
Guia de Seleção Rápida

Visão geral do nosso portfólio 
de sistemas de incêndio 
de alto desempenho
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Guia de Seleção Rápida
Sistemas de incêndio: Painel de Incêndio Modular da Série 5000

Gabinete do painel

Gabinete universal

Placa de junçãoRack de 19" Placas de montagem

Gabinete da fonte de alimentação Gabinete universal

Gabinete do painel Gabinete do painel pré-confi gurado

Placa de junção Placas de montagem

Fonte de alimentaçãoSuportes da fonte de alimentação Kit de montagem

Estrutura de montagem

FPO-5000-PSB-CH
Suporte da fonte de alimentação 

F.01U.078.860

FBH 0000 A
Estrutura de montagem 

grande
4.998.137.296

FHS 0000 A
Estrutura de montagem 

grande 
com trilho de distribuição

4.998.139.490

FMH 0000 A
Estrutura de montagem 

média 
4.998.137.297

Instalação na parede e na estrutura

HCP 0006 A
para 6 módulos

1 controlador (MPC)
2 baterias 12 V, 24 Ah 

4.998.137.285

HBC 0010 A
para 10 módulos

1 controlador (MPC)
2 baterias 12 V, 24 Ah

4.998.137.286

HBE 0012 A
para 12 módulos

2 baterias 12 V, 24 Ah
4.998.137.287

PSM 0002 A
para 1 UPS 2416 A

2 baterias 12 V, 24 Ah
1 trilho curto 

4.998.147.116

DIB 0000 A
Caixa de distribuição

4.998.139.497

FRK 0019 A
Kit de instalação em rack de 

19" F.01U.511.304

HMP 0001 A
Placa de montagem 

curta 
para PSB 0004 A
4.998.153.232

HMP 0002 A
Placa de montagem 

longa
para PSS 0002 A
4.998.153.233

RLU 0000 A
Placa de junção EUA

4.998.153.240

PMF 0004 A
para 1 a 2 UPS 2416 A

2 a 4 baterias 12 V, 38 Ah
4.998.137.294

Estrutura de montagem 
média

PSF 0002 A
para 1 UPS 2416 A

2 baterias 12 V, 38 Ah
4.998.137.293

Estrutura de montagem 
pequena

PMF 0002 A
para 1 a 2 UPS 2416 A
2 baterias 12 V, 38 Ah

1 trilho curto
F.01U.511.306

Estrutura de montagem 
média

USF 0000 A
Gabinete universal
incl. HMP 0003 A
4.998.147.119

Estrutura de montagem 
pequena

CPH 0006 A
para 6 módulos

1 controlador (MPC)
2 baterias 12 V, 38 Ah

4.998.137.290

Estrutura de montagem grande

CPH 0006 P
para 6 módulos

incl. 1 MPC-0000-C, 
2 trilhos, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.049

Estrutura de montagem grande

MPH 0010 A
para 10 módulos

1 controlador (MPC)

4.998.137.291

Estrutura de montagem grande

MPH 0010 P
para 10 módulos

incl. 1 MPC-0000-C, 
3 trilhos, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.050

Estrutura de montagem grande

EPH 0012 A
para 12 módulos

4.998.137.292

Estrutura de montagem grande

RLE 0000 A
Placa de junção EU

4.998.153.241

HMP 0003 A
Placa de montagem para 
estrutura de montagem 

grande 
FBH e FHS

F.01U.511.305

UPS 2416 A
Fonte de alimentação universal 

24 V, 6 A
F.01U.500.367

FPO-5000-PSB1
Suporte da fonte de alimentação 

simples
F.01U.078.858

FPM-5000-KES
Kit de montagem 

para comutador Ethernet
F.01U.266.844

FRB 0019 A
Kit de instalação em rack 

de 19",
 grande 

4.998.139.498

FRM 0019 A
Kit de instalação em rack de 

19", médio
4.998.139.499

FRS 0019 A
Kit de instalação em rack 

de 19",
 pequeno

4.998.139.500

FPM-5000-KMC
Kit de montagem 

para conversor de mídia
F.01U.266.845

PSS 0002 A 
para 1 UPS 2416 A 

2 baterias 12 V, 24 Ah
4.998.137.288

PSB 0004 A 
para 1 a 2 UPS 2416 A

2 a 4 baterias 12 V, 24 Ah
4.998.137.289

Gabinete da fonte de alimentação

Rack de instalação de 19" Kit de montagem

Porta dianteira transparente
FDT 0000 A

Dobradiça esquerda 
pequena

4.998.147.120

FDT 0001 A
Dobradiça esquerda 

grande
4.998.153.238

FDT 0002 A
Dobradiça direita 

grande
4.998.153.239

FDT 0003 A
Dobradiça direita

pequena
F.01U.508.703

THP 2020 A
Impressora térmica

4.998.137.295

Teclado remoto

Impressora

Instalação na parede Instalação na estrutura

FSH 0000 A
Estrutura de montagem 

pequena
4.998.137.298

EPH 0012 P
para 12 módulos

incl. 3 trilhos, 
F.01U.267.052

Estrutura de montagem grande

FMR-5000-C
Teclado remoto
F.01U.275.0XX
Nº depende da 

versão de idioma
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Controlador principal do painel
MPC XX00 C
Unidade de operação e exibição 
com o controlador do painel

MPC-0000-C F.01U.275.048 DE

MPC-2000-C F.01U.275.054 ES

MPC-3000-C F.01U.275.055 PL

MPC-5000-C F.01U.275.056 FR, NL

MPC-6000-C F.01U.275.057 EL

MPC-7000-C F.01U.275.058 RO, EN

MPC-8000-C F.01U.275.059 RU

MPC-9000-C F.01U.275.060 TR

MPC-1300-C F.01U.275.049 EN

MPC-1400-C F.01U.275.050 PT

MPC-1500-C F.01U.275.051 CS

MPC-1600-C F.01U.275.052 HU

MPC-1700-C F.01U.275.053 IT, DE

Chave de 
licença

ADC OPC+VA
OPC+VA

F.01U.282.795

Chave de 
licença
ADC VA

VA
F.01U.282.794

ADC 5000 OPC
Chave de licença 

OPC
F.01U.076.112

Chave de 
licença OPC-VA

Chave de 
licença VA

Chave de 
licença OPCCartões de endereços

ADC0064 A 64 pontos 4.998.137.281
ADC0128 A 128 pontos 4.998.137.282
ADC0512 A 512 pontos 4.998.137.283
ADC1024 A 1024 pontos 4.998.137.284
ADC2048 A 2048 pontos F.01U.076.111

