteligente não precisam ser caras

O detector é ideal 
para proteger casas 

e apartamentos. Graças 
às notificações remotas 

em um aplicativo 
dedicado, você fica 

sabendo imediatamente 
sobre o perigo.

Cuide da segurança de 
locais especialmente 

expostos ao fogo como 
garagens, porões, sótãos, 

casas de verão, agora 
eles estão seguros!

Ao agrupar detectores, 
você pode gerenciar 

facilmente até mesmo 
grandes superfícies 

(edifícios). Você 
administra um edifício? 

Agora você pode 
reagir rapidamente 
em caso de perigo!

exemplos de uso

Você está construindo 
ou alugando edifícios 

residenciais ou 
apartamentos? O detector de 
fumo GSM é o complemento 
perfeito para a segurança de 

uma casa ou apartamento, 
sempre controlado por si 
ou pela sua empresa. Um 

lugar seguro é mais valioso!
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