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Sensor de Raios Totais Avançado para 
TempestadesTM LS7002 da Vaisala

A mais recente tecnologia 
em precisão de 
geolocalização de raios
O LS7002 é um sensor de Raios 
Totais AvançadoTM. Ele detecta 
sinais eletromagnéticos de baixa 
frequência (LF) gerados pelo raio para 
fornecer recursos de geolocalização 
extremamente precisos, com medição de 
amplitude e classificação do tipo de raio 
que são referência no setor. O LS7002 é 
a solução de detecção de raios baseada 
em rede com a melhor relação custo- 
benefício, ideal para clientes que exigem 
alta precisão, confiabilidade, facilidade 
de instalação e manutenção.

Uma rede LS7002 utiliza a combinação 
das técnicas de radiogoniometria 
magnética e detecção do tempo de 
chegada do raio para fornecer uma 
superior eficiência de detecção, alta 
precisão de localização e redundância 
do sistema com menos sensores do 
que qualquer outro método para 
detecção de pulsos de raios em nuvem 
e descargas nuvem-solo. Ela fornece 
ampla área de cobertura com poucos 
sensores, resultando em menores custos 
de propriedade e operacionais de que 
qualquer outra tecnologia.

Dados de descargas 
atmosféricas  para uma 
grande variedade de 
aplicações
O Sensor de Raios Totais AvançadoTM 
LS7002 fornece dados em tempo real, 
o que é recomendado para operações 
concentradas no rastreamento de 
nuvens e ameaças de raios nuvem-solo 
assim como ativos aéreos e terrestres, 
incluindo aplicações em:
•	 Aviação
•	 Defesa
•	 Silvicultura	(indústria	madeireira)
•	 Meteorologia/Climatologia
•	 Empresas	de	geração	e	distribuição	 
 de energia
•	 Telecomunicações

Uma rede com Sensores de Raios 
Totais AvançadoTM detecta descargas 
entre nuvens e nuvem-solo com alta 
eficiência de detecção e excelente 
precisão de localização. Ela  utiliza 
tecnologia combinada e fornece ampla 
área de cobertura com poucos sensores, 
resultando em menores custos de 
propriedade e operacionais de que 
qualquer outra tecnologia.

Recursos e benefícios do LS7002

▪ Detecção de raios nuvem-solo, 
geolocalização e parâmetros 
calibrados de raios mais precisos.

▪ Detecta uma porcentagem 
alta de raios em nuvem para 
identificação antecipada de 
tempestade.

▪ Detecta descargas atmosféricas 
em distâncias longas (>1500 
quilômetros).

▪ Parâmetros calibrados para 
ocorrências de raios, incluindo 
hora, localização, amplitude, 
polaridade e características da 
forma de onda.

▪ Até 95% de eficiência de 
detecção de rede para raios 
nuvem-solo e superior a 50% de 
eficiência de detecção de rede 
para raios em nuvem.

▪ 250 metros de precisão média 
da localização para descargas 
nuvem-solo validados de maneira 
independente.

▪ Novos recursos de 
armazenamento de dados no 
sensor em caso de falha na 
comunicação entre o sensor e o 
processador central.

▪ Novo recurso de armazenamento 
da forma de onda do campo 
magnético do raio no sensor.

▪ Novo recurso para gerar dados 
brutos do sensor localmente para 
reprocessamento e arquivamento 
offline.

▪ Módulo eletrônico leve e 
eficiente permite fácil instalação 
e manutenção com opções de 
montagem de solo, em telhados 
e em áreas internas.

▪ O módulo eletrônico do 
sensor pode ser instalado 
separadamente da antena, em 
áreas internas, por exemplo, em 
casos de condições de clima 
severo.

▪ Compatível com as gerações 
anteriores de sensores da Vaisala: 
IMPACT, LS7000 e LS7001.

▪ Disponíveis nas versões CA e CC.
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Por favor entre em contato 
conosco através do  
www.vaisala.com/requestinfo

www.vaisala.com Escanear o código 
para informações 
adicionais
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Dados Técnicos

Especificações operacionais
Tipo de raios Eventos de raios nuvem (IC) e nuvem-solo 

(CG) descargas e clarões (Flashes)
Eficiência de detecção da rede a, c 95% para CG; 50% para IC
Precisão da localização média da rede b, c 250 m
Intervalo das distâncias de linha de 
base recomendada entre os sensores 15 a 350 km
Número mínimo de sensores por rede Quatro 
Banda LF 1kHz-350kHz
Monitoramento do 
desempenho 

Calibração automática completa do 
 sistema e autoteste com recurso manual

Configuração remota Os parâmetros operacionais são 
 configuráveis remotamente

a Eficiência de detecção de clarões (Flashes)  IC superior a 50% pode ser 
obtida se a linha de base entre os sensores for menor que 150 km.
b Precisão média da localização da rede pode ser melhor que 150 m no 
interior da rede.
c As especificações de desempenho são aplicáveis às redes LS7002 
utilizando a versão mais recente do Processador de Raios Totais da  
Vaisala, TLPTM

Garantia padrão
A Vaisala garante que todos os produtos fabricados por ela não 
apresentam defeito de mão-de-obra ou material por um período 
de um ano a partir da data de entrega. Entre em contato com 
o seu representante de vendas Vaisala para obter detalhes 
específicos sobre a garantia de reparo dos nossos produtos.

Serviços de suporte
Treinamento, suporte técnico e peças de reposição estão 
disponíveis para manutenção do desempenho ideal da rede e 
do sensor. Entre em contato com o seu representante de vendas 
Vaisala para obter informações sobre um contrato de serviços.

Sincronização do horário
Fonte Receptor GPS
Precisão 50 nanosegundos até UTC

Montagem
Base de concreto no solo
Opções de montagem fora do solo também disponíveis

Condições ambientais
Temperatura -40 °C a +55 °C
Umidade Relativa 0% a 100% com condensação
Velocidade do vento 0-240 km/h
Altitude Até 5500 metros
Granizo 2,0 cm de diâmetro
Gelo 8 cm
Chuva 8 cm/h na velocidade do vento de 65 km/h

Interface de comunicação
TCP/IP Máximo de 64 kbps por fluxo de dados,

dependendo da geometria da rede e das 
configurações de ganho

Serial RS-232 porta de manutenção para conexão opcional 
 no local

Requisitos de alimentação
Alimentação CA 100VCA-240VCA, 4A máx., 50-60Hz
Alimentação CC 48VDC, 1A máx.

Dimensões
Peso 37,4 kg
Altura 2,2 metros
Largura 0,4 m
Profundidade 0,4 m
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Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras FCC. A operação está 
sujeita as duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência 
prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
aquela que possa causar operações indesejadas.
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