PRS-0002-C
Trilho para 2 módulos

F.01U.284.903

FDP 0001 A
Placa da tampa falsa 

F.01U.500.374

PRD 0004 A
Trilho para 4 módulos

4.998.137.280

Trilhos do painel

BCM 0000 B
Controlador da bateria 

Módulo
F.01U.081.384

ANI 0016 A
Anunciador

Módulo 
16 zonas

4.998.137.262

RML 0008 A
Módulo de relés

baixa tensão (8x)
4.998.137.265

LSN 0300 A
Módulo LSN improved 300 mA

4.998.137.277

NZM 0002 A
Módulo de zona do equipamento 

de notifi cação
2 zonas 

4.998.137.275

CZM 0004 A
Módulo convencional de 

4 zonas
4.998.137.270

ENO 0000 B
Serviço de incêndio 
Módulo de interface

F.01U.063.204

RMH 0002 A
Módulo de relés
alta tensão (2x)
4.998.137.274

IOP 0008 A
Módulo de saída 

8 entradas/8 saídas
4.998.137.269

IOS 0020 A
 Módulo de comunicação 20 mA 

4.998.137.266

IOS 0232 A
Módulo de comunicação RS232

4.998.137.267

LSN 1500 A
Módulo LSN improved 1500 mA

4.998.137.278

FPE 5000 UGM
Módulo de interface

F.01U.028.289

CBB 0000 A
Cabo para 

BCM/bateria 180 cm
4.998.153.244

CPB 0000 A
Cabo para 

BCM/UPS 150 cm
4.998.153.243

Para uso do gabinete da fonte 
de alimentação

CPR 0001 A
Cabo da impressora

F.01U.500.372

CRP 0000 A
Cabo para 

MPC redundante
4.998.153.242

FPP 5000
Kit da unidade de fonte de alimentação externa 

Bateria 24 V/6 A, 38 Ah
F.01U.511.307

Estrutura de montagem média

CPA 0000 A
Conjunto de cabos para 

MPC/AT2000
4.998.153.247

FPP 5000 TI
Interface de falhas LSN
2 entradas de falha de 

alimentação
F.01U.073.324

FPP-5000-TI13
Interface de falhas LSN
Para conformidade com 

EN54-13
2 entradas de falha de 

alimentação
F.01U.161.679

Apenas para FPP 5000

EL1141-10B-BH
Fibra óptica Ethernet
Conversor de mídia 

Multimodo
F.01U.265.641

EL1141-B0B-BH
Fibra óptica Ethernet
Conversor de mídia 

Modo simples
F.01U.265.643

BPA-ESWEX-RSR20
Comutador Ethernet

Multimodo
F.01U.258.203

RSR20-0800S2S2T
Comutador Ethernet 

Modo simples
F.01U.267.019

C1500
Gateway de rede segura 

F.01U.309.110

CBS-CNNCT-FIR
Conectividade remota do painel de incêndio 

F.01U.310.142

Instalação na parede e na estrutura

Módulos Cabos Kit externo PS

Conversor de mídia

Comutadores Ethernet

Remote Services
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Rede de segurança local LSNi

Recurso ▶  Capacidade de configuração automática (modo de autoaprendizagem)
▶   Programação central de todas as configurações do dispositivo no painel
▶  Estrutura de rede flexível (loop, ramal, ramal em T e estrutura mista)
▶  Todos os tipos de cabos utilizáveis (blindados e não blindados)

▶  Custo e tempo reduzidos de programação e instalação 
 
 

▶  Sem necessidade de tipos especiais de cabos, possibilidade de usar os cabos existentes

Benefício

▶   Extensão de linha de até 3000 m
▶   Corrente de até 1,5 A
▶  Até 254 elementos por loop/linha
▶  Até 127 elementos por loop/linha na versão clássica LSN

▶  Custo e tempo menores de instalação por meio de um número reduzido de loops
▶  Número maior de dispositivos alimentados por loop

▶  Funções integradas de diagnóstico
▶   Suporte remoto possível

▶  Manutenção e suporte fáceis e econômicos

▶  Isoladores de curto-circuito em cada dispositivo que aumentam a integridade do sistema  
e a economia

▶  Um cabo que conecta a várias áreas
▶  Capacidade para curto-circuito ou circuito aberto em qualquer ponto no loop com todos os 

dispositivos em funcionamento

▶  Comunicação digital em cada detector ▶   Alta segurança contra violação

▶  Detectores endereçáveis
▶  Possibilidade de configuração de endereço automática ou manual

▶  Fácil operação
▶  Opção para escolher o modo de configuração de endereço dependendo da necessidade do local

▶  Um barramento para intrusão e incêndio ▶  Instalação econômica, segurança reforçada

▶  Programação e manutenção remotas ▶  Economia de tempo e custos

Guia de Seleção Rápida
Sistemas de Incêndio: Dispositivos LSNi
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AVENAR
FAH-425-T-R

Detector de calor 

AVENAR 
FAP-425-O-R

Detector ótico de fumaça

AVENAR 
FAP-425-O

Detector ótico de fumaça

AVENAR 
FAP-425-DO-R

Detector duplo ótico de 
fumaça

AVENAR 
FAP-425-OT-R

Detector multissensor 
ótico/térmico

AVENAR 
FAP-425-OT

Detector multissensor 
ótico/térmico

AVENAR 
FAP-425-DOT-R

Detector multissensor  
duplo ótico/térmico

AVENAR 
FAP-425-DOTC-R

Detector multissensor  
duplo ótico/térmico/

químico
Recurso  f Combinação de medida de 

temperatura fixa 
e termovelocimétrica

 f LED de alarme 360° visível  
de qualquer direção

 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Sensor de automonitoramento
 f Interruptores rotativos
 f Detecção de teste de 

incêndio TF1

 f Princípio de difusão de luz 
 f Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f LED de alarme 360° visível  

de qualquer direção 
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Sensor de automonitoramento 
 f Interruptores rotativos

 f Princípio de difusão de luz 
 f Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f LED de alarme 360° visível  

de qualquer direção 
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Sensor de automonitoramento
 f Endereçamento automático

 f Tecnologia de duplo feixe de 
alto desempenho, LED 
infravermelho e azul

 f Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f LED de alarme 360° visível 

de qualquer direção 
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Sensor de automonitoramento
 f Interruptores rotativos
 f Detecção de teste de 

incêndio TF1

 f Combinação do princípio de 
difusão de luz, medida de 
temperatura fixa 
e termovelocimétrica 

 f Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f LED de alarme 360° visível 

de qualquer direção 
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Sensor de automonitoramento
 f Detecção de teste de 

