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LEADER
Desde 1985, a LEADER concebe e fabrica equipamentos cada vez mais eficientes no combate a incêndios, para
treinamento em segurança contra incêndio e para socorro-salvamento e os oferece nos cinco continentes aos
Serviços de combate a incêndio e socorro, à Segurança Civil , às indústrias de risco, à Marinha, às ONG, etc.

Um eixo principal: a INOVAÇÃO
Para enfrentar a evolução dos riscos de incêndios e das missões de socorro-salvamento,
os materiais de intervenção devem evoluir constantemente, adaptar-se para ser sempre
mais eficientes, assegurando ainda uma segurança máxima aos intervenientes
Para enfrentar estes desafios, a LEADER voltou-se
decididamente para a inovação e as novas tecnologias,
integrando em sua unidade a sua própria equipe de Pesquisa e
Desenvolvimento.
Ela concebe e ajusta com os usuários finais os
equipamentos que serão propostos amanhã.

Para testar nossos materiais e avaliar o seu desempenho, a
LEADER investe continuamente em sua própria infraestrutura:
•
•
•
•

Local de teste - Água e Espuma alta expansão (400 m²)
Local de teste - Ventilação (400 m²)
Área de teste - Equipamentos de busca de vítimas
Área de teste fogo confinado–
Material de extinção de incêndio

Certificada ISO 9001 desde 1999, a LEADER:
•

•

Realiza controles durante todo o processo de
fabricação assim como nos produtos acabados
antes da expedição,
Assegura um treinamento contínuo de todos os
seus funcionários.

Equipamentos garantidos
Cada produto LEADER traz uma garantia contratual específica.

Ao lado de nossos clientes
Através de sua força comercial, de suas filiais na Alemanha e
nos EUA, dos agentes na América Latina e na China, e
uma rede internacional de distribuição, a LEADER está
presente em todos os lugares do mundo para ficar ao lado de
seus clientes.

Nosso compromisso
Quando você opta por materiais da LEADER, você tem
qualidade e conformidade dos produtos asseguradas. Eles
foram produzidos em nossas oficinas por profissionais
especializados em mecânica e em eletrônica.

Uma organização a seu dispor
Para uma utilização otimizada e duradoura dos materiais
adquiridos, a LEADER oferece treinamentos adaptados ao
manuseio, utilização ou manutenção. Estes treinamentos podem
ser dispensados em nossas instalações ou in loco.

ÍNDICE
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INTERVENÇÃO E
PROTEÇÃO USAR

Inovadores, os equipamentos LEADER superam os limites técnicos até então estabelecidos utilizado novas tecnologias para melhorar a
eficiência no campo das equipes de socorro USAR para poder salvar o maior número possível de pessoas soterradas sob os escombros .
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DÉTECTAR AS VIBRAÇÕES OU OS MOVIMENTOS DE UMA VÍTIMA
SOTERRADA E LOCALIZÁ-LA.

CÂMERAS DE BUSCA
LOCALIZAR VISUALMENTE UMA VÍTIMA EM ESPAÇO CONFINADO
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EQUIPAMENTOS USAR CONCEBIDOS
POR ESPECIALISTAS PARA
ESPECIALISTAS EM SOCORRO
Dedicados a intervenções USAR (Urban Search and Rescue), estes equipamentos inovadores
têm por finalidade ajudar eficazmente as equipes de socorro a salvar vítimas de catástrofes naturais
ou acidentes maiores, tais como desmoronamento de estruturas, deslizamentos de terrenos,
explosões, incêndios, etc..
As situações são diversas em operações de socorro e exigem um material tanto para socorrer as
vítimas quando para assegurar uma zona de intervenção ou ainda para proteger
individualmente os intervenientes.

DETECTOR SÍSMICO
DETECÇÃO DAS VIBRAÇÕES EMITIDAS POR VÍTIMAS SOTERRADAS
Os equipamentos LEADER Search privilegiam a tecnologia sísmica sem fio
para poder posicionar rapidamente até 3 sensores e utilizá-lo facilmente nos
escombros (sem cabos a passar). Sensores com fio podem ser conectados
adicionalmente para completar a ação dos sensores sem fio em certas
condições.
Os sensores sísmicos permitem detectar a menor vibração emitida e
localizar as vítimas procedendo por triangulação. Deslocando-se
sistematicamente os sensores sobre uma grade virtual que representa a
zona sinistrada e deixando-se sempre em posição o sensor com o sinal
mais forte, a localização da vítima é identificada quando todos os sensores
apresentarem um sinal com intensidade idêntica.
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DETECTOR UWB
DETECÇÃO DE MOVIMENTOS DE VÍTIMAS SOTERRADAS
Sua grande sensibilidade permite a detecção, seja de movimentos
irregulares, como o movimento de um dedo, seja de movimentos
regulares, como os movimentos do tórax de uma vítima que está
respirando, mesmo em estado inconsciente.
O LEADER Scan privilegia a tecnologia UWB (Ultra Wide Band) sem fio
para poder manobrar mais facilmente, ainda que seja possível uma conexão
com fio. O sensor é deslocado na superfície dos escombros por um
operador. O objetivo é mapear a zona sinistrada para localizar as vítimas
soterradas, enquanto um segundo operador controla o avanço na caixa de
controle.
A tecnologia UWB detecta os movimentos situados no eixo vertical
de busca do sensor. A forma do sinal pode ser simplesmente
representada por um cone que detecta com precisão os movimentos
de um indivíduo, ou daqueles característicos da respiração.

CÂMERAS DE BUSCA
LOCALIZAÇÃO VISUAL E COMUNICAÇÃO
COM UMA VÍTIMA
As câmeras de busca LEADER Cam são na maioria das vezes
utilizadas em sua versão de vara telescópica extensível. Elas
permitem inspecionar zonas inacessíveis situadas em altura ou
espaços confinados de difícil acesso.
Também estão disponíveis versões com
enrolador para a inspeção de cavidades,
gretas, poços até grandes profundidades.
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CONTROLADOR DE ESTABILIDADE
CONTROLA O MOVIMENTO DE ESTRUTURAS INSTÁVEIS
Um laser fica apontado para uma estrutura potencialmente perigosa e
controla continuamente o menor movimento da mesma.
O LEADER Sentry assegura assim uma ou duas zonas
simultaneamente. Se o movimento da estrutura ultrapassar o
limite escolhido durante a parametrização, um potente alarme é
disparado para avisar sobre o perigo iminente de
desmoronamento permitindo assim uma evacuação das
pessoas intervenientes na zona de perigo.
O aparelho pode ser utilizado para controlar os
movimentos de qualquer objeto ou massa que possa
colocar as pessoas em perigo, como vigas ou muros
fragilizados por um incêndio, escoamentos de lama,
avalanches, veículos em equilíbrio instável, etc..

DETECTOR DE CORRENTE
DETECÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA DENTRO DE
UMA ZONA DE INTERVENÇÃO
O LEADER Volt alerta sobre a presença de uma corrente alternativa
sem mesmo ter algum contato com a fonte de alimentação.
Ele pode ser utilizado em múltiplas aplicações:
- Para o socorro-salvamento em meio urbano devido a catástrofes
naturais para detectar fontes elétricas não protegidas;
- Durante um incêndio antes da intervenção com água e
depois durante as inspeções de limpeza;
- Ou ainda antes de penetrar em um local que reúne
máquinas que apresentam risco de acionamento acidental, etc..

CAPACETES MULTIRRISCOS
PROTEÇÃO DO INTERVENIENTE
As 11 homologações do capacete multirriscos LEADER Sar e seus diversos
acessórios lhe conferem uma verdadeira polivalência e um amplo leque de
aplicações, entre os quais:
- Socorro-Salvamento / Espaços confinados / Ambientes NRBC
- Marinha / Águas vivas / Socorro no mar / Barcos pneumáticos /
Aerodeslizadores
- Trabalho em altura
- Luta contra incêndios florestais
- Ambulância / Emergências médicas / Socorro rodoviário
- Quad / Motos de neve / Equitação
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Detectores de vítimas
sem fio e/ou com fio
A LEADER desenvolveu detectores de vítimas que empregam duas
tecnologias para a detecção de vítimas soterradas:

O DETECTOR SÍSMICO
CUJA TECNOLOGIA DETECTA a menor vibração emitida pela vítima, utilizado a
estrutura desmoronada ao modo de um microfone gigante para localizá-la.
Dotado de 3 sensores sem fio para uma utilização até cerca de 30 m sobre o terreno e
um alcance de 100 m em campo aberto, ele oferece também uma qualidade de escuta
excepcional e uma transmissão de som eficiente, permitindo uma detecção eficaz.
Concebido para ser rapidamente instalado e facilmente utilizado (sem fios). Três
sensores com fio podem igualmente ser conectados, além dos sensores sem fio.

UM DETECTOR UWB
Utiliza uma tecnologia estabilizada
Ultra Wide Band de grande sensibilidade que permite a detecção tanto de
movimentos irregulares, como o movimento de um dedo, quanto de movimentos
regulares, como os movimentos do tórax de uma vítima que está respirando, ainda
que inconsciente.
Ele envia sinais para sondar os movimentos situados no eixo vertical de busca do
sensor. A forma do sinal pode ser simplesmente representada por um cone que
detecta movimento a poucos metros de profundidade através de um muro de
concreto com espessura superior a 200 mm e permite uma busca a 30m de
distância em campo aberto.

