
Porque toda vida tem um propósito...

FlameGard® 5 MSIR
Detector de chamas por sensor MultiEspectro 
Infravermelho (MSIR)

 FlameGard® 5 MSIR da MSA é um avançado 
detector de chamas com sensor multiespectro IR 
desenvolvido para proporcionar um amplo campo 
de visão e imunidade superior a alarmes falsos. 
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Detector de chamas por sensor 
MultiEspectro Infravermelho (MSIR)

O Detector FlameGard® 5 MSIR da MSA é um avançado 
detector de chamas por multiespectro IR desenvolvido para 
proporcionar um amplo campo de visão e imunidade superior 
a alarmes falsos. 

O FlameGard® 5 MSIR utiliza um conjunto de sensores 
multiespectro infravermelho (MSIR) de alta precisão associado 
a um avançado algoritmo de discriminação de chamas (NNT 
Tecnologia de Rede Neural). O algoritmo de discriminação de 
chamas NNT classifica os sinais de saída do conjunto de sensores 
MSIR como sendo ou não de chama. Esta combinação MSIR/NNT 
é altamente imune a alarmes falsos causados por relâmpagos, 
arco de solda, objetos quentes e outras fontes de radiação. 

Projetado para detectar chamas típicas de hidrocarbonetos, 
álcool, n-heptano, gasolina, combustível de aviação entre outras, 
o Detector FlameGard® 5 consegue detectar mesmo através da 
densa fumaça produzida na queima de diesel, borracha, plásticos, 
óleos lubrificantes e petróleo bruto. 

O Detector FlameGard® 5 MSIR é montado em um invólucro 
de aço inoxidável, à prova de explosão, altamente resistente a 
eventual agressividade do meio ambiente. O detector encontra-se 
disponível com as seguintes configurações de saída:

• Saída analógica escalonada de 4 a 20 mA 
• Comunicação Dual Modbus
• Comunicação digital HART 
• Relés de advertência, alarme e falha 

FlameGard® 5 MSIR

Características e Benefícios

• O conjunto de sensores multiespectro infravermelho (MSIR) 
proporciona maior alcance e um campo de visão amplo;

• Avançado algoritmo de discriminação de Chamas (NNT) que 
proporciona imunidade superior a alarmes falsos;

• O Monitoramento Contínuo do Caminho Óptico (COPM) 
verifica a integridade do caminho óptico e os circuitos 
eletrônicos do detector;

• As múltiplas saídas de comunicação proporcionam 
versatilidade para utilização em uma variedade de aplicações;   

• Completo registro de eventos que funciona como uma 
ferramenta de diagnóstico;

• O modo de teste pode ser usado com uma lâmpada de teste 
para verificar o funcionamento de todas as saídas.

A porta de comunicação serial permite a ligação de até 128 
unidades (247 com repetidores) a um controlador mestre (host) 
utilizando o protocolo Modbus RTU. Através desta comunicação é 
possivel acessar status de alarme, falha e outras informações para 
o funcionamento, a resolução de problemas ou configuração da 
unidade. 

O sistema de autoteste COPM,  Monitoramento Contínuo do 
Caminho Óptico, verifica a integridade do caminho óptico 
(condição de limpeza das lentes) e os circuitos eletrônicos do 
detector de dois em dois minutos.
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• Exploração e produção de petróleo e gás incluindo 
Plataformas de perfuração e de produção; 

• Refinarias;
• Estações de compressão;
• Processamento e armazenamento de GLP e gás natural;

Aplicações

Características técnicas
FAixA de espectro 2–5 mícrons (IR)

rANGe de detecÇÃo: chama de n-heptano de 01 pé quadrado 
a 70m* *

tempo de respostA típico <10 s

distÂNciA míNimA de
imUNidAde A Arco de soLdA  

1,5 – 4,6 m dependendo do eletrodo 

máximo
cAmpo de visÃo

100° a 30,5 m;
90° a 64 m**

cLAssiFicAÇÃo do
iNvÓLUcro

Classe I, Div. 1, Grupos B, C, D
Classe II, Div. 1, Grupos E, F, G

Classe III
II 2GD Ex d IIC T5 Gb
Ex tb IIIC T100 °C Db

GArANtiA Dois anos

AprovAÇões ATEX, IECEx e Marcação CE
CSA, FM, ULC

SIL 3
IEC 61508 (certificado FM)

Características físicas
iNvÓLUcro aço inoxidável 316

ALtUrA 109 mm

diÂmetro 137 mm

peso 3,6 kg

moNtAGem Suporte de montagem em aço inoxidável

eNtrAdAs pArA cAbo 2 x 3/4 NPT

temperAtUrA de operAÇÃo –40 °C a +80 °C

UmidAde reLAtivA 0% a 95% UR, sem condensação

* 1 pé quadrado de chama de n-heptano usando alta sensibilidade. Este é um valor 

nominal e podem surgir diferentes resultados mediante a fonte de cada chama.

