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Unidades de controle 

Tecnologia líder do setor. As unidades de controle de alarme de incêndio Simplex oferecem algumas das tecnologias 
mais avançadas para atender a alguns dos requisitos de conformidade e segurança de sua vida. Desde capacidade de 
endereçamento inteligente e capacidades de rede a gerenciamento remoto e conveniência de tela sensível ao toque, 
nossas unidades de controle de recursos avançados lideram o mercado em termos de desempenho, benefícios e 
confiabilidade. 

1

2

3

4

5

Endereçamento real. Muitas unidades de controle de alarme de incêndio Simplex apresentam tecnologia endereçável 
para gerenciar facilmente cada dispositivo em sua rede de proteção à vida. Os benefícios da capacidade de 
endereçamento incluem menores custos de instalação e manutenção, prevenção de alarmes incômodos e opções 
convenientes de autoteste do sistema.

Compatibilidade completa. Você sempre aproveitará ao máximo seu investimento com unidades de controle de alarme 
contra incêndio Simplex. A compatibilidade com versões anteriores/avançadas permite que você aproveite a infraestrutura 
existente para obter atualizações e expansões econômicas com o mínimo de interrupção. Além disso, suas unidades de 
controle pode servir como base de um sistema integrado de comunicações de proteção à vida, adicionando notificações 
de emergência à infraestrutura que já está em vigor.

Soluções flexíveis e adaptadas. As unidades de controle de alarme contra incêndio Simplex oferecem uma ampla 
gama de recursos projetados para atender a todas as suas necessidades. Se você deseja proteger um único prédio ou 
um campus complexo, nossas unidades de controle oferecem instalação mais fácil, menores custos de ciclo de vida e 
eficiência operacional. Além disso, nossas unidades de controle de tamanho pequeno e médio fornecem a funcionalidade 
normalmente associada a unidades de controle maiores, mas em um pacote econômico e compacto.

Maior valor. Com maior flexibilidade de projeto, instalação mais fácil, eficiência operacional aprimorada e tecnologia 
endereçável inovadora, as unidades de controle de alarme contra incêndio Simplex ajudam você a economizar tempo, 
dinheiro e trabalho durante todo o ciclo de vida. Sejam quais forem as unidades de controle de alarme contra incêndio 
Simplex que você escolher, verá que elas oferecem a mais ampla variedade de recursos e serviços para melhor atender às 
características exclusivas de suas instalações.

Ao considerar qual solução de proteção à vida e contra incêndios 
usar nas suas instalações, primeiro observe a reputação dela. 
Proprietários de edifícios em todo o mundo confiam na família 
Simplex de unidades de controle de alarme para ajudar a proteger 
suas instalações, não importa o tamanho e a complexidade, devido 
ao alto grau de confiabilidade, facilidade de uso e RECURSOS 
INOVADORES. A linha completa de unidades de controle Simplex é 
ADAPTÁVEL E ESCALÁVEL e oferece vantagens reais e significativas 
para você e para os ocupantes do edifício, em caso de incêndio ou 
outra emergência.

Cinco maneiras de as unidades de controle de alarmes de incêndio Simplex colocarem você em controle Escolha uma unidade de controle de alarme de incêndio Simplex adaptada às necessidades 
exclusivas de sua instalação.

Simplex 4100ES
A Simplex 4100ES com conexão total à rede é compatível com até 3.000 pontos 
e é projetada para lidar com os requisitos complexos de redes de instalações 
de médio/grande porte e de campus de vários edifícios. Ele tem tecnologia 
endereçável, flexibilidade de design escalável, capacidade de notificação/áudio 
de voz e está listado para o controle de liberação de agentes supressores para 
vários perigos. Uma tela sensível ao toque opcional inclui uma interface intuitiva 
que fornece uma grande quantidade de informações.

Simplex 4010ES
A Simplex 4010ES com capacidade de endereçamento em rede e totalmente 
compatível com até 1.000 detectores, módulos ou estações manuais, ideal para 
instalações de pequeno a médio porte. Os recursos de economia de mão de obra 
disponíveis em todas as unidades de controle Simplex, como isolamento de falha 
à terra no nível do dispositivo e relatórios de status do sensor de fumaça quase 
sujos, ajudam a minimizar o tempo de instalação e permitem a manutenção 
proativa, evitando alarmes incômodos. Um display de tela sensível ao toque 
opcional com interface intuitiva está disponível.

Simplex 4007ES
Para instalações menores que buscam recursos avançados da Simplex, a Simplex 
4007ES com capacidade de endereçamento em rede, totalmente compatível, 
oferece um pacote compacto e econômico. Tem liberação de agentes 
supressores para vários perigos e uma tela sensível ao toque colorida intuitiva. 
Como ela é listada pela UL como compatível com a maioria das unidades de 
controle convencionais, pode substituir uma unidade de controle convencional 
com custo e interrupção mínimos.

Simplex 4004R
Projetada especificamente para operação de liberação de agentes supressores, 
a Simplex 4004R permite escolher e programar várias sequências de liberação 
diretamente na unidade de controle, portanto, não há necessidade de uma 
ferramenta de programação off-line.

Simplex 4006
A Simplex 4006 é uma unidade de controle convencional com um DACT 
integrada para facilitar a conexão ao monitoramento da estação central, um 
teclado multifuncional e um visor de 2x20 caracteres. É perfeitamente adequada 
para instalações que exigem de cinco a dez circuitos de dispositivos de 
inicialização e quatro circuitos de dispositivos de notificação.
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Recursos avançados para maior proteção e facilidade de operação.

Capacidade de endereçamento
Muitas unidades de controle de alarme de incêndio Simplex apresentam melhor 
tolerância a falhas, design e capacidade de endereçamento mais inteligente 
o que permite gerenciar e integrar dispositivos de detecção e notificação 
endereçáveis. Isso permite supervisionar cada dispositivo quanto a defeitos ou 
falhas, além de personalizar configurações individuais do dispositivo, tudo a partir 
da unidade de controle.

Interface intuitiva 
Conecte-se ao seu painel através do centro de comando da TrueSite Workstation 
baseado em PC ou do aplicativo TrueSite Mobile Client, que permite acessar 
facilmente as informações do seu dispositivo móvel e realizar várias operações.

detecçãodetecção

notificação

tsw
edifício 3

detecçãodetecção

notificação

edifício 4

detecçãodetecção

notificação

edifício 6

detecçãoalto-falantes

edifício 1

notificação

edifício 2

detecçãoalto-falantes

notificação

Estação de trabalho 
TrueSite

detecçãodetecção

notificação

edifício 5

À prova de futuro/capacidade de atualização
O design modular das unidades de controle Simplex permite que elas incorporem 
futuras atualizações e tecnologias, o que as torna ideais para expansões fáceis e 
rápidas.

Conformidade regulatória
As unidades de controle de alarme contra incêndio Simplex são listadas pela 
UL e pela ULC e atendem a uma ampla variedade de requisitos setoriais e 
jurisdicionais.

Design modular 
As unidades de controle de alarme contra incêndio Simplex podem ser personalizadas para as especificações e requisitos de capacidade de cada instalação. Como uma 
opção conveniente adicional, as unidades de controle Simplex 4100ES são feitas sob medida para que estejam prontas para conexão assim que forem recebidas.

Integração com sistemas do edifício
As unidades de controle de alarme de incêndio Simplex se integram a outros sistemas, como o sistema de automação de edifícios Johnson Controls Metasys® e 
os sistemas de segurança, que permitem o compartilhamento de informações e controle de instalação centralizado. Além disso, você pode criar uma resposta de 
emergência multifacetada conectando seu sistema de proteção contra incêndio a elevadores, retentores de porta, registros de fumaça, sistemas de pressurização de ar e 
muito mais. As unidades de controle Simplex também são compatíveis com protocolos de comunicação populares, como o BACnet e o Modbus.
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O Simplex 4100ES
Grande potência para os trabalhos mais 
complexos.

Produto Número de peça Descrição

Controlador primário 4100ES

4100-9701 Controlador primário ES-PS com Display 2x40 - Inglês, UL/ULC

4100-9702 Controlador primário ES-PS com Display 2x40 - Francês do Canadá, ULC

4100-9706
Controlador primário ES-PS com Display de tela de toque ES O mesmo que 4100-9701 acima, exceto 
pela interface do usuário da tela de toque ES colorida. Para suporte a dois idiomas, o idioma desejado 
pode ser selecionado via interruptor.

4100-9709 Controlador primário ES-PS sem visor - Inglês, UL/ULC

Atualizações do Controlador Primário 
4100ES para Unidades de Controle 
de Alarme de Incêndio Série 4100 
Existentes

4100-7150
Para tipo de painel 1000 pt 4100 (4100+). Inclui placa CPU do novo controlador primário, conjunto de 
porta 4100ES com interface do usuário e LCD e conexão Ethernet

4100-7152 Para tipo de painel 512 pt 4100. O mesmo que 4100-7150 mais uma fonte de alimentação universal

4100-7158
Para o tipo de painel 4100U ou 1000 pt 4100 (4100+) anteriormente atualizado para 4100U. Nova placa 
de CPU do controlador primário com kit de atualização de conexão Ethernet

Acessórios do Controlador Primário

4100-2300 Conjunto da baia de expansão

4100-2303 Suporte do estabilizador do módulo herdado

4100-2301
Kit de Atualização da Baia de Expansão para montagem do estilo 4100ES (módulos de 4 pol. x 5 pol.) nos 
painéis de estilo 4100 existentes

Atualizações do Controlador Primário 
para Unidade de Controle de Alarme 
de Fogo série 4020 Existentes

4100-9833
Atualização do Controlador Primário 4020 para 4100ES. Inclui novo Controlador Primário com LCD e 
conjunto de interface do operador, conversor de 8 VCC e interface IUR + (isolada ou não isolada) em um 
gabinete de baia única com porta de vidro de trava e retentor

Módulos de Comunicação

4100-1291 Módulo de Interface de Unidade Remota (IUR) não isolada; até três no máximo por unidade de controle

4100-6031 Circuito urbano com switches de desconexão

4100-6032 Circuito urbano sem switches de desconexão

4100-6033 Relé de Alarme, 3 relés de forma C, 2 A a 32 VCC

4100-6038 Porta Dupla RS-232, com interface 2120 (módulo do slot) 

4100-6048 Interface do Sistema de Aspiração VESDA

4100-6080 DACT, Relatório de Ponto ou Evento; um enviado, a menos que 4100-7908 seja selecionado

Placas de comunicação IP
4100-6105 Comunicador IP -montagem lateral

4100-6107 Comunicador IP -montagem vertical

Fontes de alimentação de ES
4100-5401

24 V Aux. Relé, 24 V Aux. Alimentação 2 A conexão/NAC simples, carregador de bateria de 110 Ah, 2 
blocos PDI para placas opcionais compatíveis.

4100-5402 O mesmo que ES-PS acima, exceto pela ausência de carregador de bateria

Unidade de controle de incêndio 4100ES

Módulos e acessórios básicos do painel para detecção e controle de 
incêndio endereçável 4100ES

O 4100ES com conexão total à rede é compatível com até 3.000 pontos e é projetado 
para lidar com os requisitos complexos de redes de instalações de médio/grande 
porte e de campus de vários edifícios. Ele tem tecnologia endereçável, flexibilidade 
de design escalável, capacidade de notificação/áudio de voz e está listado para o 
controle de liberação de agentes supressores para vários perigos. Uma tela sensível 
ao toque opcional inclui uma interface intuitiva que fornece uma grande quantidade de 
informações.