incêndio TF1

 f Combinação do princípio de 
difusão de luz, medida de 
temperatura fixa 
e termovelocimétrica 

 f Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f LED de alarme 360° visível 

de qualquer direção 
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Sensor de automonitoramento
 f Detecção de teste de 

incêndio TF1

 f Tecnologia de duplo feixe de 
alto desempenho, LED 
infravermelho e azul em 
combinação com medida de 
temperatura fixa 
e termovelocimétrica

 f Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f LED de alarme 360° visível 

de qualquer direção 
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Sensor de 

automonitoramento
 f Interruptores rotativos
 f Detecção de teste de 

incêndio TF1

 f Tecnologia de duplo feixe 
de alto desempenho, LED 
infravermelho e azul em 
combinação com medida 
de temperatura fixa 
e termovelocimétrica 
e detecção de gás de 
combustão

 f  Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f LED de alarme 360° visível 

de qualquer direção 
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-

circuito integrados
 f Sensor de automonitoramento
 f Interruptores rotativos
 f Detecção de teste de 

incêndio TF1

Benefício  f Economia de custos
 f Adequado para áreas de 

fumantes e muito 
empoeiradas

 f Usado onde há 
possibilidade de incêndio 
aberto de rápida evolução

 f Baixas taxas de falsos 
alarmes por meio da 
combinação de temperatura 
fixa e algoritmo 
termovelocimétrico

 f LED de alarme 360°: 
independente da direção de 
instalação

 f Endereçamento manual 
e automático 

 f Custo reduzido para 
condições de ambientes 
normais

 f Usado onde há possibilidade 
de incêndio sem chamas

 f Baixa taxa de falsos alarmes
 f Estabilidade de longa 

duração com compensação 
de desvio

 f Notificação de falhas 
automática em caso de 
poluição

 f LED de alarme 360°: 
independente da direção de 
instalação

 f Endereçamento manual 
e automático

 f Alternativa de custo reduzido 
se não houver necessidade 
de endereçamento manual

 f Usado onde há possibilidade 
de incêndio sem chamas

 f Baixa taxa de falsos alarmes
 f Estabilidade de longa 

duração com compensação 
de desvio

 f Notificação de falhas 
automática em caso de 
poluição

 f LED de alarme 360°: 
independente da direção de 
instalação

 f Detecção de incêndio 
extremamente antecipada 
com baixíssimo risco de 
falsos alarmes 

 f Usado onde é essencial 
a mesma resposta para tipos 
diferentes de incêndios

 f Estabilidade de longa 
duração com compensação 
de desvio

 f Notificação de falhas 
automática em caso de 
poluição 

 f Endereçamento manual 
e automático 

 f Economia de custos
 f Usado onde há 

possibilidade de incêndios 
abertos de rápida evolução

 f Mais robustez contra falsos 
alarmes com o sensor 
adicional de temperatura

 f Estabilidade de longa 
duração com compensação 
de desvio

 f Notificação de falhas 
automática em caso de 
poluição 

 f Endereçamento manual 
e automático 

 f Economia de custos
 f Usado onde há 

possibilidade de incêndios 
abertos de rápida evolução

 f Mais robustez contra falsos 
alarmes com o sensor 
adicional de temperatura 

 f Estabilidade de longa 
duração com compensação 
de desvio

 f Notificação de falhas 
automática em caso de 
poluição 

 f Economia de custos
 f Usado em ambientes de 

condições variadas
 f Detecção de incêndio 

extremamente antecipada 
com baixíssimo risco de 
falsos alarmes

 f Estabilidade de longa 
duração com compensação 
de desvio

 f Notificação de falhas 
automática em caso de 
poluição 

 f Endereçamento manual 
e automático 

 f Detecção de incêndio 
extremamente antecipada 
com baixíssimo risco de 
falsos alarmes

 f Estabilidade de longa 
duração com 
compensação de desvio

 f Notificação de falhas 
automática em caso de 
poluição 

 f Endereçamento manual 
e automático 

 f Salva a vida das pessoas 
com a detecção adicional 
de gás CO

Guia de Seleção Rápida
Sistemas de Incêndio: Dispositivos LSNi
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FAP-OC 520
Detector de fumaça

FAP-OC 520-P
Detector de fumaça

FAP-O 520
Detector de fumaça

FAP-O 520-P 
Detector de fumaça

FAD-O 420 e 
FAD-HS 420 EN

Detector de duto
Recurso  f Princípio de difusão de luz em uma câmara virtual

 f Detecção multissensorial em uma combinação 
de sensor de gás de combustão e luz difusa

 f LED de alarme central visível de qualquer direção 
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito integrados

 f Princípio de difusão de luz em uma câmara virtual
 f Detecção multissensorial em uma combinação 

de sensor de gás de combustão e luz difusa
 f Aros coloridos que podem ser encaixados no 

detector para adaptação ao teto
 f LED de alarme central visível de qualquer direção
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito integrados

 f Princípio de difusão de luz em uma câmara virtual
 f LED de alarme central visível de qualquer direção
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito integrados

 f Princípio de difusão de luz em uma câmara virtual
 f Aros coloridos que podem ser encaixados no 

detector para adaptação ao teto
 f LED de alarme central visível de qualquer direção
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Isoladores de curto-circuito integrados

 f Uso em sistemas de ventilação com 
velocidades de ar de 1 m/s a 20 m/s

 f Para a ativação de ventiladores, controles de 
porta ou dispositivos de display externos, 
é possível instalar um quadro de relés opcional 

 f Uma seção transparente na tampa fosca 
permite ver o LED de alarme do detector 
FAD-O 420 integrado 

 f Controle de tamper 
 f Dispositivo de 2 fios

Benefício  f Design quase invisível
 f Solução adequada para designs de arquitetura 

desafiadores
 f Limpeza em 5 segundos, é possível limpar 

diariamente
 f Sem risco de poluição, segurança operacional 

aprimorada 
 f Solução eficiente e econômica para expansão 

das instalações existentes
 f Alta estabilidade contra valores de perturbações

 f Design quase invisível
 f Solução adequada para designs de arquitetura 

desafiadores
 f Limpeza em 5 segundos, é possível limpar 

diariamente
 f Sem risco de poluição, segurança operacional 

aprimorada 
 f Solução eficiente e econômica para expansão 

das instalações existentes
 f Alta estabilidade contra valores de perturbações

 f Design quase invisível
 f Solução adequada para designs de arquitetura 

desafiadores
 f Limpeza em 5 segundos, é possível limpar 

diariamente
 f Sem risco de poluição, segurança operacional 

aprimorada 
 f Solução eficiente e econômica para expansão 

das instalações existentes

 f Design quase invisível
 f Solução adequada para designs de arquitetura 

desafiadores
 f Limpeza em 5 segundos, é possível limpar 

diariamente
 f Sem risco de poluição, segurança operacional 

aprimorada 
 f Solução eficiente e econômica para expansão 

das instalações existentes

 f Fácil instalação em dutos de ar
 f Capacidade de detecção de fumaça em 

ambientes complexos

Guia de Seleção Rápida
Sistemas de Incêndio: Dispositivos LSNi
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FAS-420-TMS
Detector de fumaça por aspiração

