
De VESDA/ICAM ECO van Xtralis is het eerste 
systeem dat aspiratierookdetectie combineert 
met gasdetectie. Doordat de VESDA/ICAM ECO 
gebruikt maakt van hetzelfde buizennetwerk als 
de rookdetectie is het een kosteneffectieve op-
lossing voor totale bescherming van personeel 
en materiaal. 
De lucht die wordt aangezogen door het aspira-
tiesysteem wordt onderweg geanalyseerd door 
de VESDA/ICAM ECO op de aanwezigheid van 
giftige en/of explosieve gassen en/of de hoe-
veelheid zuurstof, afhankelijk van de gekozen 
detector.  Doordat de lucht actief aangezogen 
wordt uit een ruimte met aanzuigpunten op 
verschillende  locaties, is de kans op het detec-
teren van gas groter dan met conventionele 
puntdetectors. Ook kan er gas gedetecteerd 
worden in ruimtes met hoge luchtsnelheden en 
ventilatie. 
De VESDA/ICAM ECO wordt eenvoudig gemon-
teerd in het bestaande buizennetwerk (25 en 
27mm buis) en kan gevoed worden met de voe-
ding van het aspiratiesysteem. Alarmen en sto-
ring worden geactiveerd door middel van relais, 
RS485 en 4-20 mA analoge uitgangen. Tevens 
kunnen de gasdetectoren samen met de aspira-
tiesystemen bewaakt worden via Xtralis VSM. 

Gasdetectie: VESDA/ICAM ECO 

  

 

• Gasdetectie-unit in combinatie met VESDA 
of ICAM aspiratiesysteem 

• Detecteren van 11 verschillende gassen en 
combinaties van 2 gassen 

• Communicatie via USB, RS485, relaiscon-
tacten, 4-20 mA analoge uitgangen en 
VSM 

• Geschikt voor o.a. parkeergarages, 
(service-)tunnels, productieomgevingen, 
acculaadstations 
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VESDA/ICAM ECO is geschikt voor het toepassen in 
het buizennetwerk van ICAM en VESDA aspiratie-
systemen. 
 
Benodigde voeding:  Van aspiratie-unit 
Stroomverbruik:               85 mA max. 
Omgevingstemperatuur:      -20 tot +55°C 
Luchtstroomcontrole:      In buis 
Detectiegevoeligheid:        Afhankelijk van ge-
    kozen gas 
Uitgangen:                       Storing, laag alarm, 
    hoog alarm 
IP-klasse:   IP65 
Geheugen:   Micro SD 2GB 

Bestelnrs.:  ECO-D-B-XX:  ECO gasdetectie-unit voor 1 gas (XX).  
  ECO-D-B-XX-YY: ECO gasdetectie-unit voor 2 gassen (XX en YY). 
   
Opties:      ECO-SC-XX:  Vervangende sensor-cartridge voor 1 gas (XX). 
  ECO-SC-XX-YY:  Vervangende sensor-cartridge voor 2 gassen (XX en YY). 
   

Detecteerbare gassen: 
 
Koolstofmonoxide (CO) 0-500 ppm 
Koolstofdioxide (CO2) 0-5% vol. 
Stikstofdioxide (NO2) 0-10 ppm 
Zuurstof (O2)  0-25% vol. 
Zwaveldioxide (SO2) 0-10 ppm 
Waterstofsulfide (H2S) 0-100 ppm 
Waterstof (H2)  0-100% LFL* / 0-2000 ppm 
Methaan (CH4)  0-100% LFL* 
Propaan (C3H8)  0-100% LFL* 
Brandstofdampen 0-100% LFL* 
Alcoholdampen  0-100% LFL* 
* Lower Flammable Limit 
 
Naast deze enkele gassen, kunnen er ook bepaalde 
combinaties van twee verschillende gassen met een 
enkele ICAM ECO gedetecteerd worden. 