Ficha Técnica: S4100-1031

Os gabinetes 4100ES estão disponíveis com uma, 
duas ou três baias (gabinete de duas baias mostrado)
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Produto Número de peça Descrição

Acessórios de fonte de alimentação

4100-5152 Opção de alimentação de 12 VCC, 2 A, no máximo, 1 bloco de 1,5 A, no máximo

4100-0156 
Conversor de 8 VCC, necessário para módulos de ponte física múltipla, 3 A no máximo, 1 bloco incluído 
com cargas

4100-5130 Módulo de Regulador de Tensão, 22,8 a 26,4 VCC (25 VCC nominal)

4100-5131 Módulo de ventilador ES-PS

4100-0636 Kit de chicote de fios de interconexão de caixa (não áudio)

4100-0638
Chicote adicional de 24 VCC do módulo de slot 4100; é necessário quando os requisitos do módulo de 
slot 4100 excedem 2 A na ES-PS

4100-5403 Chicote de fios para fonte de alimentação de backup de ES-PS

4100-0644 Chicote de fios PDM de 120 VCA

4100-0645 Chicote de fios PDM de 220 VCA

4100-0646 Chicote de fios PDM de 230 VCA

4100-0647 Chicote de fios PDM de 240 VCA

Módulos convencionais e 
endereçáveis (só podem ser 
alimentados por uma fonte de 
alimentação 4100-5401 e 4100-
5402)

4100-5450 Módulo NAC convencional

4100-5451 Módulo SLC de notificação endereçável IDNAC

Circuitos do Dispositivo de 
Inicialização da Zona 8

4100-5005 Classe B, 75 mA, 195 mA

4100-5015 Classe A, 75 mA, 195 mA

Zona de 8 pontos/placa de relé
4100-5013 Módulo plano de 8 pontos de zona/relé de 4 pol. x 5 pol.

4100-6305 Chicote do regulador de 25 V para o módulo de zona/relé de 8 pontos

Módulos de Interface Endereçáveis 
IDNet

4100-3109 Módulo IDNet 2, capacidade de 250 pontos

4100-3117 Módulo IDNet 2, capacidade de 250 pontos

4100-3110 Módulo IDNet 2+2, capacidade de 250 pontos

4100-3111 Módulo de saída de loop de isolamento de curto-circuito IDNet

Módulos de Interface Endereçáveis 
MAPNET

4100-3102 Módulo MAPNET II, capacidade de 127 pontos

4100-3103 Módulo isolador para comunicações MAPNET II

Módulos de relé

4100-3202 4 DPDT com feedback

4100-3204 4 DPDT com feedback

4100-3206 8 SPDT

Software de programação para o 
usuário final

4100-8802 Software de programação

Seleção de software de programação 
para o usuário final

4100-0292 Edição de etiquetas personalizados

4100-0296 Edição de nível de acesso/senha

4100-0295 Configuração e controle de vetorização de porta

4100-0298 Configuração e controle de WALKTEST

Acessórios Diversos

4100-1279  Capa do visor único de 2 pol. vazio

4100-9856 Kit Appliqué em francês canadense 4100ES

4100-9857 Kit Appliqué em inglês 4100ES

4100-9858 Kit Appliqué em inglês do display remoto do 4100ES InfoAlarm

4100-9859 Kit Appliqué em francês canadense do display remoto do 4100ES InfoAlarm

4100-9868
Kit Appliqué de propósito especial: Simplex, Unidade de controle de chamada de elevador e controle de 
supervisão, 4100ES

4100-9869 Kit Appliqué de propósito especial: Simplex, Estação de supervisão e fluxo de água de sprinkler, 4100ES

4100-9835 Kit de etiquetas de terminação e endereço 

4100-6034 Switch antissabotagem, um por conjunto de gabinete, se necessário

2081-9031 Resistor de série para WSO, IDCs

Produto Número de peça Descrição

Módulos de LED/switch, propósito geral

4100-1280 Módulo de LED/Switch - Vermelho (1 LED/Switch)

4100-1281 Módulo de LED/Switch - Amarelo (1 LED/Switch)

4100-1282 Módulo de LED/Switch - Vermelho na parte superior, amarelo na parte inferior (2 LEDs/Switches)

4100-1283 Módulo de LED/Switch - Amarelo na parte superior e inferior (2 LEDs/Switches)

4100-1284 Módulo de LED/Switch - Vermelho na parte superior, verde na parte inferior (2 LEDs/Switches)

4100-1296 Módulo de LED/Switch - Verde na parte superior, amarelo na parte inferior (2 LEDs/Switches)

4100-1285 Módulo de LED/Switch - Vermelho (1 LED/Switch)

4100-1278 Módulo de LED/Switch - 8 vermelhos na parte superior, 8 amarelos na parte inferior (1 LED/Switch)

4100-1300
Módulo LED/Switch - Com LEDs conectáveis; enviado vermelho na parte superior, amarelo na parte 
inferior (1 LED/Switch), listado em UL, ULC e CSFM apenas

4100-1287 Módulo de LED/Switch - Vermelho (1 LED/Switch)

Módulos de LED somente e Kits de LED

4100-1276
Módulo apenas de LED - Módulo de oito (8) LEDs com LEDs vermelhos; área de etiqueta personalizada 
por módulo e por LED

4100-1277
Módulo apenas de LED - Módulo de dezesseis (16) LEDs; LED vermelho na parte superior e LED amarelo 
na parte inferior em cada posição; área de etiqueta personalizada por módulo e por par de LED

4100-9843 Kit de LED - Kit amarelo de 8 LEDs

4100-9844 Kit de LED - Kit verde de 8 LEDs

4100-9845 Kit de LED - Kit vermelho de 8 LEDs

4100-9855 Kit de LED - Kit azul de 8 LEDs

Módulos de LED/Switch com LEDs 
verdes/vermelhos/verdes

4100-1286
Módulo de LED/Switches - Módulo de controle HOA (On, Off, Auto) de oito funções com switches 
identificados; área de etiqueta personalizada por módulo e por conjunto de LED/switches

4100-1295
Módulo de LED/switch - Módulo de controle de HOA(ligado, desligado, automático) de oito funções, o 
mesmo que 4100-1275, exceto que os switches não estão rotulados

Módulos de LED/Switch com LEDs 
verdes/vermelhos/brancos para IBC

4100-1275
Módulo de LED/Switches - Módulo de controle HOA (ligado, desligado, automático) de oito funções com 
switches identificados; As cores do LED atendem aos requisitos do Código Internacional de Edifícios 
(IBC); área de etiqueta personalizada por módulo e por conjunto de LED/switches

4100-1299
Módulo de LED/switch - Módulo de controle de HOA (ligado, desligado, automático) de oito funções, o 
mesmo que 4100-1275, exceto que os switches não estão rotulados

Módulos de LED/chave com LEDs verdes/
amarelos/verdes (listados em UL, ULC e 
CSFM apenas)

4100-1302
Módulo de LED/Switches - Módulo de controle HOA (On, Off, Auto) de oito funções com switches 
identificados; para aplicações que não precisam de LEDs vermelhos; área de etiqueta personalizada por 
módulo e por conjunto de LED/switches

4100-1301
Módulo de LED/switch - Módulo de controle de HOA (ligado, desligado, automático) de oito funções, o 
mesmo que 4100-1302, exceto que os switches não estão rotulados

Módulos e acessórios do controlador de 
LED/Switch

4100-1288 Módulo controlador de 64 LEDs/64 switches com placa de montagem

4100-1289 Módulo controlador de 64 LEDs/64 switches sem placa de montagem

4100-0636 Conjunto do chicote, energia e comunicação

4100-0641 Kit de chicote de fios, cabo de flexível de 26 posições,  368 mm (14-1/2 pol.) de comprimento

Módulos de anunciação montados em painel

para uso com unidades de controle de alarme de incêndio 
4100ES/4100U, anunciadores remotos e unidades de exibição de 
rede (NDU)

As unidades de controle de alarme de incêndio 4100ES/4100U são compatíveis 
com uma variedade de entradas de switches e indicadores de status de LED para 
complementar as informações e controles disponíveis na interface do operador. 
Esses módulos oferecem uma interface conveniente eficientemente incluída no 
espaço do painel frontal da baia do gabinete. Além disso, a impressora montada em 
painel pode registrar de forma conveniente o status do sistema sem precisar de uma 
impressora localizada separadamente.

Ficha Técnica: S4100-0032
Unidade de controle de alarme de incêndio de 2 baias 
4100ES com amostra de módulos de LED/Switch 
disponíveis
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Unidades de controle 
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
 Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Módulos e acessórios do controlador de 
LED/Switch

4100-1290 Módulo de E/S de 24 pontos para conexões externas

4100-1294 Etiquetas deslizantes no módulo de LED/Switch

4100-1279 Capa do visor único de 2 pol. vazio

Painel montado na impressora
4100-1293 Impressora de cabeçote térmico montada no painel, fornecida com um rolo de papel

4190-9803 Papel de reposição para impressora 4100-1293, um rolo

Produto Número de peça Descrição

Tipo de sistema

4100-8401 Módulos gráficos montados no gabinete

4100-8402 Módulos gráficos somente, montado na placa

4100-8904 Adição pós-venda, módulos somente

Módulos gráficos

4100-7401 Módulos de E/S gráficos de 24 pontos

4100-7402 Controlador de 64/64 chaves de LED

4100-7403 Módulo de driver de LED de 32 pontos

4100-7404 Módulo de entrada de chave de 32 pontos

Tamanho do pacote, acabamento e 
opções de acabamento (selecione 
conforme necessário se 4100-8401)

4100-2401 Conjunto do gabinete de duas unidades, caixa com porta de vidro e retentor

4100-2402 Conjunto do gabinete de quatro unidades, caixa com porta de vidro e retentor

4100-2403 Conjunto do gabinete de seis unidades, caixa com porta de vidro e retentor

4100-2404 Caixa de duas unidades somente, sem porta

4100-2405 Caixa de quatro unidades somente, sem porta

4100-2406 Caixa de seis unidades somente, sem porta

4100-2201 Opção de acabamento vermelho

2975-9801 Opção de acabamento semiembutido, bege de 37 mm (1-7/16 pol.) de largura

2975-9802 Opção de acabamento semiembutido, vermelho de 37 mm (1-7/16 pol.) de largura

Porta sólida pós-venda (modelos para 
gabinete somente)

4100-8911 
Designação de adição após a venda, use se for necessária uma porta sólida, faça o pedido com modelos 
apenas de gabinete

4100-2031 Duas unidades, porta sólida, bege

4100-2032 Quatro unidades, porta sólida, bege

4100-2033 Seis unidades, porta sólida, bege

Acessórios do sistema

Módulos Graphic Annunciator série 4100; módulos de LED/chave e 
módulo de gráfico de E/S de 24 pontos

Esses módulos de controle do anunciador remoto complementam o Simplex 4007ES, 
4010ES, e 4100ES e 4100U (e outros painéis instalados herdados) fornecendo 
drivers de LED/lâmpada/relé e entradas de chave para permitir que displays gráficos 
personalizados sejam projetados para requisitos específicos da instalação, como para 
sistemas de controle de fumaça (UUKL). A fiação é minimizada pelas comunicações 
do circuito de linha de sinalização (SLC), que também fornece supervisão. No caso de 
perda de comunicação, um problema será exibido na unidade de controle de alarme de 
incêndio e também pode ser identificado no anunciador remoto, se desejado.