Capacete estéreo antirruído 2
(opcional)
Bateria
Até 3 sensores elétricos
com fio com 8 m de cabo
cada

Capacete estéreo antirruído 1

Conectores
blindados IP68:
Localização das conexões
por código de cores

Caixa de
controle IP54

Até 3 sensores
sísmicos sem fio com
alcance de mais de 100
metros em campo aberto

Cada sensor é
controlado por um botão
individual com número

Sonda de comunicação
inclusa na versão completa 3
sensores com fio + 3
sensores sem fio (opcional
nas outras versões )

Conexão sem fio

semno
fio:mundo!
único no mundo!
EquipamentoEquipamento
sem fio: único
detecção: Sísmica
Tecnologia deTecnologia
detecção:desísmica

DETECTOR SÍSMICO SEM FIO
E/OU COM FIO
LEMBRE-SE
•

Tecnologia SEM FIO para uma instalação rápida e
facilidade nos deslocamentos: fim dos cabos
enganchados nos escombros!
1 a 6 sensores sísmicos conectáveis
Até 3 sensores sem fio com alcance de 100m cada
Até 3 sensores com fio com 8m de cabo cada

•
•
•

•
•
•

Compacto e leve
Caixa de controle ergonômica
Menu e interface de navegação intuitivos

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Quebra-sol
Ideal para buscas sob sol forte.

Alça

Imãs e pontas

Maleta de transporte laranja

Permite uma tomada prática e

Para permitir o uso sobre
detritos metálicos, solos moles, etc.,
fixando-os na base dos sensores

Forte, estanque e a prova de choque.

ergonômica. Correia igualmente
fornecida.
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AS VANTAGENS QUE FAZEM A DIFERENÇA
UMA CAIXA DE CONTROLE ERGONÔMICA:
•
•
•
•
•
•

Leve
Compacta
Tela colorida extra large
Tela com forte luminosidade permitindo
enxergar em pleno dia
Menu e navegação intuitivos
Autonomia de 5 horas

•
•
•

Bateria recarregável compacta, leve, facilmente substituível.
Bateria compatível com as caixas LEADER Hasty,
LEADER Cam, LEADER Scan.
Caixa de emergência prevista para receber 10 pilhas
AAA (não inclusas). Torna o dispositivo funcional
mesmo quando a recarga da bateria não é possível na
intervenção.

UM APARELHO MULTIFUNÇÕES:
FUNÇÕES*

EM MODO PESQUISA SÍSMICA

Ajuste do volume de áudio do capacete*

Sim

Ajuste do volume do microfone*

Sim

Push to Talk (pressionar para falar)*

Sim

Ajuste de luminosidade da tela*

Sim

Usuário destro/canhoto*

Sim

Ajuste dos filtros antirruído* (graves e agudos)

Sim

Escuta individual de cada sensor sísmico*

Sim

Modo de escuta Mono ou estéreo* (escuta dos sensores selecionados em 1 ou 2 ouvidos)

Sim

Traçadores de visualização* para identificar o pico sísmico mais elevado

Sim

Indicação do nível de carga dos sensores sem fio

Sim

Indicação do nível de carga da bateria*

Sim

*Utilizáveis simultaneamente

MODO ESCUTA DE ALTA SENSIBILIDADE:
SENSORES SÍSMICOS COM E/OU SEM FIO:
1 a 6 sensores sísmicos podem ser conectados para detectar sons provenientes de vítimas: arranhões, golpes, gritos, etc.
• Até 3 sensores sem fio com alcance de cerca de 30 m sobre o terreno (Sem uso de cabos, já que o equipamento é sem fio)
- Alcance de mais de 100 m em terreno aberto
- Autonomia dos sensores: cerca de 8h
• Até 3 sensores com fio com 8 m de fio cada
Filtros antirruído ajustáveis para eliminar os ruídos parasitas graves/agudos provenientes de martelos
pneumáticos, dos veículos, do vento, dos cabos elétricos, etc.
Modo Mono ou estéreo para ouvir sensores selecionados em 1 ou 2 ouvidos
SONDA DE COMUNICAÇÃO BLINDADA:
Incluso na versão completa: 3 sensores com fio + 3 sensores sem fio ( opcionais nas demais versões).
Blindado IP67
Equipado com 8 metros de cabo
Função Push to Talk, utilizando o microfone e o alto falante da sonda para se comunicar
com as vítimas soterradas

CAPACETE ANTIRRUÍDOS DE ALTO DESEMPENHO:
Concepção antirruído para permitir uma grande qualidade de escuta sem perturbações
Microfone com redutor de ruídos integrado para uma comunicação clara com as vítimas
1 ou 2 capacetes são conectáveis simultaneamente para:
• Escutar os sensores em modo de escuta sísmica
• Comunicar-se com as vítimas graças à sonda de comunicação.

DADOS TÉCNICOS
PÁG. 38 e 39

LEADER Search | LEADER Scan | LEADER Cam | LEADER Hasty | LEADER Sentry | LEADER Volt | LEADER Sar | Dados técnicos
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Bateria da caixa
de controle

Antena
para alcance de 20 m

Caixa de controle

Bateria do sensor facilmente
intercambiável
Sensor contido em
maleta estanque e a
prova de choques

Conexão sem fio ou conexão
com fio USB via 5 m de cabo
(Exigência FEMA)

Detecta o menor movimento respiratório de uma pessoa consciente
ou inconsciente soterrada sob os escombros.
Tecnologia de detecção: UWB (Ultra Wide Band)

DETECTOR DE MOVIMENTOS UWB
E ULTRASSENSÍVEL
LEMBRE-SE
Compacto e leve
Detecção de movimentos até 30 m em campo aberto
Detecção de respiração até 10m
Detecção de movimentos em tempo real
Conexão com ou sem fio

Interface de navegação intuitiva
Registro possível dos dados durante a busca
Indicador de bateria visível no exterior do sensor
Bateria facilmente intercambiável

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Quebra-sol

Alça

Correia

Ideal para buscas sob
sol forte.

Permite uma tomada prática
e ergonômica .

Para facilitar o transporte e
manter as mãos livres.
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Mochila de
intervenção

Maleta de transporte
laranja

Para facilitar o transporte do
sensor e da caixa de controle
na intervenção.

Forte, estanque e a prova de
choque.

LEADER Search | LEADER Scan | LEADER Cam | LEADER Hasty | LEADER Sentry | LEADER Volt | LEADER Sar | Dados Técnicos

AS VANTAGENS QUE FAZEM A DIFERENÇA
UMA CAIXA DE CONTROLE ERGONÔMICA:
Compacto e leve
Tela colorida extra large
Tela com forte luminosidade permitindo ver em pleno
dia
Menu e navegação intuitivos
Autonomia de 2,5 horas
Bateria recarregável compacta, leve e de troca rápida

Bateria compatível com as caixas LEADER Search, LEADER
Cam e LEADER Hasty
Caixa de alimentação de emergência prevista para
receber 10 pilhas AAA (não inclusas). Torna o
dispositivo funcional mesmo quando não é possível
efetuar a carga da bateria na intervenção.

SENSOR DE ALTA SENSIBILIDADE:
Sensor de alta sensibilidade, utilizando a tecnologia UWB (Ultra Wide Band)
Leve e compacto
Colocado em maleta estanque e anti-choques de pequenas dimensões
Distância de busca: até 30 m em campo aberto
Precisão: cerca de 1 m
Detecção de movimentos em tempo real
Dois modos de busca: Manual e Automático
Duas baterias fornecidas com autonomia de 4 horas cada uma
Dois tipos de conexão com a caixa de controle:
- Wi-Fi com 30m de alcance (Sem a presença de cabos)
- USB estanque com fio (5m de cabo): alternativa em caso de interferências no ambiente que impeçam o uso do Wi-Fi

UM APARELHO MULTIFUNÇÕES:
A tela da caixa de controle indica a
profundidade na qual se encontra a
vítima e fornece indicações visuais sobre
seus movimentos:
Exibição de movimentos fracos ou
fortes (movimentos respiratórios ou
movimentos de um dedo, por
exemplo)
Exibição da frequência dos
movimentos (para deduzir se se trata
ou não de uma vida humana)

EM MODO DE BUSCA
UWB

FUNÇÕES
FUNÇÕES GERAIS
Ajuste da luminosidade da tela

Sim

Usuário destro ou canhoto

Sim

Indicação do nível da carga da bateria da caixa

Sim

Seleção da conexão com a caixa (USB ou Wi-Fi)

Sim

Indicação do status da conexão da caixa com o sensor (ativação
em curso, pronto para a conexão, conectado, não conectado, erro)

Sim

Registro dos dados (útil para examinar o histórico da busca,
reavaliar os dados ou durante o treinamento)

Sim

DOIS MODOS DE BUSCA
Modo de busca AUTOMÁTICA para um deslocamento rápido. O
aparelho analisa automaticamente várias zonas predefinidas (04m, 4-8m, 8-12m)

Sim

Modo de busca MANUAL definido pelo usuário com seleção da
zona de busca (Escolha da profundidade mínima e máxima da
zona de buscas)

Sim

FUNÇÕES DISPONÍVEIS EM MODO DE BUSCA
Seleção da profundidade mínima de busca (inicial)

Sim

Seleção da profundidade máxima de busca (final)

Sim

Indicador de movimentos fracos e fortes

Sim

FUINÇÃO OSCILOGRAMA
Uma seta fica posicionada na profundidade onde foi
detectado um movimento. Esta permite:
•
Confirmar a presença de movimentos na zona de buscas
selecionada.
(Se ele detectar vários movimentos, ele se
concentrará no movimento mais forte)
•

Sim

Exibir a frequência do movimento detectado.

DADOS TÉCNICOS
PÁG. 40 E 41
LEADER Search | LEADER Scan | LEADER Cam | LEADER Hasty | LEADER Sentry | LEADER Volt | LEADER Sar | Dados técnicos
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Câmeras de busca
com sistema de
comunicação
As câmeras LEADER Cam são usadas durante as operações de salvamento
para ver e comunicar-se com as vítimas soterradas. A caixa de controle compacta e leve, associada
a uma vara telescópica ultraleve em fibra de carbono, é projetada especialmente
para efetuar uma localização visual das vítimas dentro de espaços confinados.