FAS-420-TP
Detector de fumaça por aspiração

FAS-420-TT
Detector de fumaça por aspiração

FMC-210 DM/SM
Acionador Manual de Alarme

FMC-420RW 
Acionador Manual de Alarme

FMC-420RW 
Acionador Manual de Alarme 

Externo
Recurso  f É possível configurar a sensibilidade do 

display para obscurecimento de luz de 
0,05 %/m

 f RoomIdent – localização de incêndio
 f Display de densidade de fumaça de 

10 níveis
 f Tecnologia inovadora do sensor de fluxo de ar
 f Fonte de luz de alta potência
 f Dispositivo de 4 fios
 f Máx. de 8 aberturas de aspiração e 
 f comprimento de tubulação de 40 m ou 

2 x 25 m
 f 3 versões disponíveis:

  –  FAS-420-TM: detector de fumaça por 
aspiração padrão

 –  FAS-420-TM-R: com RoomIdent 
até 5 espaços

 –  FAS-420-TM-RVB: com RoomIdent 
e gráfico de barras

 f É possível configurar a sensibilidade do 
display para obscurecimento de luz de 
0,015 %/m

 f Possibilidade de 2 módulos detectores
 f Tecnologia inovadora do sensor de fluxo 

de ar
 f Fonte de luz de alta potência
 f Dispositivo de 4 fios
 f Máx. de 32 aberturas de aspiração 

por sistema de tubulação 
e comprimento de tubulação de 
TP1: 300 m; 
TP2: 560 m (2 x 280 m)

 f Também disponível na versão silenciosa

 f É possível configurar a sensibilidade do 
display para obscurecimento de luz de 
0,0015 %/m

 f Possibilidade de 2 módulos detectores
 f Tecnologia inovadora do sensor de 

fluxo de ar
 f Fonte de luz de alta potência
 f Dispositivo de 4 fios
 f Máx. de 32 aberturas de aspiração 

por sistema de tubulação 
e comprimento de tubulação de 
TT1: 300 m; 
TT2: 560 m (2 x 280 m)

 f Indicações de alarme diferenciadas

 f Diferentes cores disponíveis
 f Ação simples e dupla
 f Versões de uso interno e externo
 f Dispositivo de 2 fios
 f Com painel de vidro
 f LED de alarme visível de qualquer direção
 f Isoladores de curto-circuito integrados
 f Possibilidade de instalação em 

superfície

 f Diferentes cores disponíveis
 f Resetável ou com painel de vidro 
 f Acionador Manual de Alarme de ação 

simples
 f Versão de uso interno
 f Dispositivo de 2 fios
 f LED de alarme visível de qualquer direção
 f Isoladores de curto-circuito integrados
 f Possibilidade de instalação em 

superfície

 f Cor vermelha
 f Resetável ou com painel de vidro 
 f Acionador Manual de Alarme de ação 

simples
 f Versão de uso externo
 f Dispositivo de 2 fios
 f LED de alarme visível de qualquer 

direção
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Possibilidade de instalação em 

superfície

Benefício  f Detecção de fumaça muito antecipada 
 f Redução de falsos alarmes 
 f Fácil manutenção e serviço 
 f Possibilidade de monitoramento de até 

5 espaços individualmente

 f Detecção de fumaça muito antecipada 
 f Redução de falsos alarmes 
 f Fácil manutenção e serviço 
 f Possibilidade de dependência entre 

2 detectores 

 f Detecção de fumaça muito antecipada 
 f Redução de falsos alarmes 
 f Fácil manutenção e serviço 
 f Possibilidade de dependência entre 

2 detectores

 f Display de LED para alarme acionado 
ou avaliação de inspeção

 f Pode ser usado para incêndio e outros 
tipos de alarmes manuais

 f Identificação individual do acionador 
manual de alarme

 f Ótima fiabilidade e aplicações flexíveis

 f Display de LED para alarme acionado 
ou avaliação de inspeção

 f Pode ser usado para incêndio e outros 
tipos de alarmes manuais

 f Identificação individual do acionador 
manual de alarme

 f Ótima fiabilidade e aplicações flexíveis
 f Versão resetável: 

fácil reconfiguração com a tecla reset
 f Versão de vidro: proteção contra 

danos por meio do painel de vidro 
revestido

 f Display de LED para alarme acionado 
ou avaliação de inspeção

 f Pode ser usado para incêndio 
e outros tipos de alarmes manuais

 f Identificação individual do acionador 
manual de alarme

 f Ótima fiabilidade e aplicações 
flexíveis

 f Versão resetável: 
fácil reconfiguração com a tecla reset

 f Versão de vidro: proteção contra 
danos por meio do painel de vidro 
revestido
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FNM-420-A-BS-WH/ 
FNM-420-A-BS-RD

FNM-420U-A-BSWH*/ 
FNM-420U-A-BSRD* 

Sirene com base

FNM-420-A- WH /  
FNM-420U-A-RD*

FNM-420U-A- WH* /  
FNM-420U-A-RD*

Sirene autônoma de uso interno

FNM-420-B-RD
FNM-420U-B-RD*

Sirene autônoma de uso 
externo

FNM-420V-A-WH/ 
FNM-420V-A-RD 

Autônoma 
Sirene por voz de uso interno

FNS-420-R
Estrobo

FLM-420-I2
Módulo de interface de 

entrada
FLM-420-O2

Módulo de interface de saída
Recurso  f 2 tipos: vermelha e branca 

 f 90 dB com corrente < 5 mA 
 f Nível de pressão de som 

constante em caso de queda de 
tensão 

 f Sincronização imediata 
e instantânea 

 f 32 tons 
 f 5 níveis de pressão de som 
 f Combinação com detector/

sinalizador 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 

*   Fontes de alimentação 
integradas de alta saída

 f 2 tipos: vermelha e branca 
 f 100 dB com corrente < 5 mA 
 f Nível de pressão de som 

constante em caso de queda de 
tensão 

 f Sincronização imediata 
e instantânea 

 f 32 tons 
 f 5 níveis de pressão de som 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados 