Ficha Técnica: S4100-0005

Produto Número de peça Descrição

Equipamento de comunicação analógico 
de voz/alarme da emergência, compatível 
com supervisão constante

4100-9620 Operação básica de áudio analógico com microfone

4100-1210 Placa do controlador analógico apenas

4100-1361 Amplificador Flex-35, de 35 W, compatível com supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1362 Amplificador Flex-35, de 35 W, compatível com supervisão constante, saída de 70,07 VRMS

4100-1312 Amplificador Flex-50, de 50 W, compatível com supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1313 Amplificador Flex-50, de 50 W, compatível com supervisão constante, saída de 70,07 VRMS

Amplificadores Analógicos de 100 W com 
Fonte de Alimentação, Compatível com a 
Supervisão Constante

4100-1314 Amplificador primário, tensão de saída de 25 VRMS, 120 VCA, 60 Hz UL

4100-1315 Amplificador primário, tensão de saída de 70,7 VRMS, 120 VCA, 60 Hz UL

4100-1316 Amplificador primário, tensão de saída de 25 VRMS, 120 VCA, 60 Hz ULC

4100-1317 Amplificador primário, tensão de saída de 70,7 VRMS, 120 VCA, 60 Hz ULC

4100-1318 Amplificador primário, tensão de saída de 25 VRMS, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz UL

4100-1319 Amplificador primário, tensão de saída de 70,7 VRMS, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz UL

4100-1320 Amplificador de backup, tensão de saída de 25 VRMS, 120 VCA, 60 Hz UL

4100-1321 Amplificador de backup, tensão de saída de 70,7 VRMS, 120 VCA, 60 Hz UL

4100-1322 Amplificador de backup, tensão de saída de 25 VRMS, 120 VCA, 60 Hz ULC

4100-1323 Amplificador de backup, tensão de saída de 70,7 VRMS, 120 VCA, 60 Hz ULC

4100-1324 Amplificador de backup, tensão de saída de 25 VRMS, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz UL

4100-1325 Amplificador de backup, tensão de saída de 70,7 VRMS, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz UL

Equipamento de comunicação digital de 
voz/alarme da emergência, compatível 
com supervisão constante

4100-9621 Operação básica de áudio digital com microfone

4100-1311 Placa do controlador digital de oito canais apenas

4100-1363 Amplificador Flex-35, de 35 W, compatível com supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1364 Amplificador Flex-35, de 35 W, compatível com supervisão constante, saída de 70,07 VRMS

4100-1326 Amplificador Flex-50, de 50 W, compatível com supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1327 Amplificador Flex-50, de 50 W, compatível com supervisão constante, saída de 70,07 VRMS

Amplificadores Digitais de 100 W com 
Fonte de Alimentação, Compatível com a 
Supervisão Constante

4100-1328 Amplificador primário, tensão de saída de 25 VRMS, 120 VCA, 60 Hz UL

4100-1329 Amplificador primário, tensão de saída de 70,7 VRMS, 120 VCA, 60 Hz UL

4100-1330 Amplificador primário, tensão de saída de 25 VRMS, 120 VCA, 60 Hz ULC

4100-1331 Amplificador primário, tensão de saída de 70,7 VRMS, 120 VCA, 60 Hz ULC

4100-1332 Amplificador primário, tensão de saída de 25 VRMS, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz UL

4100-1333 Amplificador primário, tensão de saída de 70,7 VRMS, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz UL

4100-1334 Amplificador de backup, tensão de saída de 25 VRMS, 120 VCA, 60 Hz UL

Os sistemas de áudio 4100ES podem oferecer comunicação de voz, tons de alarme 
e/ou mensagens de voz pré-gravadas digitalmente para alertar os ocupantes sobre 
o incêndio ou outras situações de emergências. A sinalização de evacuação pode 
ser automaticamente gerada pelos programas de eventos que iniciaram o alarme ou 
pelos bombeiros usando controles do operador. Os módulos e recursos do sistema 
de áudio listados aqui são compatíveis e listados para uso com as unidades de 
controle de alarme de incêndio da série 4100U.

Ficha Técnica: S4100-1034

Unidade de Controle de Alarme de Incêndio 4100ES 
com Opções de Voz e Tela de Toque ES

Comunicações de emergência por voz/
Alarme com equipamento de Tela Sensível 
ao Toque ES
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Unidades de controle 
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
 Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Amplificadores Digitais de 100 W com 
Fonte de Alimentação, Compatível com a 
Supervisão Constante

4100-1335 Amplificador de backup, tensão de saída de 70,7 VRMS, 120 VCA, 60 Hz UL

4100-1336 Amplificador de backup, tensão de saída de 25 VRMS, 120 VCA, 60 Hz ULC

4100-1337 Amplificador de backup, tensão de saída de 70,7 VRMS, 120 VCA, 60 Hz ULC

4100-1338 Amplificador de backup, tensão de saída de 25 VRMS, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz UL

4100-1339 Amplificador de backup, tensão de saída de 70,7 VRMS, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz UL

Opções de amplificador e áudio 
correspondente

4100-1245 Módulo NAC de expansão Flex-35/50

4100-1246 Módulo de adaptador Classe A Flex-35/50

4100-1248 Módulo NAC de expansão do amplificador de 100 W

4100-1249 Módulo do adaptador de classe A de 100 W

4100-1259 Adaptador de supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1260 Adaptador de supervisão constante, saída de 70,7 VRMS

4100-5116 Módulo de sinal de expansão

4100-1266 Expansor NAC do módulo de sinal de expansão

4100-1267 Adaptador de Classe A do módulo de sinal de expansão

4100-1268 Adaptador de supervisão constante do módulo de sinal de expansão para 25 VRMS ou 70,7 VRMS

4081-9018 Chicote do resistor de fim de linha para NACs de 70,7 VRMS

4100-2300 Hardware da baia de expansão

4100-2320 Kit de chicote de interconexão de áudio baia a baia

4100-0637 Kit de chicote de interconexão da caixa de áudio

Opções de entrada de áudio e 
controlador

4100-1240 Módulo de entrada de áudio auxiliar

4100-1241 Módulo de expansão de mensagens de 8 minutos

4100-1242 Módulo de expansão de mensagens de 32 minutos

Interface de operador e opções 
correspondentes

4100-1243 Módulo de microfone (mic) para unidades de controle de alarme de incêndio

4100-1244 Módulo de microfone remoto para painéis anunciadores remotos

4003-9803 Módulo de microfone remoto

4100-1252 Módulo de LED/Switch de interface do operador, 1 canal (áudio ou microfone)

4100-1253 Módulo de LED/Switch de interface do operador, 1,5 canal (áudio ou microfone)

4100-1254 Módulo de LED/Switch de interface do operador, 2 canais (áudio completo)

4100-1255 Módulos de LED/switch da interface do operador, 3 a 8 canais 

4100-1288 Módulo controlador de 64 LEDs/64 switches com placa de montagem

4100-1289 Módulo controlador de 65 LEDs/64 switches sem placa de montagem

Produtos do sistema de telefone do 
corpo de bombeiros

4100-1270
Telefone principal com módulo de controle e 3 NACs de telefone de Classe B; no máximo um por sistema 
de áudio

4100-1271 Telefone principal remoto

4100-1272 Módulo de controle telefônico de expansão com três NACs telefônicos de classe B

4100-1273 Módulo do Adaptador de Classe A de NAC do telefone

Opções de conexão de áudio de rede e 
transponder MINIPLEX

4100-0623 Módulo controlador de riser de áudio em rede para controle de um módulo de riser analógico ou digital

4100-0621 Módulo de riser de áudio analógico de canal duplo

4100-0622 Módulo de riser de áudio digital de 3-8 canais

4100-1341 Interface de riser áudio digital de MCC (Multiple Command Center)

4100-9854 Kit de montagem de baia antigo 4100/4100+

4100-1258 NPU ao módulo de interconexão de áudio 4100ES; é montado no gabinete de áudio 4100ES

Produto Número de peça Descrição

Suportes de bateria 

2081-9401 Suporte de baterias compatíveis com as de 12,7 Ah 

2081-9402 Suporte de baterias compatíveis com as de 18 Ah

2081-9403 Suporte de baterias compatíveis com as de 25 Ah

2081-9297 Suporte de baterias compatíveis com as de 33 Ah

2081-9298 Suporte de baterias compatíveis com as de 50 Ah

Equipamento de bateria adicional

4100-0650 Compartimento de bateria

4005-9860 Suporte DACT de modernização 4005

5009-9906 Kit de parafusos classificados para eventos sísmicos

Acessórios do sistema

Suportes de bateria

Para regiões geográficas onde a atividade sísmica é um critério de projeto de edifícios, 
esses suportes de bateria manterão as baterias do sistema com segurança no lugar. 

Ficha Técnica: S2081-0019

Produto Número de peça Descrição

Interface do Relógio principal 4100-9816 Módulo RS-232 de porta dual para interface de relógio principal

Interface do Relógio Principal
As unidades de controle de alarme de incêndio mantêm a hora e a data para referência 
nos registros do histórico. Para aplicações em que existe um controle de tempo 
primário na instalação, o Módulo de interface de relógio principal 4100-9816 fornece 
uma interface para coordenar o tempo da unidade de controle de alarme de incêndio 
com o da referência primária. Quando os requisitos de precisão de tempo incluem a 
sincronização com o tempo do satélite GPS, o Módulo de Interface GPS/6400 com 
a Antena/Receptor GPS-427A pode ser conectado ao Centro de Controle de Tempo 
modelo 6400 ou 6351.

Ficha Técnica: S4100-0033
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Unidades de controle 
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
 Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Fontes de alimentação de ES
4100-5401 ES-PS, 120-240 V 50/60 Hz

4100-5402 ES-XPS, 120-240 V 50/60 Hz

Acessórios de fonte de alimentação

4100-5152 Opção de Tensão VCC 12, 2 A no máximo

4100-0156 Conversor de 8 VCC

4100-5130 Módulo de Regulador de Tensão, 22,8 a 26,4 VCC (25 VCC nominal)

4100-5131 Módulo de ventilador ES-PS

4100-0636 Kit de chicote de fios de interconexão de caixa

4100-0638 Chicote de fios de 24 VCC adicionais do módulo de slot 4100

4100-5403 Chicote de fios para fonte de alimentação de backup de ES-PS

4100-0644 Chicote de fios PDM de 120 VCA

4100-0645 Chicote de fios PDM de 220 VCA

4100-0646 Chicote de fios PDM de 230 VCA

4100-0647 Chicote de fios PDM de 240 VCA

Tipo do Transponder

4100-9600
O Transponder Básico, inclui o equipamento do painel com interface de distribuição de alimentação, e o 
Módulo de Interface do Transponder 4100-0620 Básico montado no Bloco A

4100-9601
O Transponder de Modo Local, inclui o equipamento do painel com interface de distribuição de 
alimentação, e o Módulo de Interface do Transponder  de Modo Local 4100-0625 montado no Bloco A

Seleção do Controlador de Modo Local

4601-9108 Montagem embutida - Vermelho com letras brancas

4601-9109 Montagem em superfície - Vermelho com letras brancas

4601-9110 Montagem embutida - Bege com letras pretas

4601-9111 Montagem em superfície - Bege com letras pretas

Módulos de comunicação (Para 4100-
6031, 4100-6032 e 4100-6033, selecione 
um por Fonte de Alimentação ES (sem 
limitação de alimentação)

4100-6031 Circuito urbano com switches de desconexão

4100-6032 Circuito urbano sem switches de desconexão

4100-6033 Relé de Alarme/Supv./Tbl, 3 relés do formulário C, 2 A a 32 VCC; para EPS ou RPS

4100-6038 Interface RS-232 Dupla

4100-6045 Módulo decodificador

4100-6048 Interface do Sistema de Aspiração VESDA

4100-9816 Módulo de Interface de Relógio Principal com uma porta RS-232 padrão

Transponders 4100ES MINIPLEX

Os transponders 4100ES MINIPLEX se conectam à Unidade de Controle do Alarme de 
Incêndio host 4100ES usando as comunicações de interface de unidade remota (IUR). 
No transponder, as comunicações IUR são recebidas pelo módulo da interface do 
transponder e convertidos para o mesmo formato de comunicações interno usado a 
unidade de controle do host.