A VARA TELESCÓPICA
EXTENSÍVEL
Permite inspecionar zonas inacessíveis situadas em altura ou espaços
confinados de difícil acesso. A versão com enrolador permite a
inspeção de cavidades, gretas, poços, etc.

AS CÂMERAS DE BUSCA
Permitem também comunicar-se com a vítima, depois de encontrada, para
avaliar sua necessidade de assistência e de socorro.

Capacete estéreo antirruído 1
Bateria

Capacete estéreo antirruído 2
(opcional)

Caixa de controle IP54

Conectores
blindados IP68:
Localização das conexões
por código de cores

Alça removível
Vara telescópica

Microfone/alto falante

Cabeça de câmera articulada
resistente à água, entregue
com tampas removíveis para
torná-la estanque até 2 m
Iluminação em 8 níveis
de intensidade

Compacta, leve e ergonômica

CÂMERA DE BUSCA COM SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO INTEGRADO
LEMBRE-SE
Envio da posição da câmera para a tela
Compacta e leve
Caixa de controle ergonômica
Menu e interface de navegação intuitivos
Tela colorida extra large
Vara telescópica ultraleve

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Quebra-sol
Ideal para buscas sob sol forte.

OPCIONAIS:

Alça

Maleta de transporte laranja

Câmera com tambor

Permite uma tomada prática e

Forte, estanque e a prova de choque.

Com 90 ou 180 m de cabo.

ergonômica. Correia igualmente
fornecida.
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Câmera estanque ou câmera articulada,
resistente à água e integrando um
sistema de comunicação.

AS VANTAGENS QUE FAZEM A DIFERENÇA
UMA CAIXA DE CONTROLE ERGONÔMICA:
Leve e compacto
Tela colorida extra large
Tela com forte luminosidade permitindo visibilidade em pleno dia
Menu e navegação intuitivos
Autonomia de 2,5 horas
Bateria recarregável compacta leve, facilmente substituível
Bateria compatível com as caixas LEADER Search, LEADER Hasty, LEADER Scan
Caixa de emergência prevista para receber 10 pilhas AAA (não inclusas). Torna o dispositivo
funcional, mesmo quando a recarga da bateria não é possível na intervenção

UM APARELHO MULTIFUNÇÕES:
FUNÇÕES

EMM MODO CÂMERA DE BUSCA

Zoom digital x 2*

Sim

Ajuste do volume de áudio do capacete*

Sim

Ajuste do volume do microfone*

Sim

Push to Talk (pressionar para falar)*

Sim

Ajuste de luminosidade da tela*

Sim

Usuário destro/canhoto*

Sim

Rotação da imagem* alto (0°), baixo (180°)

Sim

Exibição do grau de rotação da cabeça da câmera*

Sim

Exibição do nível de iluminação dos LEDs colocados na cabeça da câmera*

Sim

Indicação do nível de carga da bateria*

Sim

Tomada de fotografias*

Sim

Gravação em vídeo* (sem som)

Sim

Galeria de fotos e vídeos para visualização das gravações

Sim

Gravação de áudio (gravação dos sons da vara de
comunicação entre a vítima e o interveniente)

Sim

*Utilizáveis simultaneamente

MODO CÂMERA DE BUSCA:
CABEÇA DE CÂMERA ORIENTÁVEL ROBUSTA E ESTANQUE:
Movimento da cabeça de 170° e campo de visão de 260°
Cabeça protegida por uma lente em safira a prova de riscos
Articulação macia da cabeça da câmera para absorver os choques

360°

Estanque a 2 m quando a câmera está equipada com a tampa
Iluminação com LED ajustável com 8 níveis de intensidade

260
°

VARA TELESCÓPICA ULTRALEVE:
Telescópico de 1,1 a 2,4m – opcionalmente até 4m
Ultraleve em fibra de carbono
«Braço articulado» fornecido para fixar a caixa sobre a vara

CAPACETE ANTIRRUÍDOS DE ALTO DESEMPENHO:
Concepção antirruído para permitir uma grande qualidade de escuta sem perturbações
Microfone com redutor de ruídos integrado para uma comunicação clara com as vítimas
Um ou dois capacetes são conectáveis simultaneamente

DADOS TÉCNICOS
PÁG. 42 e 43
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Câmera / Detector 2em1
LEADER Hasty, aparelho de busca 2 em 1, é único no mundo*. ele combina vários modos:

UM MODO «CÂMERA DE BUSCA»
Através de uma câmera integrada a uma vara telescópica ultraleve para
uma focalização visual precisa das vítimas

UM MODO «DETECÇÃO SÍSMICA»
Associado a 3 sensores sem fio para a detecção de sinais de vida
A combinação dos modos permite detectar, localizar e comunicar-se
com uma única e mesma ferramenta, reduzindo o tempo de
posicionamento e aumentando a chances de sobrevivência
da vítimas .

Capacete estéreo antirruído 1
Capacete estéreo antirruído 2
(opcional)

Vara telescópica

Bateria

Caixa de controle IP54

Conectores blindados IP68:
localização das conexões por
código de cores

Microfone /
Alto-falante

2 interfaces comutáveis:
modo de escuta sísmico ou
modo câmera de busca

Cabeça de câmera
articulada resistente à
água entregue com
tampas removíveis para
torná-la estanque
até 2 m

Conexão sem fio

Até 3 sensores
sísmicos sem fio

O único aparelho de busca que combina a detecção de
vítimas com uma câmera de busca!
Tecnologia de detecção: Sísmica

DETECTOR SÍSMICO SEM FIO
E CÂMERA DE BUSCA
LEMBRE-SE
Aparelho de busca 2 em 1
Instalação rápida
Compacto e leve
Caixa de controle ergonômica
Menu e interface de navegação intuitivos

Vara telescópica ultraleve
Até 3 sensores sísmicos sem fio com alcance de
100 metros cada
Envio da posição da câmera para a tela
Tela colorida extra large

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Quebra-sol
Ideal para buscas sob sol forte.
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Alça

Imãs e pontas

Maleta de transporte laranja

Permite uma tomada prática e

Para permitir o uso sobre
detritos metálicos, solos moles, etc.,
fixando-os na base dos sensores

Forte, estanque e a prova de choque.

ergonômica. Correia igualmente
fornecida.
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AS VANTAGENS QUE FAZEM A DIFERENÇA
UMA CAIXA DE CONTROLE ERGONÕMICA:
Compacto e leve
Tela colorida extra large
Tela com forte luminosidade permitindo ver em pleno dia
Menu e navegação intuitivos
Autonomia de 2,5 horas
Bateria recarregável compacta leve, facilmente
substituível.

Bateria compatível com as caixas LEADER Search,
LEADER Cam, LEADER Scan.
Caixa de emergência prevista para receber 10 pilhas AAA
(não inclusas). Torna o dispositivo funcional mesmo quando
a recarga da bateria não é possível na intervenção.

UM APARELHO MULTIFUNÇÕES:
EM MODO CÂMERA
DE BUSCA

FUNÇÕES

EM MODO BUSCA
SÍSMICA

Zoom digital x 2*

Sim

Ajuste do volume de áudio do capacete*

Sim

Sim

Ajuste do volume do microfone*

Sim

Sim

Push to Talk (pressionar para falar)*

Sim

Ajuste de luminosidade da tela*

Sim

Sim

Usuário destro/canhoto*

Sim

Sim

Rotação da imagem * alto (0°), baixo (180°)

Sim

Sim

Exibição do grau de rotação da cabeça da câmera*

Sim

Exibição do nível de iluminação dos LEDs colocados na cabeça da câmera*

Sim

Ajuste dos filtros antirruído* (graves e agudos)

Sim

Modo de escuta Mono ou Estéreo* (escuta dos sensores selecionados em 1 ou 2
ouvidos)
Escuta individual de cada sensor sísmico*

Sim

Traçadores de visualização* para identificar o pico sísmico mais elevado

Sim

Indicação do nível de carga dos sensores sem fio

Sim

Sim

Indicação do nível de carga da bateria*

Sim

Tomada de fotografias*

Sim

Gravação em vídeo* (sem som)

Sim

Galeria de fotos e vídeos para visualização das gravações

Sim

Gravação de áudio (gravação dos sons da vara de
comunicação entre a vítima e o interveniente)

Sim

Sim

*Utilizáveis simultaneamente

MODO CÂMERA DE BUSCA:
CABEÇA DE CÂMERA ORIENTÁVEL ROBUSTA E ESTANQUE:
Movimento da cabeça de 170° e campo de visão de 260°
Cabeça protegida por uma lente em safira a prova de riscos
Articulação macia da cabeça da câmera para absorver os
choques

360°

Estanque a 2 m quando a câmera está equipada com a tampa
Iluminação com LED ajustável com 8 níveis de intensidade

260
°

VARA TELESCÓPICA ULTRALEVE:
Telescópico de 1,1 a 2,4m – opcionalmente até 4m
Ultraleve em fibra de carbono
«Braço articulado» fornecido para fixar a caixa sobre a vara

MODO ESCUTA:
1, 2 OU 3 SENSORES SÍSMICOS SEM FIO CONECTÁVEIS PARA DETECTAR OS
SONS PROVENIENTES DAS VÍTIMAS
Até 3 sensores sem fio com alcance de cerca de 30 m sobre o terreno (Sem uso de cabos já que o
equipamento é sem fio)
Alcance de mais de 100 m em terreno aberto
Autonomia dos sensores: cerca de 8h
FILTROS ANTIRRUÍDO AJUSTÁVEIS PARA ELIMINAR OS RUIDOS PARASITAS GRAVES/AGUDOS PROVENIENTES
DE MARTELOS PNEUMÁTICOS, VEÍCULOS, VENTO, CABOS ELÉTRICOS, ETC.
MODO MONO OU ESTÉREO PARA OUVIR SENSORES SELECIONADOS EM 1 OU 2 OUVIDOS