** O campo de visão máximo é o ângulo em que o Detector FlameGard 5 MSIR 

pode detectar a chama a 50% do intervalo máximo especificado.

• Indústrias químicas e petroquímicas;
• Cabines de pintura;
• Turbinas a gás;
• Instalações de carregamento de combustível ;
• Hangares.
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Contato direto

MSA Brasil
Avenida Roberto Gordon, 138
CEP: 09990-901 -Vila Nogueira  
Diadema - SP
Tel.: +55 (11) 4070 5999
Fax: +55 (11) 4070 5990
e-mail: vendas@msanet.com.br

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Phone  + 1 412 967 33 54
Fax : + 1 412 967 34 51 
e-mail: msa.international@msanet.com

FlameGard® 5 MSIR
Detector de chamas por sensor MultiEspectro Infravermelho (MSIR)

Informações para pedidos

FLAmeGArd 5 msir

FlameGard® 5 MSIR, Dual Mod-
bus, 0 –20 mA, Sem relés

5MSIR-
1013211

FlameGard® 5 MSIR, Dual 
Modbus, 0 –20 mA, Relés 

desenergizados

5MSIR-
2513211

FlameGard® 5 MSIR, Dual Mod-
bus, 0 –20 mA, Relés energizados

5MSIR-
2613211

FlameGard® 5 MSIR, Single 
Modbus, HART, 3,5–20 mA, Relés 

desenergizados

5MSIR-
3513211

FlameGard® 5 MSIR, Single 
Modbus, HART, 3,5–20 mA, Relés 

energizados

5MSIR-
3613211

AcessÓrios

Lâmpada de Teste 
Flamegard® 5 MSIR 

5TL-02

Suporte de montagem
FlameGard® 5 MSIR

71370-1

Especificações elétricas
teNsÃo de eNtrAdA 20–36 VCC; 24 VCC a 150 mA (3,6 W)

siNAL de sAídA 0–20 mA (600 Ohms máximo)

modo de FALhA 0 mA a 0,2 mA

modo de teste 1,5 mA, ± 0,2 mA

FALhA do copm 2 mA, ± 0,2 mA

operAÇÃo NormAL 4,3 mA, ± 0,2 mA

modo de AdvertÊNciA 16 mA, ± 0,2 mA

modo de ALArme 20 mA, ± 0,2 mA

potÊNciA NomiNAL dos
coNtAtos dos reLés

8A @ 250 VCA, 8A @ 30 VCC

proteÇÃo rFi/emi Em conformidade com EN 6100-6-4:2001, EN 
50130-4:1995 + A2:2003

opÇões seLecioNáveis sensibilidade: Alta, Média ou Baixa
tempo de atraso de alarme:
até 14 s através de DIP switches; até 30 s 
através do Modbus
relés de advertência e de alarme:
Desarme Aut./Desarme manual;  
Energizado/Desenergizado

sAídA rs-485 Modbus RTU, adequado para ligar até 128 
unidades e 247 unidades com repetidores

bAUd rAte 2400, 4800, 9600, 19200 ou 38400 bit/s

hArt HART 6.0

iNdicAÇÃo de stAtUs Dois LED com sinais de status e de falha

moNitorAmeNto de 
FALhAs

Erros de checksum de RAM, EPROM e 
EEPROM, falha/ bloqueio ópticos e tensão de 

alimentação reduzida

reQUisitos de FiAÇÃo Cabo blindado com malha trançada de 
3 condutores.

Distância máxima entre o Detector 
FlameGard 5 MSIR e a fonte de alimentação a 

24 VCC nominal (loop de 20 Ohm): 
1370 m -14 AWG

Distân cia máxima para saída analógica 
(máx. 250 Ohms): 2750 m - 14 AWG 