Ficha Técnica: S4100-1035

Produto Número de peça Descrição

Acessórios e Opções Diversos

4100-1290 Módulo de E/S de 24 pontos para conexões externas

4100-0632 Módulo de utilitário de bloco de terminal

4100-0633 Switch contra violação da porta

4100-0634 Módulo de distribuição de alimentação (PDM) - 120 VCA

4100-0635 Módulo de distribuição de alimentação (PDM) - 220/230/240 VCA

4100-9837 Kit indicador de LED verde de alimentação ligada

Acessórios e Opções Diversos 2081-9031 Resistor de série para WSO, IDCs 

Módulos Verticais de Áudio
4100-0621 Módulo de riser de áudio analógico de canal duplo

4100-0622 Módulo de riser de áudio digital de 3-8 canais

Equipamento de comunicação analógico 
de voz/alarme da emergência, compatível 
com supervisão constante

4100-1361 Amplificador Flex-35, de 35 W, compatível com supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1362 Amplificador Flex-35, de 35 W, compatível com supervisão constante, saída de 70,07 VRMS

4100-1312 Amplificador Flex-50, de 50 W, compatível com supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1313 Amplificador Flex-50, de 50 W, compatível com supervisão constante, saída de 70,07 VRMS

Amplificadores Analógicos de 100 W com 
Fonte de Alimentação, Compatível com a 
Supervisão Constante

4100-1314 Amplificador de 100 W primário, 120 VCA, 60 Hz, UL

4100-1315 Amplificador de 100 W primário, 120 VCA, 60 Hz, UL

4100-1316 Amplificador de 100 W primário, 120 VCA, 60 Hz, ULC

4100-1317 Amplificador de 100 W primário, 120 VCA, 60 Hz, ULC

4100-1318 Amplificador de 100 W primário, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz, UL

4100-1319 Amplificador de 100 W primário, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz, UL

4100-1320 Amplificador de 100 W de backup, 120 VCA, 60 Hz, UL

4100-1321 Amplificador de 100 W de backup, 120 VCA, 60 Hz, UL

4100-1322 Amplificador de 100 W de backup, 120 VCA, 60 Hz, ULC

4100-1323 Amplificador de 100 W de backup, 120 VCA, 60 Hz, ULC

4100-1324 Amplificador de 100 W de backup, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz, UL

4100-1325 Amplificador de 100 W de backup, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz, UL

Equipamentos de comunicações de voz/
alarme de emergência digital

4100-1363 Amplificador Flex-35, de 35 W, compatível com supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1364 Amplificador Flex-35, de 35 W, compatível com supervisão constante, saída de 70,07 VRMS

4100-1326 Amplificador Flex-50, de 50 W, compatível com supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1327 Amplificador Flex-50, de 50 W, compatível com supervisão constante, saída de 70,07 VRMS

Amplificadores Digitais de 100 W com 
Fonte de Alimentação, Compatível com a 
Supervisão Constante

4100-1328 Amplificador de 100 W primário, 120 VCA, 60 Hz, UL

4100-1329 Amplificador de 100 W primário, 120 VCA, 60 Hz, UL

4100-1330 Amplificador de 100 W primário, 120 VCA, 60 Hz, ULC

4100-1331 Amplificador de 100 W primário, 120 VCA, 60 Hz, ULC

4100-1332 Amplificador de 100 W primário, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz, UL

4100-1333 Amplificador de 100 W primário, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz, UL

4100-1334 Amplificador de 100 W de backup, 25 VRMS, 120 VCA, 60 Hz, UL

4100-1335 Amplificador de 100 W de backup, 120 VCA, 60 Hz, UL

4100-1336 Amplificador de 100 W de backup, 120 VCA, 60 Hz, ULC

4100-1337 Amplificador de 100 W de backup, 120 VCA, 60 Hz, ULC

4100-1338 Amplificador de 100 W de backup, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz, UL

4100-1339 Amplificador de 100 W de backup, 220/230/240 VCA, 50/60 Hz, UL
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Unidades de controle 
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
 Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Opções para uso com os Amplificadores 
Analógicos ou Digitais

4100-1245 Módulo NAC de expansão Flex-35/50

4100-1246 Módulo de adaptador Classe A Flex-35/50

4100-1248 Módulo NAC de expansão do amplificador de 100 W

4100-1249 Módulo do adaptador de classe A de 100 W

4100-1259 Adaptador de supervisão constante, saída de 25 VRMS

4100-1260 Adaptador de supervisão constante, saída de 70,7 VRMS

Opções de Telefone do Corpo de 
Bombeiros

4100-1272 Módulo de controle telefônico de expansão com três NACs telefônicos de classe B

4100-1273 Módulo do Adaptador de Classe A do Telefone

Opções de Áudio Geral

4081-9018 Chicote do resistor de fim de linha para NACs de 70,7 VRMS; 10 kΩ, 1 W

4100-2320 Kit de chicote de interconexão de áudio baia a baia

4100-0637 Kit de chicote de interconexão da caixa de áudio

Opções e Módulo do Sinal de Expansão 
do Áudio

4100-5116 Módulo de sinal de expansão

4100-1266 Expansor NAC do módulo de sinal de expansão;

4100-1267 Adaptador de Classe A do módulo de sinal de expansão

4100-1268 Adaptador de supervisão constante do módulo de sinal de expansão

Circuitos de dispositivo de inicialização 
(IDCs)

4100-5005 Oito zonas, Classe B

4100-5015 Oito zonas, Classe A

Zona de 8 pontos/placa de relé
4100-5013 Módulo plano de 8 pontos de zona/relé 4x5 pol.

4100-6305 Chicote do regulador de 25V para o módulo de zona/relé de 8 pontos

Módulos de Interface Endereçáveis

4100-3109 Módulo IDNet 2

4100-3110 Módulo IDNet 2+2

4100-3111 Módulo de saída de loop de isolamento de curto-circuito IDNet

4100-3102 Módulo II MAPNET

4100-3103 Módulo isolador para comunicações MAPNET II

Módulos de relé; sem limite de 
alimentação

4100-3208 4 DPDT com feedback, 10A 250 VCA

4100-3207 4 DPDT com feedback, 2 A 30 VCC/VCA

4100-3209 8 SPDT, 3 A 30 VCC/120VCA

Produto Número de peça Descrição

Seleção de caixas e portas combinadas

2975-9444 Uma baia platina - Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9450 Uma baia platina - Caixa com porta sólida

2975-9445 Duas baias platinas - Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9451 Duas baias platinas - Caixa com porta sólida

2975-9446 Três baias platinas - Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9452 Três baias platinas - Caixa com porta sólida

2975-9441 Uma baia vermelha - Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9447 Uma baia vermelha - Caixa com porta sólida

2975-9442 Duas baias vermelhas - Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9448 Duas baias vermelhas - Caixa com porta sólida

2975-9443 Três baias vermelhas - Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9449 Três baias vermelhas - Caixa com porta sólida

Seleção de caixas e portas separadas

2975-9438 Uma baia platina - Caixa 

4100-2104 Uma baia platina - Porta de vidro e painel de proteção

4100-2114 Uma baia platina - Porta sólida

2975-9439 Duas baias platinas - Caixa 

4100-2105 Duas baias platinas - Porta de vidro e painel de proteção

4100-2115 Duas baias platinas - Porta sólida

2975-9440 Três baias platinas - Caixa 

4100-2106 Três baias platinas - Porta de vidro e painel de proteção

4100-2116 Três baias platinas - Porta sólida

2975-9407 Uma baia vermelha - Caixa 

4100-2124 Uma baia vermelha - Porta de vidro e painel de proteção

4100-2134 Uma baia vermelha - Porta sólida

2975-9408 Duas baias vermelhas - Caixa 

4100-2125 Duas baias vermelhas - Porta de vidro e painel de proteção

4100-2135 Duas baias vermelhas - Porta sólida

2975-9409 Três baias vermelhas - Caixa 

4100-2126 Três baias vermelhas - Porta de vidro e painel de proteção

4100-2136 Três baias vermelhas - Porta sólida

Gabinete
Caixas, portas, painéis de proteção, montagem em rack e acessórios

As caixas 4100ES estão disponíveis em tamanhos para uma, duas ou três baias de 
equipamento, cada uma com um compartimento de bateria localizado na parte inferior. 
As cores incluem platina ou vermelho. As portas são frontais de vidro com painéis 
de proteção modulares ou sólidos. Os modelos estão disponíveis com caixa e porta 
combinadas para envio de pacote único ou embalados separadamente. Os gabinetes 
são classificados como NEMA 1; os gabinetes de montagem em parede também têm 
classificação IP30.

Ficha Técnica: S4100-0037

Gabinetes 4100ES de uma, duas ou três baias
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Produto Número de peça Descrição

Montagem em rack do gabinete

45964 Rack de gabinete vertical especial para 4100ES

4100-2140 Kit de montagem em rack do controlador primário

4100-2145 Kit de montagem em rack da baia opcional 

4100-2144 Kit de montagem em rack do Módulo de distribuição de alimentação (PDM)

Módulos de distribuição de alimentação 
(um necessário por caixa 4100ES ou rack 
de gabinete)

4100-0634 120 VCA

4100-0635 220/230/240 VCA

Acessórios Diversos

252-019 Chave da porta (Chave B)

4100-9856 Kit Appliqué (adesivos) em francês do Canadá, para tamanhos de 1, 2 ou 3 baias

4100-9857 Kit de modernizaçãoAppliqué (adesivos), para tamanhos de 1, 2 ou 3 baias

4100-9868
Kit Appliqué (adesivos) de propósito especial, unidade de controle de recall de elevador e controle de 
supervisão

4100-9869 Kit de Appliqué (adesivos) para propósito especial, fluxo de água de sprinkler e estação de supervisão

4100-9835 Kit de etiquetas de terminação e endereço

4100-9837 Kit indicador de LED verde de alimentação ligada

2975-9813 Acabamento de caixa semiembutida de platina

2975-9812 Acabamento de caixa semiembutida vermelha

Modelo de bateria (baterias de chumbo-
ácidas vedadas, 12 VCC cada)

2081-9272 6,2 Ah

2081-9274 10 Ah

2081-9288 12,7 Ah

2081-9275 18 Ah

2081-9287 25 Ah

2081-9276 33 Ah

2081-9296 50 Ah

Acessórios da bateria
4100-0650 Compartimento de bateria

4100-5128 Bloco de terminal de distribuição da bateria

Produto Número de peça Descrição

Painel de anunciador remoto

4100-9610 Painel do Anunciador Remoto; requer uma fonte de alimentação interna

4100-9611 Painel do Anunciador Remoto Básico; requer alimentação de outro gabinete

4100-9616 Painel do Anunciador Remoto com Tela ES Sensível ao Toque

4100-9617 Painel do Anunciador Remoto Básico com Tela ES Sensível ao Toque

Centro de Comando Remoto

4100-1292 Anunciador de LCD montado em painel, LCD de 2 x 40 caracteres com iluminação LED

4100-9616 Painel do Anunciador Remoto com Tela ES Sensível ao Toque

4100-9617 Painel do Anunciador Remoto Básico com Tela ES Sensível ao Toque

Opções de Interface do Operador de 
Comunicações de Voz/Emergência

4100-1244 Módulo de Microfone Remoto (micro)

4100-1252 Módulo de interface do operador - 1 canal (áudio ou microfone)

4100-1253 Módulo de interface do operador - 1,5 canais (áudio e microfone)