CAPACETE ANTIRRUÍDOS DE ALTO DESEMPENHO:
Concepção antirruído para permitir uma grande qualidade de escuta sem perturbações
Microfone com redutor de ruídos integrado para uma comunicação clara com as vítimas
Um ou dois capacetes são conectáveis simultaneamente

DADOS TÉCNICOS
PÁG. 44 E 45
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ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA OS
EQUIPAMENTOS DE BUSCA DE VÍTIMAS
PARA CAIXAS DE CONTROLE LEADER CAM /
LEADER SEARCH / LEADER HASTY / LEADER SCAN
QUEBRA-SOL

BATERIA SÓ
Referência

D11.04.341

Tipo

Lítio Ion. 37 Wh

Peso

300 gr

Referência
Material

Para Hasty, Cam e Scan:
D11.04.339 Para Search:
D11.04.338
Espuma termoformada com
correias elásticas para fixar à caixa

CARREGADOR + TRANSFORMADOR PARA CAIXA DE CONTROLE

Dimensões do carregador

A 10,5 x P 4,5 x C 3,5 cm

Peso do carregador

200 gr

Tensão de entrada do carregador

100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Adaptadores conexões internacionais

UK, EU, AUS, USA
CORREIA
Referência

200 63 03

Material

Tecido trançado fornecido sem ganchos de fixação

Comprimento 120 cm

CAIXA PACK PILHAS DE EMERGÊNCIA
Referência

200 56 58

Peso com 10 pilhas (não inclusas)

300 gr

ALÇA / STRAP

CAPACETE AUDIO ANTIRRUÍDO
Referência 1 par de fones apenas

Referência

200 61 97

Material

Tecido trançado

Sistema de ajuste

Velcro

200 63 82

OPÇÃO SEGUNDO CAPACETE AUDIO ANTIRRUÍDO
1 par de fones entregue com conectores Y para
conectar simultaneamente 2 pares de fones na
caixa
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ACESSÓRIOS DEDICADOS AO DETECTOR SÍSMICO
SENSOR (por
unidade)
Sensor sem fio (com 1 ponta e 1 imã)

D11.04.335

Referência

D11.04.337

Sensor com fio (com 1 ponta e 1 imã)

D11.04.336

Microfone /Alto Falante

Sim

Material

Inox

Diâmetro

38 mm

Estanqueidade

IP67

Frequência de resposta

300 Hz a 3500 Hz

Comprimento do cabo

8m

Tipo de cabo

Cabo laranja anti-abrasão

PONTAS (por unidade)
Referência 200 31 13
Função
Material

SONDA DE COMUNICAÇÃO:

IMÃS (por unidade)
Referência 200 35 14

Permite a
utilização de um
sensor em solos
moles.
Aço

Função
Material

Permite a
utilização de um
sensor sobre
detritos
Aço

ACESSÓRIOS DEDICADOS À CÂMERA DE BUSCA
BRAÇO ARTICULADO MÓVEL
Referência

200 66 21

Função

Sistema de fixação vara/caixa

Material

Mola metálica rígida articulada

Peso

250 gr

CÂMERA COM TAMBOR
Câmera orientável e destacável integrando um
sistema de comunicação com 90m de cabo
sobre um tambor

D11.04.346

Tambor com 90 metros de cabo adicionais

D11.04.348

TAMPAS ESTANQUES
Referência

200 38 45

Função

Torna estanque a cabeça da câmera a
2m

Material

Plástico + junta

CÂMERA ESTANQUE COM TAMBOR
Câmera estanque (não orientável) à 90m
de profundidade com 90m de cabo sobre
tambor
Tambor com 90 metros de cabo adicionais

D11.04.347
D11.04.348

EXTENSÕES
Cabo de 25m

D11.04.356

Cabo de 90m sobre tambor

D11.04.348

Conectores

Metálicos

Tipo de cabo

Cabo laranja anti-abrasão
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Controlador de estabilidade
para monitorar estruturas
com riscos
LEADER Sentry é um detector de movimentos que utiliza um laser que monitora continuamente o menor movimento dos
edifícios ou estruturas potencialmente instáveis.
Se o movimento da estrutura ultrapassa o limite escolhido na parametrização, um potente
alarme é disparado para alertar qualquer risco de queda de detritos dos edifícios danificados
por terremoto, bombardeio, explosão de gás, incêndio... ou qualquer outra catástrofe.

Flash piscando em
vermelho: indicação
visual que a unidade
está ativa

PARA INTERVENÇÃO EM
INCÊNDIO

Maleta de proteção
portátil, leve e
estanque

PARA INTERVENÇÃO, USAR
Lente de visada
Para apontar o
laser para a zona
visada

Tripé rígido

-

Tela de controle:
Seleção intuitiva dos menus
Exibição da distância até o alvo
Ilustra o movimento em tempo real
Exibe as medidas em mm ou polegadas à escolha
Tela OLED para uma excelente visibilidade

Controla os movimentos de estruturas instáveis para
alertar as equipes de incêndio ou USAR contra um
risco iminente de desmoronamento

DETECTOR DE MOVIMENTOS
PARA O CONTROLE DE
ESTABILIDADE
LEMBRE-SE
Instalação fácil
Dois feixes lasers podem operar simultaneamente
Exibe o estado dos movimentos em tempo real na tela
Alarme sonoro e visual
Unidades: métricas (mm) e imperiais (polegadas)
Resistente à chuva
Tela OLED: excelente
luminosidade mesmo sob sol forte
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AS VANTAGENS QUE FAZEM A DIFERENÇA
Dois lasers podem ser conectados ao aparelho
para monitorar simultaneamente 2 lados de um
edifício instável e assim assegurar as equipes
de socorro que trabalham ao seu redor ou em
seu interior.

Detecta um movimento de 5 mm a uma distância de
30 m. Uma lente de visada permite apontar com
precisão para a estrutura instável visada.
Diversos limites de movimento máximo (de 5 a 100
mm) podem ser selecionados. Quando um movimento
detectado ultrapassa o limite selecionado, o alarme
sonoro dispara.
Monitora continuamente os movimentos detectados
e exibe as variações em sua tela para um
acompanhamento em tempo real.

Diversos modos disponíveis para distinguir os alarmes,
os defeitos, etc..
Filtra as passagens intempestivas de curta
duração (passagem de pássaros, passagem
rápida de pessoas…).

CARACTÉRÍSTICAS
Dimensões
Modelo

Referências

Peso

T°C

T°C de

der uso

estocagem

Autonomia

CxAxP
LEADER Sentry B1
Maleta anti-choques e estanque (fechada)
contendo o monitor painel de controle
1 laser de classe 2* equipado com 4m de cabo antiriscos de alta visibilidade laranja
1 tripé robusto e ajustável em altura para evitar as
interferências com as atividades do local (1,80m
máx.)
+ 2 ganchos para prender um lastro em seu centro
+
1 rótulaalcalinas
permitindo
– laser.
8 pilhas
AA a+ ligação
1 bloco tripé
de rede
com adaptadores 110/

D11.06.010

650 x 510 x
242 mm

apr
ox.
15.5
kg

• Funcionamento
contínuo via
Alimentação 12V
acendedor de
cigarros
ou conexão à
rede 110/220V
50/60 Hz

220V 50/60 Hz + 1 cabo 12V com adaptador para acendedor de
cigarros
LEADER. Sentry B1
Maleta anti-choques e estanque (fechada) contendo o monitor

-25°C a
+50°C

• Para alimentação

1 laser de classe 2* equipado com 4m de cabo antiriscos de alta visibilidade laranja

de emergência:

1 laser de classe 2* equipado com 20m de cabo antiriscos de alta visibilidade laranja

D11.06.011

2 tripés robustos e ajustáveis em altura para evitar as
interferências com as atividades do local (1,80m máx.) + 2
ganchos para prender um lastro em seu centro + 2 rótulas
permitindo a ligação tripé – laser.

670 x 510 x
372 mm

apr
ox.
26.5
kg

8 pilhas alcalinas AA + 1 bloco de rede com adaptadores 110/
220V 50/60 Hz + 1 cabo 12V com adaptador para acendedor de
cigarros .

14h com 8
pilhas de lítio
AA
(não inclusas )
7h com 8
pilhas
alcalinas AA
(inclusas)

* A potência de saída é inferior a 1 mW. Em caso de exposição, o reflexo natural de piscar os olhos e de desviar o rosto basta para proteger contra o risco de lesão.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Modelo

Referências

1 laser com tripé para
LEADER Sentry B1

Temperatura de uso Temperatura de estocagem

D11.06.012

Fixação por ventosa
Alternativa ao tripé para fixar o
laser sobre superfícies lisas
(vidro, veículos)

-25°C a +50°C

-40°C a +70°C

D11.06.014
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-40°C a
+70°C

Avisa sobre a presença de uma
corrente alternativa à distância

DETETOR DE CORRENTE
LEMBRE-SE
Detecta a corrente alternativa
Segurança e simplicidade de operação
Alta sensibilidade
Três modos de sensibilidade
Resistente à água
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AS VANTAGENS QUE FAZEM A DIFERENÇA
PROTEÇÃO DAS ZONAS
Alerta sonoro e visual sobre a presença de uma corrente alternativa (CA) mesmo sem nenhum contato com a fonte de alimentação.