 
 
*   Fontes de alimentação 

integradas de alta saída

 f Somente na cor vermelha 
 f Tipo externo com IP66 
 f 100 dB com corrente < 5 mA 
 f Nível de pressão de som 

constante em caso de queda de 
tensão 

 f Sincronização imediata 
e instantânea 

 f 32 tons 
 f 5 níveis de pressão de som 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados 

 
*   Fontes de alimentação 

integradas de alta saída

 f 2 tipos: vermelha e branca  
 f Nível de pressão de som 

constante em caso de queda de 
tensão 

 f Sincronização de sirenes
 f 32 tons, 7 idiomas
 f 5 níveis de pressão de som 
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Pode ser operada com uma fonte 

de alimentação industrial de alto 
desempenho

 f Programável individualmente 
com software de configuração

 f Estrobo endereçável
 f Totalmente configurável
 f Combinação com base para 

detector ou base com sirene LSN 
 f Baixo consumo de corrente 

de 6 mA
 f Luz máxima a frequência de 1 Hz 

para alto nível de visibilidade
 f Dispositivo de 2 fios
 f LED de alarme visível de 

qualquer direção
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados

 f 2 entradas monitoradas
 f Disponível na versão integrada, 

com instalação na parede e com 
trilho DIN

 f Monitoramento de contato ou 
tensão 

 f Monitoramento de linha com uso 
de resistor de fim de linha

 f Dispositivo de 2 fios

 f 2 saídas de coletor aberto
 f Disponível na versão 

integrada, com instalação na 
parede e com trilho DIN

 f Corrente máx. comutável por 
saída de 700 mA

 f Tensão máx. comutável por 
saída de 30 V CC

 f Saídas eletricamente isoladas 
à prova de loop LSN e curto-
circuito

 f Dispositivo de 2 fios

Benefício  f Planejamento simplificado dos 
sistemas de alarme de incêndio 
com > 50 sirenes por loop 

 f Nível de pressão sonora 
constante que garante 
notificação confiável

 f Tons europeus cobertos
 f Fácil adaptação com placa de 

montagem pré-instalada disponível 
também para cabeamento 
montado em superfície

 f Baixo consumo de corrente para 
soluções econômicas

 f Redução de custos com 
a instalação do detector ou 
sinalizador na sirene com base

 f Combinação com detector que 
evita cabeamento extra

 f Sincronização imediata
 f Funcional mesmo durante cortes 

de energia
 f Fácil instalação

 f Planejamento simplificado dos 
sistemas de alarme de incêndio 
com > 50 sirenes por loop 

 f Nível de pressão sonora muito 
alta e consistente com baixa 
energia 

 f Nível de pressão sonora 
constante que garante 
notificação confiável

 f Tons europeus cobertos
 f Fácil instalação (caixa traseira 

ampla com orifícios e espaço 
para cabeamento)

 f Funcional mesmo durante cortes 
de energia

 f Design muito robusto

 f Planejamento simplificado dos 
sistemas de alarme de incêndio 
com > 50 sirenes por loop 

 f Nível de pressão sonora muito 
alta e consistente com baixa 
energia 

 f Nível de pressão sonora 
constante que garante 
notificação confiável

 f Tons europeus cobertos
 f Fácil instalação (caixa traseira 

ampla com orifícios e espaço 
para cabeamento)

 f Funcional mesmo durante cortes 
de energia

 f Design muito robusto (à prova de 
tempo)

 f Nível de pressão sonora muito 
alta e consistente com baixa 
energia 

 f Nível de pressão sonora 
constante que garante 
notificação confiável

 f Tons europeus cobertos
 f Fácil instalação (caixa traseira 

ampla com orifícios e espaço 
para cabeamento)

 f Design muito robusto
 f Funcional mesmo durante cortes 

de energia
 f Possibilidade de incluir idiomas 

individuais ou adicionais

 f Taxa de intermitência 
sincronizada de 1 Hz

 f Baixo consumo de corrente que 
permite conectar vários 
elementos periféricos

 f Instalação rápida

 f Permite integração com alarmes 
técnicos (ex. freezer,  
ar-condicionado)

 f Vários tipos de monitoramento 
que garantem aplicações 
personalizadas

 f Controle flexível de 
dispositivos externos
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FLM-420/4-CON
Módulo de interface 

convencional

FLM-420-RLV1
Módulo de interface de relé 

de baixa tensão

FLM-420-RHV
Módulo de interface de relé 

de alta tensão

FLM-420-NAC
Módulo de interface de 

dispositivos sonoros
FLM-I 420

Isolador de curto-circuito

FLM-420-RLV8-S
Módulo de interface de 8 

relés de baixa tensão

FLM-420-O8I2-S
Módulo de interface de 8 

saídas com 2 entradas
Recurso  f 2 zonas de incêndio classe B ou  

1 zona de incêndio classe A
 f Disponível na versão com 

instalação na parede e com 
trilho DIN

 f Corrente máx. de alimentação de 
200 mA por saída auxiliar

 f Alimentação auxiliar comutável 
para reset de detectores de 
4 fios 

 f Dispositivo de 4 fios

 f 1 relé de baixa tensão de 
30 V/1 A

 f Versão LSN aprimorada
 f Disponível na versão integrada, 

com instalação na parede e com 
trilho DIN

 f Dispositivo de 2 fios

 f 2 relés de alta tensão 
(240 V/10 A)

 f 2 linhas de retorno 
supervisionadas

 f Disponível na versão com 
instalação em superfície e com 
trilho DIN

 f Dispositivo de 2 fios

 f 1 linha de saída supervisionada 
de polaridade invertida com 
até 3 A

 f Disponível na versão com 
instalação em superfície e com 
trilho DIN

 f Dispositivo de 4 fios

 f Isolamento de curto-circuitos na 
linha LSN

 f Dispositivo de 2 fios

 f Oito relés com contato de 
reposição para saídas 
potenciais sem contato

 f Capacidade máxima de 
comutação dos relés de 
2 A/30 V CC

 f Dispositivo de 2 fios

 f Oito saídas de coletor aberto 
comutáveis individualmente

 f Corrente máx. comutável por 
saída de 700 mA

 f Saídas eletricamente 
isoladas à prova de loop LSN 
e curto-circuito

 f Funções de monitoramento 
selecionadas individualmente  
(fim de linha ou contato) para 
duas entradas cada

 f Dispositivo de 2 fios

Benefício  f Uma zona de classe A ou duas 
zonas de classe B

 f Possibilita integração de 
periférico de alarme de incêndio 
convencional aos sistemas LSN