4100-1254 Módulo de interface do operador - 2 canais (áudio completo)

4100-1255 Módulos de interface do operador - 3 a 8 canais

Produtos do sistema de telefone do 
corpo de bombeiros

4100-1271 Telefone principal remoto

4100-1272 Módulo do Telefone com 3 NACs de telefone de Classe B

4100-1273 Módulo dol Adaptador de Classe A do Telefone

Módulos de LED e LED/Switch de 
Propósito Geral

4100-1280 Vermelho - 8 switches, um LED por switch

4100-1281 Amarelo - 8 switches, um LED por switch

4100-1282 Vermelho na parte superior, amarelo na parte inferior - 16 LEDs, 8 switches, dois LEDs por switch

4100-1283 Amarelo na parte superior e na parte inferior - 16 LEDs, 8 switches, dois LEDs por switch

4100-1284 Vermelho na parte superior, verde na parte inferior - 16 LEDs, 8 switches, dois LEDs por switch

4100-1296 Verde na parte superior, amarelo na parte inferior - 16 LEDs, 8 switches, dois LEDs por switch

4100-1285 Vermelho - 16 LEDs, 16 switches, um LED por switch

4100-1278 8 Vermelhos à esquerda, 8 amarelos à direita - 16 LEDs, 16 switches, um LED por switch

Módulos de LED e LED/Switch de 
Propósito Geral

4100-1276 Vermelho, conectável, LEDs somente

4100-1277 LEDs conectáveis, enviado com Vermelho na parte superior, Amarelo na inferior, LED somente

4100-1300
LEDs conectáveis, enciados com vermelho na parte superior, amarelo na parte inferior - 16 LEDs, 16 
switches, um LED por switch

4100-1287 Vermelho, um LED por switch, 24 LEDs, 24 switches

Módulos de LED/switch, Propósito 
especial

4100-1286 Módulo de Controle de HOA de oito funções (Ligado, Desligado, Automático) com switches etiquetadas

4100-1295
Módulo de Controle de HOA de oito funções, mesmo que 4100-1286, exceto pelas switches que não são 
etiquetados

Painéis de anunciador remoto
Os Painéis do Anunciador Remoto são transponders para fins dedicados que suportam 
as informações de status do sistema de alarme de incêndio. O uso típico é quando 
a unidade de controle está longe do local de incêndio, onde estão as pessoas que 
necessitam de informações de status.

Ficha Técnica: S4100-1039
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Produto Número de peça Descrição

Módulos e acessórios do controlador de 
LED/Switch

4100-1288 Módulo controlador de 64 LEDs/64 switches com placa de montagem

4100-1289 Módulo controlador de 64 LEDs/64 switches sem placa de montagem

4100-1294 Etiquetas deslizantes no módulo de LED/Switch

A100-1290 Módulo de E/S de 24 pontos para conexões externas

Módulos de Comunicação
4100-6038 Interface RS-232 Dual, posiciona no Slot 3 ou Slot 2

4100-9816 Módulo de Interface de Relógio Principal com uma porta RS-232 padrão

Painel montado na impressora
4100-1293 Impressora de cabeçote de impressão térmica de montagem em painel

4190-9803 Papel de reposição para impressora 4100-1293, um rolo

Fontes de alimentação de ES
4100-5401 ES-PS, 120-240 V 50/60 Hz

4100-5402 ES-XPS, 120-240 V 50/60 Hz

Acessórios de fonte de alimentação

4100-5152 Opção de Tensão VCC 12, 2 A no máximo

4100-5156 Conversor de 8 VCC

4100-5130 Módulo de Regulador de Tensão, 22,8 a 26,4 VCC (25 VCC nominal)

4100-5131 Módulo de ventilador ES-PS

4100-0636 Kit de chicote de fios de interconexão de caixa

4100-0638 Chicote de fios de 24 VCC adicionais do módulo de slot 4100

4100-5403 Chicote de fios para fonte de alimentação de backup de ES-PS

4100-0644 Chicote de fios PDM de 120 VCA

4100-0645 Chicote de fios PDM de 220 VCA

4100-0646 Chicote de fios PDM de 230 VCA

4100-0647 Chicote de fios PDM de 240 VCA

Módulos de Distribuição de Alimentação
4100-0634 Módulo de distribuição de alimentação (PDM) - 120 VCA

4100-0635 Módulo de distribuição de alimentação (PDM) - 220/230/240 VCA

Acessórios Diversos

4100-2300 Hardware da baia de expansão

4100-1279 Capa do visor único de 2 pol. vazio

4100-9835 Kit de etiqueta de terminação e endereço (para marcação do módulo)

4100-0632 Módulo de utilitário de bloco de terminal

4100-0633 Switch de segurança (contra violação) (conecta-se ao Módulo de Interface do Transponder)

4100-9843 Kits de 8 LEDs - Amarelos

4100-9844 Kits de 8 LEDs - Verdes

4100-9845 Kits de 8 LEDs - Vermelhos

4100-9855 Kits de 8 LEDs - Azuis

Produto Número de peça Descrição

Kits de Atualização

4100-7153
Kit de atualização para unidades de controle de alarme de incêndio da série 4100ES ou 4100U existentes 
(Inglês)

4100-7155
Kit de atualização para unidades de controle de alarme de incêndio da série 4100ES ou 4100U existentes 
(Internacional)

Kits de atualização do InfoAlarm Command Center
Kit de atualização para unidades de controle de alarme de incêndio da série 4100ES ou 
4100U existentes.

Ficha Técnica: S4100-1045

Produto Número de peça Descrição

Anunciadores Remotos com Tela ES 
Sensível ao Toque

4100-9404
Tela Remota ES Sensível ao Toque ES - Vermelha Compatível com painéis de alarme de incêndio 4100ES 
ou 4010ES

4100-9405
Tela Remota ES Sensível ao Toque - Platina Compatível com painéis de alarme de incêndio 4100ES ou 
4010ES

4100-9616
Anunciador Remoto com Display ES Sensível ao Toque Compatível com gabinetes de anunciador da 
unidade de controle de alarme de incêndio 4100ES.

4100-9617
Anunciador Remoto Básico com Tela ES Sensível ao Toque. Compatível com gabinetes de anunciador da 
unidade de controle de alarme de incêndio 4100ES.

Displays remotos de tela sensível ao toque ES
As Telas ES Sensíveis ao Toque remotas para sistemas de alarme de incêndio 4100ES 
e 4010ES oferecem um display grande com conteúdo de informações estendidas, 
suporte a dois idiomas, incluindo idiomas de caracteres UTF-8, e uma interface de 
chave de controle: As Telas ES Sensíveis ao Toque Coloridas oferecem operação 
intuitiva semelhante a um tablet ou smartphone que simula a operação da interface do 
Painel de Incêndio. Com um formato de área maior versus uma exibição de linha de 
texto individual, mais informações são disponibilizadas instantaneamente e um mínimo 
de pressionamentos de tecla é necessário para acessar informações detalhadas.

Ficha Técnica: S4100-1070

Tela ES Sensível ao Toque em Gabinete Remoto
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Produto Número de peça Descrição

Módulos de sistemas de controle de 
emissão 4100ES

2081-9046 Módulo de supervisão de bobina

Série 2080 Interruptores de manutenção

2080-9056 Montagem embutida - Switch de interrupção

2080-9057 Montagem em superfície - Switch de interrupção

Appliqués (adesivos) de liberação, 
necessários para aplicações de liberação 
de agentes supressores 4100ES

4010-9830 Inglês

4010-9830CAF Francês

Acessórios e periféricos de liberação de 
agentes supressores

4090-9005 Periférico básico de liberação de agentes supressores em placa de montagem

4090-9006
Periférico de liberação de agentes supressores montado em caixa vermelha NEMA 1; necessário para 
listagem em ULC

2975-9227 Caixa de montagem vermelha NEMA 1; exigida para 4090-9005

4090-9812 Kit de opções do indicador de comunicações IDNet de LED vermelho; montado na porta da caixa 2975-9227

Sistemas de controle de liberação 4100ES

Quando combinado com os periféricos de liberação de agentes supressores, a unidade 
de controle de alarme de incêndio 4100ES fornece controle e supervisão de atuadores 
para uso em sistemas de liberação de ação anterior ou dilúvio e extinção automática. 
Os dispositivos de notificação e de inicialização de área perigosa são controlados com 
circuitos endereçáveis ou convencionais de acordo com os recursos padrão do 4100ES. 
A lógica do sistema de liberação necessário é implementada na unidade de controle 
4100ES conforme necessário à aplicação local.

Ficha Técnica: S4100-0040

Produto Número de peça Descrição

Seleção do produto

4100-6066 Módulo de interface de loop endereçável TFX

4100-5130 Módulo de Regulador de Tensão, 25 VCC nominal

4100-1340 Módulo de interface de áudio TFX

4100-1298
4100ES Conjunto de telefone de bombeiro primário para gerenciamento de controladores de telefone de 
bombeiro endereçáveis ATM-500

4100-1297
Módulo de controle de telefone de bombeiro de expansão com três NACs de telefone Classe B para 
controle de módulos ATM-500

Migração de equipamento TFX para controle 
de alarme de incêndio 4100ES

Migração de equipamento TFX para controle de alarme de incêndio 4100ES. 
Converte um sistema TFX existente para operação 4100ES enquanto mantém os 
periféricos TFX.

Ficha Técnica: S4100-0050

Produto Número de peça Descrição

Modems de fibra de rede 4120 para 
montagem interna

4100-6072 Conjunto de modem de fibra de porta esquerda - monomodal

4100-6073 Conjunto de modem de fibra de porta esquerda - monomodal

4100-6074 Conjunto de modem de fibra de porta esquerda - multimodal

4100-6075 Conjunto de modem de fibra de porta direita - multimodal

4100-9840 Suporte de montagem de modem de fibra única

4100-9841 Conjunto do módulo de expansão de áudio com suporte de montagem

4100-9842 Módulo de expansão de áudio somente

Gabinete de expansão e conjuntos de 
modems relacionados para montagem 
remota

4190-9021 Gabinete de expansão com conjunto de modem de fibra de porta esquerda (vermelho) - monomodal

4190-9024 Gabinete de expansão com conjunto de modem de fibra de porta esquerda (vermelho) - multimodal

4190-9022 Gabinete de expansão com conjunto de modem de fibra de porta esquerda (bege) - monomodal

4190-9025 Gabinete de expansão com conjunto de modem de fibra de porta esquerda (bege) - multimodal

4190-9023 Conjunto de modem de fibra de porta esquerda - monomodal

4190-9026 Conjunto de modem de fibra de porta direita - multimodal

4190-9018 Módulo de expansão de áudio - apenas para montagem em gabinete de expansão

Gabinete de expansão e conjuntos de 
modems relacionados para montagem 
remota

4190-9021 Gabinete de expansão com conjunto de modem de fibra de porta esquerda (vermelho) - monomodal

4190-9024 Gabinete de expansão com conjunto de modem de fibra de porta esquerda (vermelho) - multimodal

4190-9022 Gabinete de expansão com conjunto de modem de fibra de porta esquerda (bege) - monomodal

4190-9025 Gabinete de expansão com conjunto de modem de fibra de porta esquerda (bege) - multimodal

4190-9023 Conjunto de modem de fibra de porta esquerda - monomodal

4190-9026 Conjunto de modem de fibra de porta direita - multimodal

4190-9018 Módulo de expansão de áudio - apenas para montagem em gabinete de expansão

Modems de fibra óptica
para rede 4120

Os modems de fibra óptica de sinais múltiplos combinam vários sinais de comunicação 
do sistema e os convertem em comunicações de fibra óptica para transmissão por 
meio de uma conexão de cabo de fibra óptica full duplex, que simplifica a fiação de 
campo e aumenta as distâncias de transmissão. As comunicações podem ser enviadas 
individualmente ou combinadas.

