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Máxima fiabilidade em 
condições atmosféricas 
adversas

Deteção local de trovoadas 
mesmo antes da primeira 
descarga do raio

Totalmente electrónico, 
sem partes móveis, livre de 
manutenções especiais

Avisos com antecipação de 
várias dezenas de minutos

O seu desenho hermético garante o funcionamento nas condições 
climáticas mais adversas.

Deteta:

> Os primeiros indícios de possível formação de trovoada local, mesmo 
sobre o próprio detetor.

> Trovoadas ativas até um raio de 20 Km.

Esta deteção permite tempo suficiente para por em marcha o protocolo de 
segurança e salvaguarda de pessoas, equipamentos de trabalho e dados.

ATSTORM® V.02 é um sistema de aviso de trovoadas por medida de campo 
eletrostático, que permite uma margem de tempo de dezenas de minutos 
para a tomada de ações preventivas pré-estabelecidas. Trata-se de um 
detetor de classe I segundo a norma EN50536, composto por um sensor e 
uma consola com as seguintes características:

A sua interação fácil e intuitiva facilita a configuração dos níveis de alarme 
e outros parâmetros. Podem ainda personalizar-se os avisos de alarme e 
conexão a outros dispositivos.

Permite:

> Armazenamento histórico dos dados.

> Comunicação em série e TCP para controlo remoto.

> Envio de SMS.

> ATSTORM® V.02 DETETOR LOCAL DE TROVOADAS POR MEDIDA DE CAMPO ELETROSTÁTICO

SENSOR COM TECNOLOGIA secc®

CONSOLA COM MONITOR TÁTIL

Detetor local de trovoadas por medida de campo electrostático

ATSTORM® V.02
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> ATSTORM® V.02 DETETOR LOCAL DE TROVOADAS POR MEDIDA DE CAMPO ELETROSTÁTICO

> Enviar mensagens SMS.

> Acionar um alarme sonoro e/ou visual.

> Conetar geradores e SAI.

> Desconetar equipamentos sensíveis.

Importantíssimo é a implementação de medidas preventivas, com antecipação 
suficiente para voltar a trabalhar normalmente, após passado o perigo.Os detetores 
de classe I suspendem os avisos de alarme quando já não são necessários. Isto 
permite um melhor aproveitamento de recursos humanos e maquinaria.

Algumas ações preventivas que se podem programar no ATSTORM® V.02

O detetor de trovoadas ATSTORM® V.02 é uma ferramenta de trabalho 
apropriada para a proteção preventiva dos efeitos das trovoadas e das 
descargas atmosféricas, já que permite tomar medidas concretas com uma 
antecipação de várias dezenas de minutos antes do risco iminente de uma 
trovoada, salvaguardando pessoas e equipamentos dos seus efeitos destrutivos.
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* Modificável segundo instalação

SOFTWARE

ATSTORM® V.02 WEB

ATSTORM® V.02 NET

ATSTORM® V.02 dispõe de um software próprio que pode 
ser instalado num computador conetado à rede, com o qual 
poderá:

Através deste serviços, é possível monitorizar em tempo real 
a informação de vários detetores ATSTORM® V.02 desde 
a sua localização. Para tal necessita-se apenas de um pc 
com conexão à Internet e que os detetores também estão 
conetados à rede.

> Arquivar dados de níveis de alarme e falhas de 
comunicação.

> Analisar a evolução do campo eletrostático e a incidência 
de trovoadas na zona de prevenção.

> Comprovar a ativação do alarme quando o nível de campo 
eletrostático se mantem durante tempo suficiente.

> Configurar remotamente o equipamento para alterar os 
níveis de alerta e outros ajustes.

Trata-se do mesmo serviço que ATSTORM® V.02 WEB, 
porem neste caso todas as ferramentas para o seu 
funcionamento instalam-se na rede local do cliente, desta 
forma todo o fluxo de informação é gerida pelo cliente. 

DADOS TÉCNICOS

Referência AT-520

Operacionais

Tipo de detetor Classe I (EN-50536); Cat. I (NA 33:2014)

Categoria de deteção 20 Km ao redor do sensor

Resolução 1 V/m

Tempo de resposta 1 segundo

Categoria de medida do sensor -32 a +32 kV/m

Display da consola Monitor tátil

Níveis de alarme 4 níveis de alarme configurável

Nível sonoro do alarme da consola 80 dB

Elétricas

Tensão de alimentação da consola 110/250 VAC (+/-15%)

Frequência 50/60 Hz

Consumo elétrico 15 W

Saídas tipo relé 4 saidas configuráveis (por exemplo 3 
alarmes de trovoada e uma de falha de 
comunicação)

Mecânicas

Sensor

Peso 1 kg

Dimensões Ø166 x 226 mm

Cabo 25 m

Outras opções de cabo 50 ou 100 m

Material carcaça Polipropileno

Estanquicidade IP65

Fixação Fixação a tubo de 1½”

Consola

Peso 4,6 kg

Peso monitor tátil 3,5 kg

Dimensões 350 x 260 x 120 mm

Dimensões monitor tátil 12,1”

Ambientais

Temperatura de trabalho do sensor -40 a 85 ºC

Temperatura de trabalho da consola -10 a 85 ºC

Comunicações

Interface Série configuravél, Ethernet

Saidas Sinal de áudio

Montagem

Mastro* Inclui mastro de 1½’’ de aço 
galvanizado de comprimento 2 m

Suportes* Inclui sistema de suporte em U com 
2 suportes de 30 cm de afastamento 
em aço galvanizado para fixação com 
parafusos à parede

Outras referências ATSTORM® V.02

AT-523 Mesmas características que AT-520 
(não inclui mastro nem suportes)

AT-513 Para instalações com 
alimentação em corrente contínua

> ATSTORM® V.02 DETETOR LOCAL DE TROVOADAS POR MEDIDA DE CAMPO ELETROSTÁTICO
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> FÁCIL DE INSTALAR
O sensor do detetor de trovoadas ATSTORM® V.02 deve 
ser instalado no exterior do edifício, longe de elementos 
que modifiquem o campo electrostático, como árvores, 
estruturas metálicas ou fontes de energía.

Sensor

Cabo de conexão

Consola

AT-520 inclui suporte e mastro de fixação do sensor.

> ATSTORM® V.02 DETETOR LOCAL DE TROVOADAS POR MEDIDA DE CAMPO ELETROSTÁTICO