3 MODOS DE SENSIBILIDADE
Alta sensibilidade: para as inspeções a distância
Baixa sensibilidade: ajuda a encontrar a fonte de
corrente
Modo focus: detecta com precisão a corrente
no prolongamento do aparelho e reduz a
influência de outros cabos ao redor

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:
Socorro-salvamento em meio urbano: detecção
de fontes desconhecidas de CA não protegidas e
potencialmente perigosas.
Fogo: durante e após os incêndios, os trabalhos e
as investigações.
Extração de veículos: verificação rápida do local
de intervenção e dos veículos para identificar todo
risco ligado á CA. Permite controlar a desconexão
dos circuitos elétricos.
Salvamento em espaços confinados: permite
verificar que a alimentação elétrica está cortada na
entrada de um local que reúne máquinas ou
equipamentos que apresentam riscos de
acionamento acidental.

Catástrofes naturais: Verificação rápida da extensão de um
corte de corrente decorrente de tremores de terra,
tempestades, inundações ou tempestades de neve. LEADER
Volt permite identificar fios sob tensão nas estradas ou em
espaços no interior de imóveis desmoronados ou ainda em
locais inundados.
Salvamento em valas: Para localizar fontes potenciais de
perigos elétricos durante as operações de salvamento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Peso: 570 g
Dimensões: diâmetro 45 mm / comprimento: 521 mm
Autonomia: um lote de pilhas alcalinas (4 x AA alcalinas inclusas) assegura um ano de
serviço (se ligado em permanência = 300 horas)
Utilizável para frequências que vão de 20 a 100Hz
Temperaturas:
- de utilização: de -30 a +50 °C
- de estocagem e transporte: de -40 a +70 °C
Distância típica de detecção:

Ajuste da distância de detecção
Tensão

Frequência

Parâmetros
Alta sensibilidade

120 V CA
220 V CA
120 V CA
220 V CA

Condutor único
(1,80m acima do solo)

60 Hz
50 Hz

7,2 kV
16 kV

46 kV

Condutor sobre solo úmido

Linha de distribuição aérea
60 Hz

Linha de
transmissão
aérea

Baixa sensibilidade

Modo focus

4,6m

0,9m

150mm

0,9m

150mm

25mm

65m

21m

6m

>150m

>60m

>20m

CUIDADO
LEADER Volt detecta unicamente a CA (Corrente alternativa) em cabos danificados/descascados. Não detecta a CC (Corrente contínua),
tais como cabos de metrô, cabos de bondes, cabos de tensão muito elevada ou painéis solares.
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Capacete multirrisco
Leve e confortável, o capacete multirrisco LEADER Sar garante uma
proteção otimizada em sua configuração de base. Ele atende às
exigências dos intervenientes em situações delicadas ou perigosas
durante as operações de socorro.
Sua grande capacidade de absorção de choques permite que ele resista a
impactos violentos, sejam eles verticais, frontais, laterais ou traseiros,
garantindo assim uma proteção da cabeça muito eficiente.
Suas 11 homologações e seus numeroso acessórios proporcionam ao
capacete multirrisco LEADER Sar uma verdadeira polivalência e um leque
de aplicações muito amplo.

6 fitas refletivas
permitem uma visibilidade do interveniente
em 360º (Conforme as normas SOLAS)

2 coberturas de entradas de ar
removíveis e foto luminescentes
(versões padrão – outras cores opcionais )

Fácil fixação dos acessórios
Proteções auditivas ou fones

Cinta intercambiável DELUX
Viseira integrada escamoteável,
assegurando a proteção dos olhos em todas as
condições e atendendo à norma EN166 2002
para a proteção dos olhos em ambiente
industrial.

Malha interna confortável

Fácil ajuste graças ao seu
mecanismo com catraca

Jugular ajustável

Proteções de espuma confortáveis

Amarelo fluo
H20.60.000

Laranja fluo
H20.60.001

Vermelho
H20.60.002

Branco
H20.60.003

Preto
H20.60.004

Azul marinho
H20.60.005

Vede oliva
H20.60.006

Azul real
H20.60.007

Casco multirrisco que atende às exigências
dos intervenientes em situações perigosas
durante as operações de socorro.

CAPACETE MULTIRRISCO
11 HOMOLOGAÇÕES QUE LHE PROPORCIONAM UMA VERDADEIRA POLIVALÊNCIA E UM LEQUE DE APLICAÇÕES
MUITO AMPLO:
Socorro-Salvamento / Espaços confinados /
Luta contra incêndios florestais
Ambientes NRBC
Ambulância / Emergências médicas / Socorro rodoviário
Quad / Motos de neve / Equitação
Marinha / Águas vivas / Socorro no mar / Barcos
pneumáticos / Aerodeslizadores
Trabalho em altura

LEMBRE-SE
Leve e confortável
Assegura uma proteção otimizada
Atende às exigências dos intervenientes em situações
perigosas durante as operações de socorro
Numerosos acessórios
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AS VANTAGENS QUE FAZEM A DIFERENÇA
HOMOLOGAÇÕES E CONFORMIDADES
HOMOLOGAÇÕES:
EN14052 - 2005: capacete de segurança de alto desempenho
EN397: resistente a chamas
EN12492: trabalho em altura / alpinismo
PAS 028 - 2002: capacete de segurança marinha
FS/1: capacete para quad e Mountain bike
EN1384: capacete de proteção para equitação
EN166 - 2002: proteção dos olhos em ambiente industrial.
EN352-3 - 1997: proteção individual contra o barulho

CARACTÉRÍSTICAS

CONFORMIDADE COM AS NORMAS:
NFPA1951 - 2007: conjunto de proteções para
operações de socorro
NFPA 1952:2010: roupas e equipamentos de proteção
para operações marítimas e fluviais
ANSI 289.1 Tipo 2 Classe C: proteção em ambiente
industrial
EN 16471 (em curso): incêndio florestal

RESISTÊNCIA:
Parte superior = 100 joules
Lados/ Face / Traseira = 90 joules

ESPESSURA E PESO:
Casco = 3 - 6 mm
Capa e forro interno = 18 - 22 mm
Capacete = 550 gr

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Os opcionais são fornecidos não instalados no capacete. Eles são adicionados ao equipamento de série
(viseira clara e tampas de ventilação foto luminescentes)

Suporte lateral para
fixação de uma lanterna
Viseira fumê

Ref.: H20.60.027

Viseira transparente
integral policarbonato
Ref.: H20.60.010
Requer o suporte de viseira
H20.60.012 e o adaptador para
suporte de viseira H20.60.013
para poder ser montada .

Viseira de proteção
com tela

Suporte adaptável para a fixação de
lanterna (lanterna não inclusa).

Ref.: H20.60.011

Ref.: H20.60.015
Reduz a luminosidade do sol e
preserva uma visibilidade otimizada
das cores.

Para trabalhos florestais Requer o
suporte de viseira H20.60.012 e o
adaptador para suporte de viseira
H20.60.013 para poder ser montada .

Viseira marítima
transparente Integral 175
mm
Ref.: H20.60.008

Em policarbonato LEXAN concebidas
para oferecer uma proteção adicional
frente aos riscos a bordo dos barcos
rápidos. Atende ás exigências da
norma EN166

Suporte da viseira
Ref.: H20.60.012

Viseira âmbar
Ref.: H20.60.016
Reduz o espectro azul da luz do sol
A imagem fica mais nítida, mesmo
que apareçam algumas deformações
mínimas das cores.

Proteção do pescoço
Ref.: H20.60.017

Adaptador de fixação no
capacete para suporte de
viseira

Viseira transparente
Ref.: H20.60.031

Ref.: H20.60.013
Se o capacete estiver equipado com
proteções antirruído, este adaptador
não tem utilidade pois o suporte da
viseira
pode ser fixado diretamente
sobre a proteção antirruído.

Viseira marítima
transparente Integral 130
mm
Proteção antirruído
Ref.: H20.60.018
Atenuação 26dB. O par é fornecido
com uma peça de adaptação para
receber o suporte da viseira.

Ref.: H20.60.009

Em policarbonato LEXAN concebidas
para oferecer uma proteção adicional
frente aos riscos a bordo dos barcos
rápidos. Atende ás exigências da
norma EN166

Máscara de proteção
Ref.: H20.60.026

TAMPAS DE VENTILAÇÃO (O PAR):

Fotoluminescente

Vermelho

Verde

Preto

Amarelo

Azul real

Ref.: H20.60.019

Ref.: H20.60.020

Ref.: H20.60.021

Ref.: H20.60.022

Ref.: H20.60.023

Ref.: H20.60.024
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Dados técnicos dos
equipamentos de busca
de vítimas

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS CONFORME OPÇÕES SELECIONADAS

LEADER
Cam 2,4m
LEADER Cam
4m
LEADER Hasty
2,4m + 1 sensor
LEADER
Hasty 4m +

Referências

D11.04.335

D11.04.340

D11.04.346

D11.04.347

D11.04.362

D11.04.342

0

1

1

1

D11.04.343

0

1

1

D11.04.349

2

1

D11.04.350

2

1

D11.04.356

2006158

2006557

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

utilização
D11.04.351

1

1

1

1

1

2

combinada
com um

LEADER
Hasty 4 m +

0
(ou 1 se

LEADER
Hasty 2,4m +

D11.04.348

D11.04.347
D11.04.352

1

1

1

1

1

1

1

0

D11.04.359

0

1

1

1

1

1

0

1

D11.04.360

0

1

1

1

1

1

1

0

1 (no lugar

1 (no lugar

do tambor

do tambor

mas não

mas não

2 sensores
LEADER
Hasty 2,4m +
3 sensores
LEADER
Hasty 4m +
3 sensores
LEADER Cam
R90 incluindo
tambor de 90m
e câmera