Ficha Técnica: S4100-0049
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Produto Número de peça Descrição

Integrador de sistema da rede

4190-9836 NSI Simplex para rede 4120, vermelho

4190-9837 NSI Simplex para rede 4120, platina

4190-9838 NSI Simplex para rede ES Net, vermelho

4190-9839 NSI Simplex para rede ES Net, platina

Módulos opcionais instalados em campo 4007-9801 Módulo de zona/relé de oito pontos

Módulos de mídia para NSI com placa de 
interface de rede 4120

4007-9813 Placa de mídia com fio 

4007-6301 Placa de mídia de fibra duplex 4120 monomodal, porta esquerda 

4007-6302 Placa de mídia de fibra duplex 4120 de modo único, porta direita 

4007-6303 Placa de mídia de fibra duplex 4120 multimodal, porta esquerda 

4007-6304 Placa de mídia de fibra duplex 4120 multimodal, porta direita

Módulos de mídia para NSI com placa de 
interface de rede ES Net

4007-6306 Placa de mídia Ethernet de ES Net 

4007-6307 Placa de mídia DSL de ES Net 

4007-6308 Placa de mídia de fibra SM de ES Net 

4007-6309 Placa de mídia de fibra MM de ES Net

Baterias

2081-9272 6,2 Ah

2081-9274 10 Ah

2081-9288 12,7 Ah

2081-9275 18 Ah

2081-9287 Para montagem remota na caixa de bateria 4009-9801 de 25 Ah

2081-9271 Para montagem remota na caixa de bateria 4009-9802 de 33 Ah

Acessórios da bateria
4009-9801 Gabinete de bateria externo com carregador Para baterias de até 33 Ah

4009-9802 Gabinete de bateria externo com carregador Para baterias de até 25 Ah

Acessórios
2975-9812 Acabamento de caixa semiembutida vermelha

2975-9813 Acabamento de caixa semiembutida de platina

Integrador de sistema da rede (NSI)
para redes ES Net ou 4120

O Integrador de sistema da rede fornece um gateway entre qualquer unidade de 
controle predial na rede de alarme de incêndio 4120 ou ES Net. Isso permite que 
as informações de outras unidades de controle do edifício que não estão equipadas 
para comunicações diretas de rede sejam anunciadas na rede de alarme de incêndio 
Simplex.

Ficha Técnica: S4190-0026

Produto Número de peça Descrição

Unidade de visor de rede, sem voz

4100-9750
Baia do controlador primário da NDU com display de 2x40 em inglês, placa de CPU, placa de interface de 
rede ES, fonte de alimentação ES (120 V a 240V 50/60Hz, 24V Aux. Relé, 24 V Aux. Derivação de força, 
carregador de bateria de 110 Ah) e interface de comunicação externa de IUR+

4100-9751 Mesmo que 4100-9750 acima, exceto pela a interface do usuário em francês do Canadá.

4100-9752 Mesmo que 4100-9750 exceto pela interface do usuário InfoAlarm em inglês com teclas em alto relevo

4100-9753
Mesmo que 4100-9750 exceto pela interface do usuário InfoAlarm em francês do Canadá com teclas em 
alto relevo

4100-9754
O mesmo que 4100-9750, exceto pela interface do usuário do InfoAlarm com teclas planas e etiquetas 
deslizantes

Unidade de visor de rede com Voice 
Command Center (VCC)

4100-9760

Baia do controlador primário da NDU com display de 2x40 em inglês, placa de CPU, placa de interface 
de rede ES, fonte de alimentação ES (120 V a 240V 50/60Hz, 24V Aux. Relé, 24 V Aux. Derivação de 
força, carregador de bateria de 110 Ah) e interface de comunicação externa de IUR+ Baia do controlador 
primário VCC com placa CPU, placa de interface de rede ES, a placa IDNet 2 compatível com até 250 
pontos endereçáveis/analógicos, fonte de alimentação ES (120 V a 240V 50/60Hz, 24V Aux. Relé, 24 V 
Aux. Derivação de força, carregador de bateria de 110 Ah) e interface de comunicação externa de IUR+

4100-9761
O mesmo que 4100-9750, exceto pela interface do usuário em francês do Canadá na baia do controlador 
primário da NDU

4100-9762
Mesmo que 4100-9750, exceto pela interface do usuário InfoAlarm em inglês com teclas em alto relevo 
na baia do controlador primário da NDU

4100-9763
Mesmo que 4100-9750, exceto pela interface do usuário InfoAlarm em francês do Canadá com teclas em 
alto relevo na baia do controlador primário da NDU

4100-9764
O mesmo que 4100-9760, exceto pela interface de usuário do InfoAlarm com teclas planas e etiquetas 
deslizantes na baia do controlador primário da NDU

Placas de mídia de canal duplo da ES Net 
para NICs montados em 4100ES

4100-6308 Placa de mídia de fibra monomodal e canal duplo NIC da ES Net

4100-6309 Placa de mídia de fibra multimodal e canal duplo NIC da ES Net

4100-6307 Placa de mídia de DSL de NIC da ES Net de canal duplo

Kits de serviços de placa de mídia de 
fibra ES Net (para uso em trabalhos de 
modernização, onde cabos de fibra óptica 
com conectores ST já estão instalados)

4100-6412 Multimodal de 50/125 μm

4100-6413 Multimodal de 62,5/125 μm

4100-6414 Monomodal de 9/125 μm

Seleção do equipamento NDU

4100-1291 Interface de unidade remota (IUR)

4100-6031 Circuito urbano, com switches de desconexão (para uso apenas com ES-PS)

4100-6032 Circuito urbano, sem switches de desconexão (para uso apenas com ES-PS)

4100-6033 Relé de Alarme/Supv./Tbl, 3 relés do formulário C, 2 A a 32 VCC (para uso com ES-PS somente)

4100-6038 Interface RS-232 Dupla

4100-6046 Porta Dupla RS-232 de interface padrão (módulo 4 x 5)

4100-6080 Montagem lateral DACT, relatório de ponto ou evento

4100-9816 Módulo de Interface de Relógio Principal com uma porta RS-232 padrão

4100-6079 Módulo de interface da internet SafeLINC

4100-1290 Módulo de E/S de 24 pontos

4100-6069 Módulo Ethernet BACpac – 1500 pontos

4100-6110 Módulo Ethernet BACpac – 5000 pontos

Painéis do anunciador de rede para rede ES 
(ES Net) 
A NDU 4100ES com Centro de Comando de Voz (VCC) para ES Net é um anunciador 
no nível da rede e um controlador manual de sistema/ponto com equipamento de 
controle de voz em rede opcional. Ela fornece aviso alfanumérico para até 12.000 
pontos de rede e/ou listas de pontos e pode ser programada para funcionar como o 
controlador primário da rede para Silêncio de alarme, Reconhecimento de problemas e 
Reinicialização do sistema.

Ficha Técnica: S4100-1077
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Unidades de controle 
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
 Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Seleção do equipamento NDU

4100-6111 Módulo Ethernet BACpac – 15000 pontos

4100-6101 Módulo de ponte física classe B

4100-6102 Módulo de ponte física classe X

4100-6308 Placa de mídia de fibra monomodal e canal duplo NIC da ES Net

4100-6309 Placa de mídia de fibra multimodal e canal duplo NIC da ES Net

4100-6307 Placa de mídia de DSL de NIC da ES Net de canal duplo

Placas de comunicação IP
4100-6105 Comunicador IP -montagem lateral

4100-6107 Comunicador IP -montagem vertical

Fontes de alimentação
4100-5401 ES-PS, 120 a 240 V 50/60 Hz

4100-5402 ES-XPS, 120 a 240 V 50/60 Hz

Acessórios de fonte de alimentação

4100-5152 Opção  de alimentação de 12 VCC

4100-0156
Conversor de 8 VCC, necessário para módulos de ponte física múltipla, 3 A no máximo, 1 bloco incluído 
com cargas

4100-5130 Módulo regulador de tensão

4100-5131 Módulo de ventilador ES-PS

4100-0636 Kit de chicote de fios de interconexão de caixa (não áudio)

4100-0638 Chicote de fios de 24 VCC adicionais do módulo de slot 4100

4100-5403 Chicote de fios para fonte de alimentação de backup de ES-PS

4100-0644 Chicote de fios PDM de 120 VCA

4100-0645 Chicote de fios PDM de 220 VCA

4100-0646 Chicote de fios PDM de 230 VCA

4100-0647 Chicote de fios PDM de 240 VCA

Produto Número de peça Descrição

Seleção DACT serial

4100-6052 DACT serial - 4100ES e 4100U

4100-6080 DACT serial - 4100ES com EPS

4010-9912 DACT serial - 4010ES

4007-9806 DACT serial - 4007ES

4010-9816 DACT serial - 4010 

Acessórios do sistema
Transmissores de comunicação de alarme digital serial (SDACT)

Módulos transmissores de comunicação de alarme digital serial (SDACT) monitoram 
o status da unidade de controle de alarme de incêndio host e suas conexões com o 
local de monitoramento da Estação Central. Quando as alterações de status exigem 
que as informações sejam relatadas, o SDACT fornece mensagens detalhadas que 
podem ajudar a Estação Central a implementar com precisão a resposta necessária. 
Os relatórios de informações típicos incluem alarmes, problemas e condições de 
supervisão. Os modelos das séries 4007ES, 4010, 4010ES, 4100ES e 4100U fornecem 
informações de pontos específicos. Os módulos SDACT comunicam-se diretamente 
com a CPU da unidade de controle de alarme de incêndio e são programados de 
forma personalizada para os requisitos específicos da Estação Central e da unidade de 
controle de alarme de incêndio conectada.

Ficha Técnica: S2080-0009

Gabinete de bateria série 4081 com carregador

Unidade de comando de status (SCU) 4602-9101

Produto Número de peça Descrição

Anunciadores de LED/Switch individual; 
montagem em caixa múltipla sêxtupla

4602-9101 Unidade de comando de status (SCU) com placa de acabamento bege 

4602-9102 Unidade de comando remota (RCU) com placa de acabamento bege 

4602-9111 Opção de placa de acabamento em aço inoxidável escovado

2975-9206 
Opção de caixa de montagem em superfície para uso com 4602-9101 ou 4602-9102; aço pintado, 
acabamento em marfim

Módulo de E/S Gráfico individual 4602-9150 Conjunto de placa RCU/SCU de E/S Gráfico

Módulos de E/S Gráfico montados em 
placa

4602-8103 Placa de montagem de E/S Gráfico para até quatro (4)

4602-8902 
Selecione ao adicionar módulos 4602-7101 no campo a uma placa de montagem do anunciador de E/S 
Gráfico existente

4602-7101 Módulo de RCU/SCU de E/S Gráfico para montagem na placa 4602-8103 (até quatro);

Indicadores modulares de LED/Switch; 
Gabinete montado

4602-8001 
Painel de anunciador básico; inclui caixa 2975-9197 bege e porta bege de montagem em superfície; tem 
espaço para até 4 módulos RCU/SCU

4602-8901 Selecione ao adicionar recursos no campo a um gabinete do anunciador de LED/Switch modular 4602 

4602-7001 Módulo de Unidade de Comando Remoto (RCU); normalmente um usado por 4602-8001

4602-6001 Módulo Unidade de Comando de Status (SCU); até 4 podem ser selecionados 

4602-5001 Selecione quando nenhum módulo 4602-7001 ou 4602-6001 deve ser selecionado

4602-2201 Porta de montagem embutida e opção de acabamento - Bege

4602-2202 Porta de montagem embutida e opção de acabamento - Aço inoxidável

Opções de SCU/RCU
4602-9110 Oito (8) LEDs amarelos conectáveis

4602-9112 Etiquetas de zona numeradas de 1 a 64

Acessórios do sistema
SCU série 4602 (unidades de comando de status) e RCU 
(unidades de comando remoto)

As unidades de comando de status (SCU) fornecem 16 LEDs de status de zona 
vermelha. Os múltiplos podem ser montados juntos para cobertura adicional 
da zona. As unidades de comando remoto (RCU) fornecem 8 LEDs de status de 
zona vermelha e switches de controle que duplicam as funções de switch da 
unidade de controle de alarme de incêndio host. Um chave seletora ativa os 
switches de controle. Um LED verde indica que há energia e um LED amarelo 
indica problemas.