 f Compatível com detectores de 2 
e 4 fios

 f Pode ser usado com uma ampla 
variedade de detectores 
convencionais

 f Controle de aplicações externas  f Supervisão e controle de 
aplicações externas  
ex. sistemas de extinção

 f Controle supervisionado de 
dispositivos sonoros

 f Fácil monitoramento e ativação 
de dispositivos sonoros

 f Isolador para sistemas de 
ramal em T

 f Funcionalidade da rede restante 
preservada

 f Fácil ligação por bloco de 
terminais conectável

 f Controle de aplicações externas

 f Fácil ligação por bloco de 
terminais conectável

 f Controle do quadro de  
LEDs técnicos

Guia de Seleção Rápida
Sistemas de Incêndio: Dispositivos LSNi

 FS-pt-16_F01U560899_02



FLM-420-I8R1-S
Módulo de interface de 8 

entradas com relé
FLM-420-RLE-S

Módulo de interface

FLM-420-O1I1
Módulos de interface de 

saída/entrada
FK 100 LSN

Módulo de interface RF

DOW 1171
Detector de fumaça via 

rádio
Indicador remoto
FAA-420-RI-DIN 

FAA-420-RI-ROW
Indicador remoto

Recurso  f Funções de monitoramento 
selecionadas individualmente  
(fim de linha ou contato) para 
cada uma das 8 entradas

 f Capacidade máxima de 
comutação de 2 A / 30 V CC

 f Dispositivo de 2 fios

 f 1 relé de baixa tensão (30 V, 1 A)
 f 2 linhas de entrada 

supervisionadas
 f 1 linha de entrada programável 

como retorno de relé
 f Conformidade com VdS 2496: 

2005

 f Corrente máx. comutável por 
saída de 700 mA

 f Funções de monitoramento de 
entrada selecionadas 
individualmente  
(fim de linha, contato ou tensão)

 f Dispositivo de 2 fios

 f Conexão de até 30 detectores 
sem fio

 f Transferência de dados 
bidirecional

 f Dispositivo de curto intervalo 
868-870 MHz

 f Supervisão da via de 
transmissão

 f Dispositivo de 4 fios

 f Comportamento operacional 
à prova de fraude

 f Alta resistência a interferência 
eletromagnética, alterações de 
temperatura, umidade, corrosão 
e contaminação

 f Detector de fumaça com 
imunidade à interferência 
excepcional

 f Conectável ao FK-100-LSN

 f Visão de 360° para instalação na 
parede e no teto

 f Fácil instalação por encaixe
 f Fácil cabeamento graças ao 

suporte de amarras de cabo 
e aos orifícios em todas as 
direções

 f Vida útil longa e gabinete de 
estrutura robusta

 f LED eficiente
 f De acordo com VdS

 f Visão de 360° para instalação 
na parede e no teto

 f Fácil cabeamento graças ao 
suporte de amarras de cabo 
e aos orifícios em todas as 
direções

 f Vida útil longa e gabinete de 
estrutura robusta

 f LED eficiente
 f Disponível para aplicação 

endereçável e convencional

Benefício  f Fácil ligação por blocos de 
terminais conectáveis

 f Integração de alarmes técnicos

 f Supervisão e controle de 
aplicações externas, ex. 
sistemas de extinção

 f Fornecido com gabinete para 
instalação em superfície

 f Pode ser montado em trilho DIN

 f Disponível na versão integrada 
e com trilho DIN

 f Controle de dispositivos 
externos

 f Fácil expansão dos sistemas de 
alarme de incêndio existentes

 f Alta transmissão e segurança 
funcional

 f Imunidade à interferência 
excepcional

 f Fácil extensão dos sistemas de 
alarme de incêndio existentes 
sem fiação adicional

 f Indicação paralela para 
detectores em tetos falsos

 f Instalação em corredores ou vias 
de acesso

 f Indicação paralela para 
detectores em tetos falsos

 f Instalação em corredores ou 
vias de acesso

 f Solução econômica 
e eficiente
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FCP-O320
Detector ótico de 

fumaça
FCP-OT320

Detector multissensor
FCH-T320

Detector térmico 
FCP-OC320

Detector multissensor
FCP-OC500

Detector multissensor
FCP-OC500-P

Detector multissensor

FCP-O500
Detector ótico de 

fumaça

FCP-O500-P
Detector ótico de 

fumaça
Recurso  f Princípio de difusão de luz

 f Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f Dispositivo independente 

de sistema (8,5 V - 30 V CC)
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Sensor de automonitoramento

 f Combinação do princípio de 
difusão de luz, medida de 
temperatura fixa 
e termovelocimétrica

 f Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f Dispositivo independente 

de sistema (8,5 V 30 V CC)
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Sensor de automonitoramento

 f Combinação de medida  
de temperatura fixa  
e termovelocimétrica 

 f Dispositivo independente 
de sistema (8,5 V - 30 V CC)

 f Dispositivo de 2 fios 
 f Sensor de automonitoramento

 f Combinação do princípio de 
difusão de luz e detecção de 
gás de combustão

 f Compensação do desvio
 f Detecção automática de 

poluição
 f Dispositivo independente 

de sistema (8,5 V - 30 V CC)
 f Dispositivo de 2 fios 
 f Sensor de automonitoramento

 f Detecção multissensorial 
em uma combinação de 
sensor de gás de combustão 
e luz difusa

 f Disponível em branco 
 f Faixa de tensão 8,5 - 33 V CC
 f Dispositivo de 4 fios 
 f Sensor de automonitoramento

 f Princípio de difusão de luz 
em uma câmara virtual em 
combinação com detecção 
de gás de combustão

 f Anéis coloridos que podem 
ser encaixados no detector 
para adaptação ao teto

 f Faixa de tensão  
8,5 - 33 V CC

 f Dispositivo de 4 fios 
 f Sensor de automonitoramento

 f Princípio de difusão de luz 
em uma câmara virtual

 f Disponível em branco
 f Faixa de tensão  

8,5 - 33 V CC
 f Dispositivo de 4 fios 
 f Sensor de automonitoramento

 f Medida de luz difusa em 
uma câmara virtual 

 f Anéis coloridos que 
podem ser encaixados no 
detector para adaptação 
ao teto

 f Faixa de tensão  
8,5 - 33 V CC

 f Dispositivo de 4 fios 
 f Sensor de automonitoramento

Benefício  f Economia de custos 
 f Baixa taxa de falsos alarmes
 f Compensação de desvio 