D11.04.344

0

1

0

1

1

1

0

orientável e
destacável
LEADER
Cam 2,4m
incluindo tambor
90m e câmera
estanque à 90m

D11.04.345

0

2

1

0

1

1

0

na

na

extremida

extremida

de)

de)

1 (no lugar

1 (no lugar

do tambor

do tambor

mas não

mas não

na

na

extremida

extremida

de)

de)
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DADOS TÉCNICOS

DETECTOR SÍSMICO SEM
FIO E/OU COM FIO

VERSÕES DISPONÍVEIS

D11.04.330

D11.04.331

D11.04.332

D11.04.333

1 caixa + 3
sensores com
fio
1 caixa + 3
sensores
D11.04.334

Caixa de controle

1

1

1

1

1

Antena

-

-

1

1

1

Par de fones antirruído

1

1

1

1

1

Quebra-sol

1

1

1

1

1

Correia

1

1

1

1

1

Alça (strap)

1

1

1

1

1

Sensores sísmicos com fio

2

3

-

-

3

Sensores sísmicos sem fio

-

-

2

3

3

1 caixa + 2
sensores com
fio

Conteúdo da maleta

1 caixa + 3
1 caixa + 2
sensores com fio
sensores sem
fio

1 caixa + 3
sensores sem fio

opção

opção

opção

opção

1

Pontas para sensores

2

3

2

3

6

Imãs para sensores

2

3

2

3

6

Bateria

1

1

1

1

1

Carregador

1

1

1

1

1

Kit de adaptadores para conexões internacionais

1

1

1

1

1

Pacote de pilhas de emergência (sem pilhas )

1

1

1

1

1

Maleta de transporte estanque

1

1

1

1

1

Manual de utilização

1

1

1

1

1

Sonda de comunicação:

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA DE CONTROLE
CAIXA DE CONTROLE
Dimensões

C 24 x A 15,2 x L 5,1 cm

Peso da caixa sem bateria

950 gr

Peso da caixa sem bateria

1,225 kg

Material da caixa

Polipropileno

Proteção anti-choques

Cinta de borracha na espessura

Resistência aos choques

Teste de queda realizado até 2 m

Estanqueidade da caixa

IP54

Autonomia

5 horas

Tempo de partida

< a 1 minuto

Teclado

fosforescente
3 conectores metálicos para conexões de capacete áudio, antena, sonda de

Conexões

comunicação ou sensores com fio

Antena para interconexão de sensores sísmicos

Móvel e orientável para um alcance de até 100 m em terreno aberto

Estanqueidade dos conectores

IP68

Temperaturas de operação

De -10° a +60°C

Temperatura de estocagem

De -40° a +70°C

TELA
Tipo

LCD de tipo TFT

Resolução

5’’ - 800 x 480 px WVGA

Luminosidade

1000 candela /m2

Retro iluminação

LED

Cores

16 bits RGB

Proteção

Termoplástico transparente: PMMA incolor 3 mm anti-abrasião
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CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DE BUSCA SÍSMICA
SENSORES SÍSMICOS
Conexão sem fio com a caixa

Conexão com fio com a caixa

Altura 212 mm x Diâmetro 90 mm

Dimensões com antena
Peso (com pilhas)

Altura 85 mm x Diâmetro 90 mm

840 gr

1400 gr

Até 3 sensores com 100 m de alcance

Especificidades

Até 3 sensores cada um com 8 m de cabo

cada um em terreno aberto

Frequência de comunicação sensores/caixa de controle

laranja alta visibilidade e anti-abrasão

2.4 GHz

-

Estanq2ueidadem dos sensores

IP67

Resistência aos choques

Sim

Frequência de resposta áudio

1 Hz a 3000 Hz

Autonomia

Cerca de 8 horas conforme a marca das
pilhas
Cada sensor pode ser ouvido só ou simultaneamente com um segundo sensor

Controle individual de cada sensor a partir da caixa

Filtro passa baixo Elimina os ruídos agudos. Ajustável de 600 ate

Filtro antirruídos ajustáveis a partir da caixa

3000 Hz Filtro passa alto: Elimina os ruídos graves Ajustável de 20

Modo de escuta Mono ou estéreo

Para ouvir os sensores selecionados nos dois ouvidos ou no ouvido direito ou esquerdo
Marcadores amarelos sobre cada gráfico de barras facilitam a leitura dos picos. O marcador

Marcadores de visualização na tela

vermelho identifica o pico sísmico mais elevado permanecendo na tela um instante a mais.

CAPACETE AUDIO ANTIRRUÍDO

SONDA DE COMUNICAÇÃO:
Opção Exceto na versão 3 sensores com fio + 3 sensores sem fio

Peso

Cerca de 430 gr

Ref.: D11.04.334

Tipo de operação

Estéreo

Referência

D11.04.337

Material

Inox

Diâmetro

38 mm

Proteção auditiva NRR

Estanqueidade

IP67

(Noise Reduction)

Microfone /Alto Falante

Sim

Microfone integrado

Frequência de resposta

300 Hz a 3500 Hz

Comprimento do cabo

8m

Tipo de cabo

Cabo laranja antiabrasão

Siom, para comunicar com a sonda de
comunicação
23 dB

Número de fones

2 pares conectáveis simultaneamente com um

conectáveis

opcional (fornecido com um conector Y para

simultaneamente

conectar os 2 pares de fones na mesma caixa)

ALIMENTAÇÃO
CARREGADOR + TRANSFORMADOR

BATERIA CAIXA DE CONTROLE

Dimensões do carregador

A 10,5 x P 4,5 x C 3,5 cm

Dimensões

C 6,5 x A 13 x L 3 cm

Peso do carregador

200 gr

Peso

280 gr

Tensão de entrada do carregador

100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Tipo

4 células Lítio Polímero. 37 Wh

Capacidade

2500 mA / hora

Autonomia

5 horas

Tempo de carga

3 horas e 30 min

Ciclos de recarga

500

Temperatura de carga

De 0° a +45°C

Estanqueidade

IP67

Bateria compatível e

Sim com LEADER Hasty e

intercambiável

LEADER Cam e LEADER

Adaptadores conexões internacionais

Sim UK, EU, AUS, USA

PACK PILHAS DE EMERGÊNCIA
Dimensões

C 6,5 x A 13 x L 3 cm

Peso com 10 pilhas (não inclusas)

300 gr

Tipo e quantidade de pilhas a
utilizar
Autonomia

10 pilhas alcalinas AAA-LR03
Cerca de 1h30 conforme a marca das
pilhas

ALIMENTAÇÃO SENSORES SEM FIO
Tipo e quantidade de pilhas a
utilizar
Autonomia

3 pilhas alcalinas AAA - LR03

Indicação do nível de carga

Cerca de 8 horas conforme a

Exibido
permanentemente na

marca das pilhas

MALETA DE TRANSPORTE
Material

MALETA DE
TRANSPORTE
Casco rígido anti-choques em polipropileno

Apto ao transporte aéreo

Válvula de equilíbrio de pressão integrada

Dimensões

C 65 x A 51 x L 24,2 cm

Peso vazio

7,2 kg

Peso da maleta carregada (configuração máxima)

19,5 kg

Estanqueidade

IP67

Cor

Laranja
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DADOS TÉCNICOS

DETECTOR DE
MOVIMENTOS UWB

COMPOSIÇÃO POR REFERÊNCIAS
1 caixa + 1 sensor UWB

CONTEÚDO DA MALETA

Ref.: D11.07.018

Caixa de controle

1

Antena para caixa de controle

1

Bateria para caixa de controle

1

Carregador para caixa de controle

1

Pacote de pilhas de emergência (sem pilhas) para a caixa de controle

1

Quebra-sol

1

Correia

1

Alça (strap)

1

Sensores UWB

1

Antena para sensor UWB

1

Cabo USB de 5 m para conectar a caixa ao sensor

1

Bateria para sensor UWB

2

Carregador para sensor UWB

1

Kit de adaptadores para conexões internacionais

1

Mochila de transporte

1

Maleta de transporte anti-choques e estanque

1

Manual de utilização

1

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA DE CONTROLE
CAIXA DE CONTROLE
Dimensões

C 24 x A 15,2 x L 5,1 cm

Peso da caixa sem bateria

1,1 kg

Peso da caixa sem bateria

1,38 kg

Material da caixa

Polipropileno

Proteção anti-choques

Cinta de borracha na espessura

Resistência aos choques

Teste de queda realizado até 2 m

Estanqueidade da caixa

IP54

Autonomia

2,5 horas

Tempo de partida

< a 1 minuto

Teclado

Fosforescente

Conexões

2 conectores metálicos para conexões de sensores UWB e antena

Temperaturas de operação

De -10° a +60°C

Temperatura de estocagem

De -40° a +70°C

Antena para conexão de sensor UWB

Móvel e orientável para um alcance de até 30m em terreno aberto

TELA
Tipo

LCD de tipo TFT

Resolução

7’’ - 800 x 480 px WVGA

Luminosidade

1000 candela /m2

Retro iluminação

LED

Cores

16 bits RGB

Proteção

Termoplástico transparente: PMMA incolor 3 mm anti-abrasão
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CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DE BUSCA UWB
Sensores UWB
Material

Sensor contido em maleta laranja ABS estanque e a prova de choques

Tecnologia

UWB: Ultra Wide Band

Distância de busca:

Até 30 metros ao ar livre

Precisão

Cerca de 1m
- Conexão Wi-Fi com a caixa com mais de 30 m de alcance: elimina o problema e manuseio de cabos

Tipo de conexão com a caixa

- Conexão USB estanque com 5m de cabo: Alternativa em caso de interferências no ambiente que impeçam o uso do Wi-Fi

Dimensões com antena

C 43 x A 24,4 x L 34,1 cm

Peso (bateria incluída)