Ficha Técnica: S4602-0001

Produto Número de peça Descrição

Gabinete de bateria externo com 
carregador

4081-9301 DACT serial - 4100ES e 4100U

4081-9302 DACT serial - 4100ES com EPS

Seleção de bateria

2081-9287 Bateria de chumbo-ácido vedada de 25 Ah, 12 VCC, Qtd 2

2081-9276 Bateria de chumbo-ácido vedada de 33 Ah, 12 VCC, Qtd 2

2081-9296 Bateria de chumbo-ácido vedada de 50 Ah, 12 VCC, Qtd 2

Gabinete de bateria com carregador
Baterias de FACUs 4010 permitem até 25 Ah para montagem no gabinete. As Unidades 
de Controle de Liberação de Agente Supressor 4004R permitem que baterias de até 
12,7 Ah sejam montadas em seu gabinete. Para aplicações de sistema que requerem 
mais bateria reserva, os gabinetes de bateria externa da Série 4081 com carregador 
podem acomodar baterias de até 50 Ah.

Ficha Técnica: S4081-0001
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Unidades de controle 
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
 Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Gabinete de bateria externo com 
carregador

4081-9306 Entrada 120 VCA

4081-9308 Entrada de 220/230/240, entradas múltiplas

Acessórios 4100-9837 Kit indicador de energia LED verde, necessário para listagem ULC

Referência de bateria 2081-9279 Bateria de chumbo-ácido vedada de 110 Ah, 12 VCC, Qtd 2

Gabinete de bateria externo com carregador
Para uso com unidades de controle de alarme de incêndio endereçáveis modelos 
4100ES, 4100U e 4010ES. Use baterias montadas nos gabinetes. Para aplicações de 
sistema que requerem bateria de reserva adicional, esses gabinetes de bateria com 
carregador de bateria acomodam baterias de até 110 Ah.

Ficha Técnica: S4081-0002

Produto Número de peça Descrição

Extensor NAC IDNet 4009

4009-9201 Extensor do circuito de dispositivo de notificação (NAC) IDNet 4009, entrada de 120 VCA

4009-9301 Extensor do circuito de dispositivo de notificação (NAC) IDNet 4009, entrada de 240 VCA

4009-9202CA
Extensor do circuito de dispositivo de notificação (NAC) IDNet 4009, (modelo listado na ULC) entrada de 
120 VCA

Módulos opcionais

4009-9807
Quatro módulos de pontos NACs adicionais, classificadas 1.5 A para aparelhos de aplicação especial; 1 A 
para tensão do dispositivo de 24 DC regulado, Classe B

4009-9808 Adaptador Classe A duplo (para duas saídas de circuito de aparelho de notificação (NAC))

4009-9809 Repetidor IDNet, a saída é Classe A ou Classe B

4009-9810 Receptor de Fibra Óptica, Classe B

4009-9811 Receptor de fibra óptica, Classe A (IDNet), Classe X (fibra)

4009-9805 Appliqué (Adesivo) vermelho para seleção de porta, se necessário

2975-9801 Kit de acabamento semiembutido, bege 

2975-9802 Kit de acabamento semiembutido, vermelho 

Baterias

2081-9272 Bateria de 6,2 Ah, 12 VCC

2081-9274 Bateria de 10 Ah, 12 VCC

2081-9288 Bateria de 12,7 Ah, 12 VCC

2081-9275 Bateria de 18 Ah, 12 VCC

Acessórios Externos

4090-9105 Transmissor de fibra óptica IDNet, operação classe B

4090-9107 Transmissor de fibra óptica IDNet, operação classe X

4009-9801 Gabinete da bateria externa para baterias de até 18 Ah, bege

Série 4081 Chicotes de fios do resistor de fim de linha

Extensor NAC IDNet 4009
para controle com comunicações IDNet ou NACs convencionais

Fornece capacidade de circuito de dispositivo de notificação adicional (NAC) com 
modos de operação flexíveis e design com limitação de alimentação.

Ficha Técnica: S4009-0002

Gabinete de bateria compatível com 4081-9306/4081-
9308, 4100ES/4100U/4010ES com carregador

Extensor NAC IDNet 4009

4009 Repetidor IDNAC

Produto Número de peça Descrição

 Seleção do repetidor 4009 IDNAC
4009-9601(BA) Repetidor 4009 IDNAC com gabinete (Red)

4009-9602(BA) Repetidor 4009 IDNAC com gabinete (Platina)

Acessórios de pós-venda

4009-9814 Módulo adaptador classe A, montado na placa controladora do repetidor

2975-9813 Acabamento de caixa semiembutida de platina 

2975-9812 Acabamento de caixa semiembutida vermelha

Acessórios Externos
4905-9929 Isolador de Comunicações TrueAlert Remoto 

4009-9801 Gabinete da bateria externa para baterias 25 Ah

Baterias

2081-9272 Bateria de 6,2 Ah, 12 VCC

2081-9274 Bateria de 10 Ah, 12 VCC

2081-9288 Bateria de 12,7 Ah, 12 VCC

2081-9275 Bateria de 18 Ah, 12 VCC

4009 Repetidor IDNAC
Unidades de controle de alarme de incêndio com saídas SLC IDNAC fornecem endereço 
e controle individuais dos dispositivos de notificação endereçáveis TrueAlert e TrueAlert 
ES. Quando um SLC IDNAC atinge o limite de corrente ou o limite de distância do SLC 
IDNAC de origem, o uso de repetidores IDNAC 4009 estende o SLC IDNAC com um 
adicional de 3 A de corrente SLC e até 139 cargas unitárias de capacidade supervisória 
adicional.

Ficha Técnica: S4009-0004
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Unidades de controle 
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
 Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Referência de unidade de controle de 
alarme de incêndio

4100-6048 Módulo de interface inteligente - 4100ES e 4100U

4100-9901 Módulo de interface inteligente - 4100ES

4100-0154 Módulo de interface inteligente - 4100

Referência de equipamento de detector 
de fumaça Xtralis VESDA

VSR-13D01-S04
Inclui placa de interface de alto nível VESDA, um programador VESDA e um soquete VESDAnet, todos 
montados em um rack de equipamentos de 19 polegadas dentro de uma caixa de montagem

Interface para os detectores de aspiração de 
ar VESDA
para unidades de controle de alarme de incêndio da série 
4100ES/4010ES/4100U/4100

Permite que unidades endereçáveis de detecção de incêndio coletem e processem 
informações de status dos sistemas VESDA de detecção de fumaça por aspiração de 
ar de alta sensibilidade. Os requisitos de hardware incluem um Módulo de Interface 
Inteligente instalado na unidade de controle de alarme de incêndio e um Módulo HLI e 
equipamento VESDA associado instalado em um gabinete separado.

Ficha Técnica: S4100-0026

Produto Número de peça Descrição

Impressora remota 4190-9027 Impressora bidirecional de matriz de pontos de alta resolução, 24 pinos

Impressora remota para sistema de alarme 
de incêndio
Uma impressora de alta resolução de 24 pinos para uso com unidades de controle de 
alarme de incêndio e sistemas relacionados. Ela está listada para operação complementar 
de sistema de sinalização de proteção contra incêndio sob a norma UL 864.

Ficha Técnica: S4190-0027

Impressora remota

Produto Número de peça Descrição

Unidade de uma baia - Unidade de 
controle básica com interface do 
operador de 2 x 40

4010-9401 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CSFM, FM, Corpo de Bombeiros de NY

4010-9401BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CSFM, FM, Corpo de Bombeiros de NY

4010-9402 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, CSFM, FM, Corpo de Bombeiros de NY

4010-9402BA Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, CSFM, FM, Corpo de Bombeiros de NY

Mesmos recursos acima, com anunciador 
de 48 LEDs

4010-9403 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM, Corpo de Bombeiros de NY

4010-9404 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM, Corpo de Bombeiros de NY

4010-9405 Cor vermelha, francês, 120 VCA, ULC, CSFM, FM

4010-9406 Cor platina, francês, 120 VCA, ULC, CSFM, FM

Unidade de duas baias - Unidade 
de controle básica com interface do 
operador de 2 x 40

4010-9421 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9421BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9422 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9422BA Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

Mesmos recursos acima, com anunciador 
de 48 LEDs

4010-9423 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, ULC, FM

4010-9428 Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, ULC, FM

4010-9430 Cor platina, francês, 120 VCA,UL, ULC, FM

Unidade de controle básica com interface 
do operador InfoAlarm

4010-9425 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9425BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9426 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9426BA Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

Unidades de controle de incêndio 4010ES 
(convencionais), América do Norte
As unidades de controle e detecção de incêndio da série 4010ES fornecem recursos 
avançados de instalação, operador e serviço para aplicações de clientes no mercado 
de sistemas de alarme de incêndio endereçável de médio alcance. Uma porta Ethernet 
integrada fornece comunicações rápidas do sistema externo para agilizar as atividades 
de instalação e serviço. O arquivamento de memória flash compacto dedicado 
fornece armazenamento seguro de informações do sistema no local de arquivos de 
configuração de trabalhos eletrônicos. Uma variedade de módulos funcionais estão 
disponíveis para atender aos requisitos específicos do sistema. Seleções permitem 
que as unidades de controle sejam configurados tanto para operação de controle de 
incêndio Autônomo ou de Rede. Uma tela de toque opcional fornece um conteúdo de 
informação expandido do display.

Ficha Técnica: S4010-0004

Unidade de Controle de Incêndio 4010ES de duas baias
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Unidades de controle 
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
 Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Módulos de sistemas de controle de 
liberação

2081-9046 Módulo de supervisão de bobina

Série 2080 Switch de manutenção

2080-9056 Swith de interrupção, montagem embutida

2080-9057 Switch de interrupção, montagem em superfície

Appliqués (adesivos) de liberação, 
necessários para aplicações de liberação 
de agentes supressores 4010ES

4010-9830 Appliqué (adesivos) de liberação de agentes supressores, inglês

4010-9830CAF Appliqué (adesivos) de liberação de agentes supressores, francês

Acessórios e periféricos de liberação de 
agentes supressores

4090-9005 Periférico básico de liberação de agentes supressores em placa de montagem

4090-9006
Periférico de liberação de agentes supressores montado em caixa vermelha NEMA 1; necessário para 
listagem em ULC

2975-9227 Caixa de montagem vermelha NEMA 1; exigida para 4090-9005

4090-9812 Kit de opções do indicador de comunicações IDNet de LED vermelho; montado na porta da caixa 2975-9227

Sistema de controle de liberação 4010ES, 
América do Norte
Quando combinado com os periféricos de liberação de agentes supressores, a unidade 
de controle de alarme de incêndio 4010ES fornece controle e supervisão de atuadores 
para uso em sistemas de liberação de ação anterior ou dilúvio e extinção automática. 
Os dispositivos de notificação e de inicialização de área perigosa são controlados com 
circuitos endereçáveis ou convencionais de acordo com os recursos padrão do 4010ES. 
A lógica do sistema de liberação necessário é implementada na unidade de controle 
4010ES conforme necessário à aplicação local.