para estabilidade de longa 
duração

 f Solução eficiente 
e econômica para expansão 
das instalações existentes

 f LED de alarme 360°:  
sem organização durante 
a instalação

 f Economia de custos 
 f Mais robustez contra falso 

alarme com o sensor 
adicional de temperatura

 f Compensação de desvio 
para estabilidade de longa 
duração

 f Solução eficiente 
e econômica para expansão 
das instalações existentes

 f Abrange muitas aplicações 
de detecção

 f Economia de custos 
 f Adequado para áreas de 

fumantes e muito 
empoeiradas

 f Combinação de 
temperatura fixa e algoritmo 
termovelocimétrico para 
baixas taxas de falsos 
alarmes

 f Solução eficiente 
e econômica para expansão 
das instalações existentes

 f Economia de custos 
 f Mais robustez contra falso 

alarme com o sensor 
adicional de monóxido de 
carbono

 f Compensação de desvio 
para estabilidade de longa 
duração

 f Solução eficiente 
e econômica para expansão 
das instalações existentes

 f Design quase invisível
 f Solução adequada para 

designs de arquitetura 
desafiadores

 f Limpeza em 5 segundos, 
é possível limpar 
diariamente

 f Sem risco de poluição, 
segurança operacional 
aprimorada 

 f Solução eficiente 
e econômica para expansão 
das instalações existentes

 f Design quase invisível
 f Solução adequada para 

designs de arquitetura 
desafiadores

 f Limpeza em 5 segundos, 
é possível limpar 
diariamente

 f Sem risco de poluição, 
segurança operacional 
aprimorada 

 f Solução eficiente 
e econômica para expansão 
das instalações existentes

 f Design quase invisível
 f Solução adequada para 

designs de arquitetura 
desafiadores

 f Limpeza em 5 segundos, 
é possível limpar 
diariamente

 f Sem risco de poluição, 
segurança operacional 
aprimorada 

 f Solução eficiente 
e econômica para expansão 
das instalações existentes

 f Design quase invisível
 f Solução adequada para 

designs de arquitetura 
desafiadores

 f Limpeza em 5 segundos, 
é possível limpar 
diariamente

 f Sem risco de poluição, 
segurança operacional 
aprimorada 

 f Solução eficiente 
e econômica para 
expansão das instalações 
existentes
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FMC-300RW
Acionador Manual de 

Alarme

FMC-120-DKM
Acionador Manual de 

Alarme

SOL-LX-C /SOL-LX-W
Sinalizadores 
convencionais 

Sirene ROLP-W-LX
Sinalizadores 
convencionais

FNS-320
Estrobo

FNM-320
Sirene

MSS 300 
Sirene com base

MSS 300-SA
Sirene com base 

autônoma
FNM-320-LEDSRD

Sirene com LED
Recurso  f Diferentes cores disponíveis

 f Resetável ou com painel 
de vidro 

 f Acionador Manual de Alarme 
de ação simples

 f Versão interna
 f Dispositivo de 2 fios
 f LED de alarme visível de 

qualquer direção
 f Possibilidade de instalação 

em superfície

 f Diferentes cores disponíveis
 f Ação dupla
 f Versões de uso interno 

e externo
 f Dispositivo de 2 fios
 f Com painel de vidro
 f LED de alarme visível de 

qualquer direção
 f Isoladores de curto-circuito 

integrados
 f Possibilidade de instalação 

em superfície

 f Disponível em vermelho 
e branco

 f Disponível nas cores 
vermelha e branca

 f Para aplicações na parede 
ou no teto 

 f Cobertura de até 7,5 m
 f Interruptor de taxa de 

intermitência: 
0,5 Hz ou 1 Hz

 f Baixo consumo de corrente
 f Tecnologia LED
 f Interno e externo 
 f De acordo com EN54

 f Disponível em vermelho 
e branco

 f Disponível nas cores 
vermelha e branca

 f Para aplicações na parede 
 f Cobertura de até 7,5 m
 f Interruptor de taxa de 

intermitência: 
0,5 Hz ou 1 Hz

 f Variantes de 32 tons por 
interruptor DIP

 f Baixo consumo de corrente
 f De acordo com EN54 

e EN54-3

 f Diferentes cores disponíveis
 f Taxa de intermitência de 

uma vez por segundo com 
frequência de 1Hz

 f Lâmpada de xenônio
 f Para tensão operacional de 

9 V CC a 30 V CC
 f Adequado para uso interno 

e externo 
(-20 °C a +70 °C)

 f Volume de até 112 dB(A)
 f Para 12 V CC e 24 V CC
 f Variantes de 32 tons por 

interruptor DIP
 f Instalação simples por 

travamento à baioneta
 f Instalação em superfície 

e embutida possíveis

 f 11 tons diferentes
 f Controle de volume por 

interruptor DIP 
e potenciômetro de até 
100 dB

 f Consumo máx. de corrente 
de 20 mA

 f Sirene vermelha com LED
 f Saída de luz > 0,5 cd
 f Taxa de intermitência de 1 Hz
 f Com transdutor de som 

e LED integrado
 f Possibilidade de instalação 

em superfície

Benefício  f Display de LED para alarme 
acionado ou avaliação de 
inspeção

 f Pode ser usado para 
incêndio e outros tipos de 
alarmes manuais

 f Ótima fiabilidade 
e aplicações flexíveis

 f Versão resetável: fácil 
reconfiguração com 
a tecla reset

 f Versão de vidro: proteção 
contra danos por meio do 
painel de vidro revestido

 f Display de LED para alarme 
acionado ou avaliação de 
inspeção

 f Pode ser usado para 
incêndio e outros tipos de 
alarmes manuais

 f Ótima fiabilidade 
e aplicações flexíveis

 f Ótima confiabilidade e vida 
útil de serviço longa

 f Flexibilidade em design de 
sistema 

 f Consumo de energia 
reduzido em até 50% devido 
à cobertura e ao interruptor 
de taxa de intermitência

 f Design das lentes exclusivo 
para dispersão de luz ideal, 
minimizando o desperdício 
de energia

 f Pode ser usado em 
condições ambientais 
adversas

 f Ótima confiabilidade e vida 
útil de serviço longa

 f Flexibilidade em design de 
sistema 

 f Consumo de energia 
reduzido em até 50% devido 
à cobertura e ao interruptor 
de taxa de intermitência

 f Design das lentes exclusivo 
para dispersão de luz ideal, 
minimizando o desperdício 
de energia

 f Pode ser usado em 
condições ambientais 
adversas

 f Ótima confiabilidade e vida 
útil de serviço longa

 f Alto desempenho de flash 
por meio do uso de tubos de 
flash de xenônio

 f Pode ser usado em 
condições ambientais 
adversas

 f Compacto, robusto e sem 
necessidade de manutenção

 f Ótima confiabilidade e vida 
útil de serviço longa

 f Pode ser usado em 
condições ambientais 
adversas

 f Proteção de inversão de 
polaridade

 f Disponível para alimentação 
por cabo com instalação em 
superfície e embutida

 f Combinação com detector 
que evita cabeamento extra

 f Sonoridade independente 
combinada à alta 
confiabilidade e longa 
durabilidade

 f Compacto, robusto e sem 
necessidade de 
manutenção

 f Ótima confiabilidade e vida 
útil de serviço longa

 f Pode ser usado em 
condições ambientais 
adversas

 f Combinado com 
dispositivo sonoro ótico 
e acústico
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Detector de chamas IR3