6,7 kg

ALIMENTAÇÃO
BATERIA CAIXA DE CONTROLE

BATERIA SENSORES UWB

Dimensões

C 6,5 x A 13 x L 3 cm

Dimensões

C 8,5 x A 14,2 x L 3,3 cm

Peso

280 gr

Peso

520 gr

Tipo

4 células Lítio Ion Polímero. (Wh)

Tipo

Li-Ion Endura 7S

Capacidade

2500 mA.h

Capacidade

4.6Ah / 50W

Autonomia

2,5 horas

Autonomia

4 horas

Tempo de carga

3,5 horas

Tempo de carga

4 horas

Ciclos de recarga

500

Ciclos de recarga

500

Temperatura de carga

De 0° a +45°C

Temperatura de carga

0 a 45°c

Estanqueidade

IP67

Indicação do nível de carga

Visível no exterior do sensor

Bateria compatível e

Sim com LEADER Search, LEADER Cam

intercambiável

e LEADER Hasty
Exibido na tela da caixa

Indicação do nível de carga

CARREGADOR + TRANSFORMADOR PARA SENSOR UWB
Dimensões do carregador

A 8,3 x P 14,2 x C 2,8 cm

Peso do carregador

360 gr

CARREGADOR + TRANSFORMADOR PARA CAIXA DE
CONTROLE
A 10,5 x P 4,5 x C 3,5 cm

Tensão de entrada do carregador

100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Peso do carregador

200 gr

internacionais

Tensão de entrada do carregador

100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Dimensões do carregador

Adaptadores conexões

Adaptadores conexões

Sim UK, EU, AUS, USA

Sim UK, EU, AUS, USA

internacionais

PACK DE PILHAS DE EMERGÊNCIA PARA CAIXA DE
CONTROLE
C 6,5 x A 13 x L 3 cm

Dimensões

Peso com 10 pilhas (não inclusas)

300 gr

Tipo e quantidade de pilhas a
utilizar
Autonomia

10 pilhas alcalinas AAA-LR03
Cerca de . 1h30 conforme a marca das
pilhas

MALETA E MOCHILA DE TRANPORTE
MALETA DE TRANSPORTE

MOCHILA PARA INTERVENÇÃO

Material

Casco rígido anti-choques em polipropileno

Material

Poliéster 1200

Apto ao transporte aéreo

Válvula de equilíbrio de pressão integrada

Dimensões

A 57 x L 47 x C 20 cm

Dimensões

A 37 x P 51 x C 67 cm

Peso vazio

2,5 Kg

Peso vazio

Cerca de 13 kg

Cor

Vermelho

Peso com maleta carregada

25,95 Kg

Estanqueidade

IP65

Número de rodas

2

Cor

laranja
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DADOS TÉCNICOS

CÂMERA DE BUSCA

VERSÕES DISPONÍVEIS
1 caixa
+ 1 vara de

Conteúdo

2,4m

1 caixa
+ 1 vara de
4m

1 caixa

1 caixa

1 caixa

+ 1 câmera

+ 1 câmera

+ 1 câmera

orientável

orientável com

estanque com

com tambor

tambor 180m

tambor 90m

90m
Referências

D11.04.342

D11.04.343

D11.04.344

D11.04.366

D11.04.345

Caixa de controle

1

1

1

1

1

Par de fones antirruído

1

1

1

1

0

Quebra-sol

1

1

1

1

1

Câmera orientável sobre vara telescópica de 2,4 m

1

0

0

0

0

Câmera orientável sobre vara telescópica de 4 m

0

1

0

0

0

Câmera orientável com tambor 90 m

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Braço articulado removível (fixação vara / caixa )

1

1

1

1

1

Correia

1

1

1

1

1

Alça (strap)

1

1

1

1

1

Câmera orientável com tambor 90 m
+ extensão de 90 m sobre um 2º tambor
Câmera não orientável estanque a 90 m
com tambor de 90 m

Tampas estanques (acessórios estanques câmera)

3

3

3

3

0

Bateria

1

1

1

1

1

Carregador

1

1

1

1

1

Kit de adaptadores para conexões internacionais

1

1

1

1

1

Pacote de pilhas de emergência (sem pilhas )

1

1

1

1

1

Cartão de memória SD Fotos/Vídeo

1

1

1

1

1

Maleta de transporte estanque

1

1

1

2

1

Manual de utilização

1

1

1

1

1

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA DE CONTROLE
CAIXA DE CONTROLE

TELA

Dimensões

C 24 x A 15,2 x L 5,1 cm

Peso da caixa sem bateria

1,1 kg

Peso da caixa sem bateria

1,380 kg

Material da caixa

Polipropileno

Luminosidade

1000 candela /m2

Proteção anti-choques

Cinta de borracha na espessura

Retro iluminação

LED

Resistência aos choques

Teste de queda realizado até 2 m

Cores

16 bits RGB

Estanqueidade da caixa

IP54

Termoplástico

Autonomia

2 horas e 30 min

transparente:

Tempo de partida

< a 1 minuto

Teclado

fosforescente

Tipo
Resolução

Proteção

capacetes áudio e câmera

Estanqueidade dos conectores
Cartão de memória

IP68
Local previsto para cartão micro SD para
gravação de fotos e vídeos

Atualização de software

Via Pen-drive específico LEADER

Temperaturas de operação

De -10° a +60°C

Temperatura de estocagem

De -40° a +70°C

Sistema de fixação

Sim, colocação integrada na traseira da caixa para fixar o

vara/caixa

braço articulado fornecido que permitirá conectar caixa e

42

7’’ - 800 x 480 px
WVGA

PMMA incolor 3
mm

Zoom digital

3 conectores metálicos para conexões de

Conexões

LCD de tipo TFT
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CARACTERÍSTICAS DA CÂMERA DE BUSCA
CABEÇA DA CÂMERA
Diâmetro

47 mm para entrar em furos padrão de perfuração de 51 mm

Articulação da câmera

170° (85° a direita e 85° a esquerda)

Campo de visão

260° no total

Tipo de articulação

Rotação elétrica motorizada

Controle da articulação da câmera

A partir da caixa de controle

Estanqueidade

Sim até 2 m (quando a cabeça da câmera está equipada com a sua tampa (modo estanque)

Tipo de iluminação

8 LED com 8 níveis de iluminação.

Microfone /Alto Falante

Integrados na câmera para comunicar-se com a vítima em «half duplex»

Frequência de resposta

300 Hz a 3500 Hz

CAPACETE AUDIO ANTITTUÍDO

CÂMERA
Tipo de sistema óptico

Lente

Peso

Cerca de 430 gr

Lente

Safira a prova de riscos

Tipo de operação

estéreo

Comprimento focal

F = 3mm fixo

Abertura

90°

Sim, para comunicar-se com as

Microfone integrado

vítimas em modo câmara de busca

Proteção auditiva NRR

VARA
Versão 2,4m
Material

(Noise Reduction Rating)
Versão 4 m

Fibra de carbono

2 pares conectáveis simultaneamente com

Número de fones

um opcional (fornecido com um conector Y

conectáveis

Dobrada 1,10

Dobrada 1,10

m Aberta: 2,40

m Aberta: 4 m

Peso

1,4 kg

2 kg

Alça removível

Sim

Dimensões

23 dB

para conectar os 2 pares de fones na

simultaneamente

mesma caixa)

Sim, colocação integrada na parte superior da vara

Sistema de fixação

para fixar o braço articulado fornecido que

vara/caixa

permitirá conectar caixa e vara.

ALIMENTAÇÃO
BATERIA CAIXA DE CONTROLE

CARREGADOR + TRANSFORMADOR

Dimensões

C 6,5 x A 13 x L 3 cm

Dimensões do carregador

A 10,5 x P 4,5 x C 3,5 cm

Peso

280 gr

Peso do carregador

200 gr

Tipo

4 células Lítio Polímero. 37 Wh

Tensão de entrada do carregador

100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Capacidade

2500 mA / hora

Adaptadores conexões

Autonomia

2 horas e 30 min

internacionais

Tempo de carga

3 horas e 30 min

Ciclos de recarga

500

Temperatura de carga

De 0° a +45°C

Estanqueidade

IP67

Bateria compatível

Sim com LEADER Search, LEADER

e intercambiável

Cam e LEADER Hasty

Sim UK, EU, AUS, USA

PACK PILHAS DE EMERGÊNCIA
Dimensões

C 6,5 x A 13 x L 3 cm

Peso com 10 pilhas (não inclusas)

300 gr

Tipo e quantidade de pilhas a
utilizar
Autonomia

10 pilhas alcalinas AAA-LR03
Cerca de 1h30 conforme a marca das
pilhas

Exibido

Indicação do nível de carga

permanentemente na

MALETA DE TRANSPORTE
MALETA DE TRANSPORTE
Material

Casco rígido anti-choques em polipropileno

Apto ao transporte aéreo

Válvula de equilíbrio de pressão integrada

Dimensões

A18 x P43 x C121 cm

Peso vazio

7,80 kg

Peso com maleta carregada

14 kg

Estanqueidade

IP67

Número de rodas

2

Cor

Laranja
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DADOS TÉCNICOS

DETECTOR SÍSMICO E
CÂMERA DE BUSCA

VERSÕES DISPONÍVEIS
1 caixa
Conteúdo da maleta

Referências

1 caixa

1 caixa

1 caixa

1 sensor

2 sensores

3 sensores

+ 1 vara de

+ 1 vara de

+ 1 vara de

2,4m

2,4m

2,4m

1 caixa

1 caixa

1 sensor

3 sensores +

2 sensores +

+ 1 vara de 4m

1 vara de 4m

1 vara de 4m

D11.04.349

D11.04.351

D11.04.359

D11.04.350

D11.04.352

D11.04.360

Caixa de controle

1

1

1

1

1

1

Antena

1

1

1

1

1

1

Par de fones antirruído

1

1

1

1

1

1

Quebra-sol

1

1

1

1

1

1

Câmera com vara telescópica de 2,4 metros

1

1

1

-

-

-

Câmera com vara telescópica de 4 metros

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Correia

1

1

1

1

1

1

Alça (strap)

