
Um incêndio pode ter um impacto devastador em casas ou 
locais de comércio. As suas consequências são imprevisíveis, 
e embora o número de ocorrências tenha diminuido e os seus 
efeitos sejam menores, acontecem ainda vezes demais.

Este sistema de alarme constitui um elemento fulcral na preven-
ção de incêndios. Consiste num sistema convencional com 
modelos que vão de 2 a 16 zonas (2, 4, 8, 12 & 16), que su-
portam até 32 detectores por zona.

Em conjunto com as novas botoneiras FIREWALL PB-A, este é 
um sistema poderoso que combina fiabilidade e eficiência, en-
quanto regulamentada pela norma europeia EN54, tornando-a 
na escolha perfeita para aqueles que procuram um sistema de 
protecção de alta qualidade. 
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•	 2, 4, 8, 12 ou 16 zonas de detecção com monitorização de curto-

circuito e circuito aberto

•	 Até 32 detectores convencionais por zona 

•	 Saídas Auxiliares programáveis em colector aberto (uma por 

zona) 

•	 Até 2 relés programáveis (modelos de12&16 zonas) que podem 

ser programados paradiversas falhas ou sinalização de alarme

•	 Saída monitorizada para curto-circuito e circuitos abertos de si-

renes 24VDC, com consumo de corrente até 300mA

•	 Atraso configurável entre a detecção e a sinalização de alarme, 

permitindo que o utilizador evite falsos alarmes que determinados 

detectores podem produzir (especialmente durante o dia)

•	 Alimentação de 24VDC disponível através da central, permitindo a 

conexão de circuitos externos de consumo de corrente até 500mA

•	 Possibilidade de funcionamento através de energia de reserva 

fornecida por 1 bateria 12VDC/7Ah ou 2 baterias ligadas em série 

6VDC/12Ah

•	  Painel frontal simples e intuitivo

•	 Dimensões - 25,5cm x 36cm x 9,3cm. 

•	 Botoneira rearmável para sistemas convencionais 

•	 Configurável para 2 modos: intrusão (contacto directo) ou 

incêndio (loop de corrente). Disponível em 2 versões: ex-

terna (100x100x49mm); embutida (requer caixa de junção; 

100x100x29mm).

•	 Botoneira rearmável para sistemas convencionais, com tampa 

de protecção 

•	 Configurável para 2 modos: intrusão (contacto directo) ou 

incêndio (loop de corrente). Disponível em 2 versões: ex-

terna (100x100x49mm); embutida (requer caixa de junção; 

100x100x29mm).

Características Principais:

Central de Incêndio FIREWALL

Botoneira - FIREWALL PB-A 

Botoneira - FIREWALL PB-B
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