Detector de chamas 
IR3 à prova de fogo 

e explosão

Fireray 5000-EN 
Detector de fumaça linear

com alinhamento 
automático

Fireray 50/100RV 
Detector de fumaça 

linear

Fireray 3000
Detector de fumaça 

linear
FCS-LWM1 

Detector de calor linear

Detectores de 
fumaça por aspiração 

convencionais 
série FCS-320-TM 

Detectores de 
fumaça por aspiração 

convencionais 
série FCS-320-TP 

Recurso  f Sensibilidade classe 1 de 
acordo com EN 54-10, 
detecta chamas de 0,1 m² 
a 25 m

 f Baixo risco de falsos alarmes 
devido aos comprimentos de 
onda infravermelha diferentes 
e à combinação de filtros 
e técnicas de processamento 
de sinais

 f Operação confiável, mesmo 
quando as lentes são 
contaminadas por camada de 
óleo, poeira, vapor de água 
ou gelo

 f Tempo de resposta 
selecionável

 f Configuração de 2 ou 4 fios 
por configurações dos 
interruptores DIP

 f Aprovado e certificado por 
CDP 016589 e VdS G 212189

 f Adequado para áreas 
explosivas das zonas 1, 21, 
2 e 22 (certificado por ATEX 
e IECEx)

 f Sensibilidade classe 1 de 
acordo com EN 54-10, detecta 
chamas de 0,1 m² a 25 m

 f Baixo risco de falsos alarmes 
devido aos comprimentos de 
onda infravermelha 
diferentes e à combinação de 
filtros e técnicas de 
processamento de sinais

 f Operação confiável, mesmo 
quando as lentes são 
contaminadas por camada 
de óleo, poeira, vapor de 
água ou gelo

 f Tempo de resposta 
selecionável

 f Aprovado e certificado por 
CPD 016519 e VdS G 212189

 f Auxílio de alinhamento 
LASER integral

 f Compensação de 
contaminação automática

 f Otimização automática de 
alinhamento de feixe

 f Compensação de mudança 
de instalação

 f Limite de alarme ajustável
 f Distância mínima de 5 m, 

máxima de 100 m
 f De acordo com EN 54-12
 f De acordo com UL
 f Segundo caminho do feixe 

possível

 f Área de monitoramento 
ampliada

 f Transmissor, receptor 
e unidade de avaliação 
integrados em um gabinete 
compacto

 f Ajuda eletrônica para 
alinhamento do detector 
e calibração automática 

 f Limites de alarme ajustáveis
 f Distância mínima de 5 m
 f Distância máxima de 50 m, 

100 m respectivamente

 f Área de monitoramento 
ampliada

 f Transmissor e receptor 
separados

 f Unidade de avaliação 
integrada a um gabinete 
compacto

 f Auxílio de alinhamento 
LASER integral

 f Segundo caminho do feixe 
possível 

 f Limites de alarme ajustáveis
 f Distância mínima de 2 m
 f Distância máxima de 120 m

 f Temperatura de resposta 
configurável

 f Interruptor de teste para 
manutenção (simulação de 
alarme e mau 
funcionamento)

 f Uso em espaços limitados 
e sob condições ambientais 
extremas

 f Conectável com painéis de 
incêndio convencionais

 f Dispositivo convencional 
de 4 fios

 f Fonte de luz de alta potência 
 f Máx. de 8 aberturas de 

aspiração e comprimento de 
tubulação de 40 m ou 2 x 25 m

 f Conectável com painéis de 
incêndio convencionais

 f Dispositivo convencional 
de 4 fios

 f Fluxo de ar inovador
 f Fonte de luz de alta potência 
 f Máx. de 32 aberturas de 

aspiração por sistema de 
tubulação e comprimento 
de tubulação de TP1: 300 
m; TP2: 560 m (2 x 280 m)

Benefício  f A resposta a emissões de luz 
de 0,75 a 2,7 µm de 
incêndios permite 
a detecção de quase todas 
as chamas cintilantes

 f Uma combinação de filtros 
e técnicas de 
processamento de sinais 
evita falsos alarmes 
resultantes de fatores como 
luz solar cintilante

 f Detecção de baixa 
frequência que permite ao 
sensor operar por uma 
camada de óleo, poeira, 
vapor de água ou gelo

 f A resposta a emissões de luz 
de 0,75 a 2,7 µm de 
incêndios permite 
a detecção de quase todas 
as chamas cintilantes

 f Uma combinação de filtros 
e técnicas de 
processamento de sinais 
evita falsos alarmes 
resultantes de fatores como 
luz solar cintilante

 f Detecção de baixa 
frequência que permite ao 
sensor operar por uma 
camada de óleo, poeira, 
vapor de água ou gelo

• Econômico
• Controlador do sistema no 

nível do chão, no nível dos 
olhos, que economiza custos 
com instalação e manutenção 
fáceis

• Até 2 cabeças de detector 
conectáveis

• Compensação do desvio
• Otimização automática de 

alinhamento de feixe

 f Ótima aplicação em 
qualquer tipo de teto

 f Acomoda alturas de 
instalação elevadas

 f Ótima aplicação em 
qualquer tipo de teto

 f Acomoda alturas de 
instalação elevadas

 f Pode ser usado em 
aplicações com reflexos 
(ex. tetos de vidro, áreas de 
piscina)

 f Custos mínimos de 
manutenção com 
automonitoramento 
contínuo do cabo do sensor 

 f Resistente a influências 
mecânicas e químicas, 
corrosão, umidade e poeira

 f Detecção de fumaça muito 
antecipada

 f Redução de falsos alarmes
 f Fácil manutenção e serviço
 f Possibilidade de 

monitoramento de até 5 
espaços individualmente

 f Detecção de fumaça muito 
antecipada 

 f Redução de falsos alarmes 
 f Fácil manutenção e serviço 
 f Dependência entre 2 

detectores possível
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