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

Sensores sísmicos sem fio

1

2

3

1

2

3

Pontas para sensores

1

2

3

1

2

3

Imãs para sensores

1

2

3

1

2

3

Bateria

1

1

1

1

1

1

Carregador

1

1

1

1

1

1

Kit de adaptadores para conexões internacionais

1

1

1

1

1

1

Pacote de pilhas de emergência (sem pilhas)

1

1

1

1

1

1

Cartão de memória SD Fotos/Vídeo

1

1

1

1

1

1

Maleta de transporte estanque

1

1

1

1

1

1

Manual de utilização

1

1

1

1

1

1

Braço articulado removível
(fixação vara / caixa)

Tampas estanques
(acessórios de estanqueidade)

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA DE CONTROLE
CAIXA DE CONTROLE

TELA

Dimensões

C 24 x A 15,2 x L 5,1 cm

Tipo

LCD de tipo TFT

Peso da caixa sem bateria

1,1 kg

Resolução

7’’ - 800 x 480 px WVGA

Peso da caixa sem bateria

1,38 kg

Luminosidade

1000 candela /m2

Material da caixa

Polipropileno

Retro iluminação

LED

Proteção anti-choques

Cinta de borracha na espessura

Cores

16 bits RGB

Resistência aos choques

Teste de queda realizado até 2 m

Estanqueidade da caixa

IP54

Autonomia

2,5 horas

Tempo de partida

< a 1 minuto

Teclado

Fosforescente

áudio e câmera

Cartão de memória
Atualização de software
Temperaturas de operação
Temperatura de estocagem

incolor 3 mm anti-abrasão

Zoom digital

x2

MALETA DE TRANSPORTE
MALETA DE TRANSPORTE

3 conectores metálicos para conexões de capacetes

Conexões

Termoplástico transparente: PMMA

Proteção

Material

Local previsto para cartão micro SD para gravação de
fotos e vídeos

Apto ao transporte aéreo

Via Pen-drive específico LEADER
De -10° a +60°C
De -40° a +70°C

Casco rígido antichoques em
Válvula de
equilíbrio de

Dimensões

A18 x P43 x C121 cm

Peso vazio

7,80 kg
16 kg

Antena para interconexão de

Móvel e orientável para um alcance de até 100 m em

sensores sísmicos

terreno aberto

Peso com maleta
carregada
Estanqueidade

Sim, colocação integrada na traseira da caixa para fixar

Número de rodas

2

o braço articulado fornecido que permitirá conectar

Cor

Laranja

Sistema de fixação vara/caixa

caixa e vara.
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CARACTERÍSTICAS DA CÂMERA DE BUSCA
VARA

CABEÇA DA CÂMERA

Versão 2,4 m
Material

Versão 4 m

47 mm para entrar em furos

Diâmetro

padrão de perfuração de 51 mm

Fibra de carbono
Dobrada 1,10

Dimensões

m Aberta: 4 m

1,4 kg

2 kg

Peso
Alça removível

Dobrada 1,10

m Aberta: 2,40

Sim

Articulação da câmera

170° (85° a direita e 85° a esquerda)

Campo de visão

260° no total

Tipo de articulação

Rotação elétrica motorizada

Controle da articulação da câmera

A partir da caixa de controle

Sim, colocação integrada na parte superior da vara

Sistema de fixação

para fixar o braço articulado fornecido que

vara/caixa

Sim até 2 m (quando a cabeça da
Estanqueidade

câmera está equipada com a sua

permitirá conectar caixa e vara.

tampa (modo estanque)
Tipo de iluminação

8 LED com 8 níveis de iluminação.

CÂMERA
Tipo de sistema óptico

Lente

Microfone /Alto Falante

Lente

Safira a prova de riscos

Frequência de resposta

Comprimento focal

F = 3mm fixo

Abertura

90°

Integrados na câmera para comunicarse com a vítima em «half duplex»
300 Hz a 3500 Hz

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DE BUSCA SÍSMICA
SENSORES SÍSMICOS SEM FIO

CAPACETE AUDIO ANTITTUÍDO

Tipo de conexão com a caixa

Sem fio

Peso

Sensores sísmicos sem fio

Tipo de operação

Dimensões com antena

Até 3 sensores com 100 m de alcance cada um em terreno
aberto
Altura 212 mm x Diâmetro 90 mm

Peso (com pilhas)

690 gr

Frequência de comunicação
sensores/caixa de controle

Cerca de 430 gr
estéreo
Sim, para comunicar-se com

Microfone integrado
2.4 GHz

as vítimas em modo câmara de
busca

Proteção auditiva

Estanq2ueidadem dos sensores

IP67

Resistência aos choques

Sim

Frequência de resposta áudio

1 Hz a 3000 Hz

Controle individual de cada

Cada sensor pode ser ouvido só ou simultaneamente com

sensor a partir da caixa

um segundo sensor

NRR (Noise

23 dB

Reduction Rating)
Número de fones
conectáveis
simultaneamente

Filtro passa baixo Elimina os ruídos
Filtro antirruídos ajustáveis a

agudos Ajustável de 20 a 3000 Hz

partir da caixa

Filtro passa baixo Elimina os ruídos

2 pares conectáveis
simultaneamente com um opcional
(fornecido com um conector Y para
conectar os 2 pares de fones na
mesma caixa)

graves Ajustável de 20 a 300 Hz
Modo de escuta Mono ou
estéreo

Para ouvir os sensores selecionados nos dois
ouvidos ou no ouvido direito ou esquerdo
Marcadores amarelos acima de cada gráfico de

Marcadores de visualização na tela

barras para facilitar a leitura dos picos. O marcador
vermelho identifica o pico sísmico mais elevado permanecendo na tela um instante a mais.

ALIMENTAÇÃO
BATERIA CAIXA DE CONTROLE

CARREGADOR + TRANSFORMADOR

Dimensões

C 6,5 x A 13 x L 3 cm

Dimensões do carregador

A 10,5 x P4,5 x C3,5 cm

Peso

280 gr

Peso do carregador

200 gr

Tipo

4 células Lítio Polímero. 37 Wh

Tensão de entrada do carregador

100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Capacidade

2500 mA / hora

Adaptadores conexões internacionais

Autonomia

2 horas e 30 min

Tempo de carga

3 horas e 30 min

Ciclos de recarga

500

Temperatura de carga

De 0° a +45°C

Estanqueidade

IP67

Bateria compatível e

Sim com LEADER Search, LEADER Cam

intercambiável

e LEADER Scan

Indicação do nível de carga

Exibido na tela da caixa

Sim UK, EU, AUS, USA

PACK PILHAS DE EMERGÊNCIA
Dimensões

C 6,5 x A 13 x L 3 cm

Peso com 10 pilhas (não inclusas)

300 gr

Tipo e quantidade de pilhas a
utilizar
Autonomia

10 pilhas alcalinas AAA-LR03
Cerca de 1:30h, conforme a
marca das pilhas
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GARANTIA
A LEADER garante seus equipamentos a partir do dia de recebimento pelo cliente.
A duração das garantias respectivas são as seguintes
•
LEADER Search: 2 anos
•

LEADER Cam: 2 anos

•

LEADER Hasty: 2 anos

•

LEADER Scan: 2 anos

•

LEADER Sentry: 2 ano

•
•
•
•

LEADER Sar: 1 ano
LEADER Volt: 1 ano
Bateria: 6 meses ou 500 ciclos
Carregador: 1 ano

Esta garantia perderá sua validade quando for constatado pelos nossos
serviços que os materiais foram deteriorados por:
Um desgaste normal devido ao funcionamento
Uma utilização não conforme do material
Acidentes provenientes de negligência
Um defeito de manutenção
O não respeito das normas e das indicações dos construtores
Um defeito na qualidade da estocagem
As peças sujeitas as desgaste, tais como a janela de proteção da tela, as maletas, os pés, os
cabos, a pintura e as etiquetas, a bolsa de transporte... ficam excluídas da garantia se os
defeitos forem constatados após o início de uso do produto.
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Emulsificadores
e equipamentos para espuma

Equipamentos de

Ventilação móvel

socorro-salvamento

Equipamentos de
treinamento contra
incêndios

SEDE SOCIAL
LEADER S.A.S.
ZI des Hautes-Vallées - Chemin n° 34 - CS20014 - 76 930 Octeville
sur Mer - France Tél +33 (0)2.35.53.05.75 - Fax +33 (0)2.35.53.16.32
info@leader-group.eu

FILIAIS
LEADER GmbH
Zur Fabrik 10 - 66271 Kleinblittersdorf - Allemagne
Tel.: +49 (0) 6805/60067-0 - Fax: + +49 (0)4
6805 96 60067 -10
info@leader-gmbh.de

LEADER NORTH AMERICA Inc.
109-A Summerville Drive, Mooresville,
NC28115 - U.S.A Tel: + 1 0704-662-3377 –
Fax: + 1 0704-662-3397
info@LeaderNorthAmerica.com
AAGÊNCIAS

ESPANHA / PORTUGAL / AMÉRICA LATINA
spain.portugal.latinamerica@leader-group.eu

CHINA / HONG KONG / MACÁU
china@leader-group.eu

www.groupe-leader.fr

Uma empresa do grupo
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AO LADO SEUS CLIENTES PARA
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