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O FPM‑1000‑ENC é um gabinete de incêndio vermelho
certificado pela UL, com uma porta frontal simples interna
para uso com Painéis de Incêndio Endereçáveis
Analógicos FPA-1000. A porta frontal articulada de
travamento com chave tem uma janela transparente de
visualização. A porta frontal simples é instalada dentro da
porta frontal articulada e protege os componentes
eletrônicos e as baterias. É fácil de abrir ou remover para
fins de acesso.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

E.U.A. CSFM 7165-1615:0229 FIRE ALARM
CONTROL UNIT (COMMERCIAL)   Unidade
de Controle de Alarme de Incêndio
(Comercial)

FDNY-
-CoA

6034

Planeamento

Considerações de Instalação
• Certifique-se de que as condições ambientais do local

de instalação estejam em conformidade com as
especificações técnicas

• Certifique-se de que exista espaço suficiente para
abrir totalmente a porta do gabinete e a porta frontal
simples interna, para que seja possível efetuar
facilmente a instalação, o cabeamento e a manutenção
do painel.

• Instale o gabinete em um painel de gesso com, no
mínimo, 3/8 polegadas (parede isolante) com
espaçamento do pino inferior a 24 polegadas no
centro.

• Devem ser utilizadas buchas que suportem, pelo
menos, 50 Kg (110 lbs).

Peças incluídas

Quant. Componente

1 Gabinete base e porta

1 Porta frontal simples interna

1 Chave e fechadura (nº 1358)

1 Pacote de acessórios

1 Pacote de documentação
• Diagrama de cabeamento
• Instruções de instalação

Gabinete com Porta Frontal Simples
Interna FPM-1000-ENC

▶ Porta frontal de travamento com chave com painel de
visualização transparente, facilmente removível das
dobradiças para facilitar a instalação

▶ Porta frontal simples interna que protege os
componentes eletrônicos e as baterias, fácil de abrir
ou remover

▶ Três pontos de fixação para dar maior estabilidade,
instalação semiembutida ou superficial

▶ Três orifícios triplos (½ pol, ¾ pol e 1 pol) para
facilitar o cabeamento

▶ Espaço para duas baterias de alimentação auxiliar (7
Ah ou 18 Ah)
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Especificações Técnicas

Aspectos Ambientais

Ambiente: Interno, seco

Classe de proteção (IEC 60529) IP 30

Umidade relativa: Até 95%, sem condensação

Temperatura (operação): 0 °C a +49 °C (+32 °F a +120 °F)

Temperatura (armazenamento): -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

Especificações Mecânicas

Entradas para cabos: Orifícios triplos
(½ pol, ¾ pol e 1 pol)

Cor: Vermelho

Dimensões

• gabinete (L x A x P): 36,8 cm x 10,9 cm x 57,7 cm
(14,5 pol x 4,3 pol x 22,7 pol)

• com armação envolvente (L x
P):

44,5 cm x 65,0 cm
(17,5 pol x 25,6 pol)

• instalação semiembutida (A
rebaixada):

8,25 cm (3,25 pol)

• instalação semiembutida (A
embutida):

2,7 cm (1,05 pol)

Material: Aço laminado a frio,
Bitola 19 (1,2 mm)

Furos da instalação: 3, na parte traseira

Peso

• gabinete: 8,32 kg (18,3 lb)

• peso bruto (incluindo embala-
gem e manuais):

11,1 kg (24,5 lb)

Como encomendar

Gabinete com Porta Frontal Simples
Interna FPM-1000-ENC
Gabinete com porta frontal simples interna

FPM-1000-ENC

Acessórios de hardware

FPM-1000-SFMK Kit de Instalação
Semiembutida
O Kit de Instalação Semiembutida
FPM‑1000-SFMK inclui uma armação envol-
vente e hardware de instalação.

FPM-1000-SFMK

D101 Fechadura e conjunto de chaves
Conjunto de fechadura standard com uma
chave fornecida. Utiliza a chave de substitui-
ção D102 (#1358).

D101

Chave de Substituição D102
Chave de substituição (#1358) para a fecha-
dura D101.

D102
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