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O Del ®sar  LifeDetector (Detector de Vida) é um aparelho de escuta sísmic r vítimas vivas  
presas em estruturas que tenham desabado por causa de terremotos, explosões, deslizamentos, desastres em minas ou desabamentos de construçõe

Equipes de resgate ao redor do mundo tem contado com o Life Detector por mais de 15 anos para rapidamente detectar e localizar vítimas em 
desabamentos de prédios. O Detector de Vida essencialmente converte a estrutura desmoronada em um grande e sensivel microfone para localizar 
sinais das vítimas enterradas. Os sensores sísmicos e acústicos do sistema convertem as vibrações criadas pela vítima viva em sinais auditivos e visuais

EL 3®SAR  LD  MINI

®O Delsar  LifeDetector Mini é um aparelho de 
escuta com dois sensores sísmicos e um sensor 

equipes de resgate de primeira resposta ou como 
opção de entrada in

SIMULADOR DE VÍTIMAS

O Del ®sar  Victim Simulator (Simulador de Vítimas) foi desenvolvido para auxiliar no treinamento e testes do sistema Del ®sar
LifeDetector. Um treinamento efetivo requer condições realisticas que possam ser repetidas até que o aluno aprenda os 
procedimentos. 

Em treinamento ou em situação de resposta a desastre real, o Del ®sar  Victim Simulator deve ser utilizado para determinar a 
distancia de separação dos sensores. Isto é feito utilizando um sinal sísmico consistente gerado pelo Simulador de Vítimas 
nos diferentes materiais encontrados durante um resgate. Simplesmente coloque o Simulador de Vítimas no material e mova 
o sensor sísmico até que não possa mais ser detectado pelo Simulador de Vítimas ou até que se atinja a distancia máxima 
de 10 m. Este procedimento determinará a distância mínima em que cada sensor pode ser colocado durante a busca.

O Simulador de Vítimas consiste de um martelete movido a bateria controlado pelo monitor que golpeia a superfície ao redor 
de 40 vezes por minuto. O Simulador de Vítimas pode ser controlado tanto por meio de uma chave liga/desliga integrada ou 
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