Ficha Técnica: S4010-0005

Produto Número de peça Descrição

Unidade de controle básica de uma baia 
com interface do operador de LCD de 
2 x 40

4010-9601 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CSFM, FM

4010-9602 Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CSFM, FM

4010-9602-BA Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CSFM, FM

Mesmos recursos acima, com anunciador 
de 48 LEDs

4010-9603 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

4010-9604 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

4010-9606 Cor platina, francês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

Unidade de controle básica de duas baias 
com interface do operador de LCD de 
2 x 40

4010-9621 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CFSM, FM

4010-9621BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CFSM, FM

4010-9622 Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CFSM, FM

4010-9622BA Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CFSM, FM

Mesmos recursos acima, com anunciador 
de 48 LEDs

4010-9609 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

4010-9610 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

4010-9608 Cor platina, francês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

Unidade de controle básica com interface 
do operador InfoAlarm

4010-9623 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CFSM, FM

4010-9623BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CFSM, FM

4010-9624 Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CFSM, FM

4010-9624BA Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CFSM, FM

Módulos Opcionais de Bloco Único

4010-9912 DACT serial

4010-9908 Módulo de relé Aux de 4 pontos

4010-9916 Módulo de Regulador de Tensão, 22,8 a 26,4 VCC (25 VCC nominal)

4010-9918 Módulo RS-232 Duplo

4010-9930 Isolador IDNAC de Classe A Duplo (DCAI)

4010-9915 Módulo do portal BACpac Ethernet

4010-9901 HLI VESDA

4010-9929 Módulo IDNet 2+2, capacidade de 250 pontos

4010-9935 Módulo plano de 8 pontos de zona/relé de 4 pol. x 5 pol.

4100-6305 Chicote do regulador de 25V para o módulo de zona/relé de 8 pontos

Unidades de controle de incêndio 
4010ES 
Detecção de incêndio endereçável IDNAC, unidade e 
acessórios de controle de alarme de incêndio

O 4010ES com capacidade de endereçamento em rede e 
totalmente compatível suporta até 1.000 detectores, módulos ou 
estações manuais, ideal para instalações de pequeno a médio 
porte. Os recursos de economia de mão de obra disponíveis em 
todos os painéis Simplex, como isolamento de falha à terra no nível 
do dispositivo e relatórios de status do sensor de fumaça quase 
sujos, ajudam a minimizar o tempo de instalação e permitem a 
manutenção proativa, evitando alarmes incômodos. Um display 
de tela sensível ao toque opcional com interface intuitiva está 
disponível.

Ficha Técnica: S4010-0011

Gabinete de 1 baia com
Anunciação de LED

Gabinete de 1 baia

Gabinete de 2 baias
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Unidades de controle 
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
 Redes e Estações de trabalho

Gabinete de 1 baia com anunciação 
de LED

Gabinete de 1 baia

Gabinete de 2 baias

Produto Número de peça Descrição

Módulos de bloco vertical duplo (plano)
4010-9928 Para unidades de uma baia somente: Kit de instalação da placa do bloco vertical duplo

4010-9923 Interface da Internet SafeLINC

Opção de unidade de controle adicional

4010-9909 Módulo de conexão urbana com chaves seccionadoras

4010-9910 Módulo de conexão urbana

4010-9911 Módulo de relé de alarme

4100-5128 Bloco de terminal de distribuição da bateria

Acessórios Diversos

4100-9843 Kit de 8 LEDs amarelos

4100-9844 Kit de 8 LEDs verdes

4100-9845 Kit de 8 LEDs vermelhos

4100-9855 Kit de 8 LEDs azuis

4100-8802 Software da unidade de programação para o usuário final

4100-0292 Edição de etiquetas personalizada (Dongle USB)

4100-0295 Configuração e Controle de Vetorização de Porta Serial (Dongle USB)

4100-0296 Edição de nível de acesso/senha (Dongle USB)

4100-0298 Configuração e controle de WalkTest (Dongle USB)

4100-8810 Programação de fábrica (selecionar)

4100-0831 Etiquetas e programação personalizadas (requer 4010-8810)

Produto Número de peça Descrição

Unidade de uma baia - Unidade de 
controle básica com interface do 
operador de 2 x 40 

4010-9401 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9401BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9402 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9402BA Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9501 Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9501BA Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9502 Cor platina, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9502BA Cor platina, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

Unidades de controle de incêndio 
4010ES (convencionais), Internacional 

Módulos e Acessórios da Unidade de Controle Básica 
para Detecção e Controle de Incêndio Endereçável

As unidades de controle e detecção de incêndio da série 4010ES 
fornecem recursos avançados de instalação, operador e serviço para 
aplicações de clientes no mercado de sistemas de alarme de incêndio 
endereçável de médio alcance. Uma porta Ethernet integrada fornece 
comunicações rápidas do sistema externo para agilizar as atividades 
de instalação e serviço. O arquivamento de memória flash compacto 
dedicado fornece armazenamento seguro de informações do sistema 
no local de arquivos de configuração de trabalhos eletrônicos. Uma 
variedade de módulos funcionais estão disponíveis para atender aos 
requisitos específicos do sistema. Seleções permitem que as unidades de 
controle sejam configurados tanto para operação de controle de incêndio 
Autônomo ou de Rede. Uma tela de toque opcional fornece um conteúdo 
de informação expandido conveniente.

Ficha Técnica: S4010-0006

Produto Número de peça Descrição

Mesmos recursos acima, com anunciador 
de 48 LEDs

4010-9403 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, ULC, FM

4010-9404 Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, UFM, FM

Unidade de controle básica com interface 
do operador 2 x 40 

4010-9503BA Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL

Unidade de duas baias - Unidade 
de controle básica com interface do 
operador de 2 x 40

4010-9421 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9421BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9422 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9422BA Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

Mesmos recursos acima, com anunciador 
de 48 LEDs

4010-9423 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, ULC, FM

4010-9428 Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, ULC, FM

Unidade de controle básica com interface 
do operador InfoAlarm

4010-9425 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9425BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9426 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

4010-9426BA Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, FM

Unidade de controle básica com interface 
do operador 2 x 40

4010-9521 Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9521BA Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9522 Cor platina, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

Unidade de controle básica com interface 
do operador InfoAlarm

4010-9526BA Cor platina, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

Unidade de controle básica com interface 
do operador 2 x 40

4010-9523BA Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL

Unidade de controle básica com interface 
do operador InfoAlarm

4010-9527BA Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL

Módulos Opcionais de Bloco Único

4010-9912 DACT serial

4010-9908 Módulo de relé Aux de 4 pontos

4010-9916 Módulo de Regulador de Tensão, 22,8 a 26,4 VCC (25 VCC nominal)

4010-9918 Módulo RS-232 Duplo

4010-9915 Módulo do portal BACpac Ethernet

4010-9901 HLI VESDA

4010-9935 Módulo plano de 8 pontos de zona/relé de 4 pol. x 5 pol.

4100-6305 Chicote do regulador de 25V para o módulo de zona/relé de 8 pontos

4010-9929 Módulo IDNet 2+2, capacidade de 250 pontos

Módulos de bloco vertical duplo (plano)
4010-9928 Kit de montagem de placa de bloco vertical duplo, apenas para unidades de 1 baia

4010-9923 Interface da Internet SafeLINC

Módulos opcionais adicionais com uso de 
bloco opcional especial

4010-9917 2 blocos verticais

Recursos da unidade de controle 
adicionais

4010-9909 Módulo de conexão urbana com switch de desconexão

4010-9910 Módulo de conexão urbana

4010-9911 Módulo de relé de alarme

4100-5128 Bloco de terminal de distribuição da bateria
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Produto Número de peça Descrição

Módulos de sistemas de controle de 
liberação

2081-9046 Módulo de supervisão de bobina

Série 2080 Switch de manutenção

2080-9056 Swith de interrupção, montagem embutida

2080-9057 Switch de interrupção, montagem em superfície

Appliqués (adesivos) de liberação, 
necessários para aplicações de liberação 
de agentes supressores 4010ES

4010-9830 Appliqué (adesivos) de liberação de agentes supressores, inglês

4010-9830CAF Appliqué (adesivos) de liberação de agentes supressores, francês

Acessórios e periféricos de liberação de 
agentes supressores

4090-9005 Periférico básico de liberação de agentes supressores em placa de montagem

4090-9006
Periférico de liberação de agentes supressores montado em caixa vermelha NEMA 1; necessário para 
listagem em ULC

2975-9227 Caixa de montagem vermelha NEMA 1; exigida para 4090-9005

4090-9812 Kit de opções do indicador de comunicações IDNet de LED vermelho; montado na porta da caixa 2975-9227

Sistemas de controle de liberação 
4010ES, Internacional

Quando combinado com os periféricos de liberação de agentes supressores, a 
unidade de controle de alarme de incêndio 4010ES fornece controle e supervisão 
de atuadores para uso em sistemas de liberação de ação anterior ou dilúvio e 
extinção automática. Os dispositivos de notificação e de inicialização de área 
perigosa são controlados com circuitos endereçáveis ou convencionais de acordo 
com os recursos padrão do 4010ES. A lógica do sistema de liberação necessário 
é implementada na unidade de controle 4010ES conforme necessário à aplicação 
local.

Ficha Técnica: S4010-0007

Produto Número de peça Descrição

Unidade de uma baia - Unidade de 
controle básica com interface do 
operador de LCD de 2 x 40

4010-9601 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CSFM, FM

4010-9602 Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CSFM, FM

4010-9602-BA Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CSFM, FM

4010-9701 Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9702 Cor platina, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

Mesmos recursos acima, com anunciador 
de 48 LEDs

4010-9603 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

4010-9604 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

Unidade de duas baias - Unidade 
de controle básica com interface do 
operador de LCD de 2 x 40

4010-9621 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CFSM, FM

4010-9621BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CFSM, FM

4010-9622 Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CFSM, FM

4010-9622BA Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CFSM, FM

4010-9721 Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9721BA Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9722 Cor platina, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9722BA Cor platina, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

Mesmos recursos acima, com anunciador 
de 48 LEDs

4010-9609 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

4010-9610 Cor platina, inglês, 120 VCA, UL, ULC, CSFM, FM

Unidade de controle básica com interface 
do operador InfoAlarm

4010-9623 Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CFSM, FM

4010-9623BA Cor vermelha, inglês, 120 VCA, UL, CFSM, FM

4010-9624 Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CFSM, FM

4010-9624BA Cor platina, inglês, 120 VCA,UL, CFSM, FM

4010-9711 Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9711BA Cor vermelha, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9712 Cor platina, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

4010-9712BA Cor platina, inglês, 220 a 240 VCA, UL, FM

Unidades de controle de incêndio 
4010ES, Internacional

Módulos e acessórios de unidade de controle básico e 
detecção de incêndio endereçável

As unidades de controle e detecção de incêndio da série 4010ES 
fornecem recursos avançados de instalação, operador e serviço para 
aplicações de clientes no mercado de sistemas de alarme de incêndio 
endereçável de médio alcance. Uma porta Ethernet integrada fornece 
comunicações rápidas do sistema externo para agilizar as atividades 
de instalação e serviço. O arquivamento de memória flash compacto 
dedicado fornece armazenamento seguro de informações do sistema 
no local de arquivos de configuração de trabalhos eletrônicos.

Ficha Técnica: S4010-0012

Gabinete de 1 baia com anunciação 
de LED

Gabinete de 2 baias

Gabinete de 1 baia
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 Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Módulos Opcionais de Bloco Único

4010-9912 DACT serial

4010-9908 Módulo de relé Aux de 4 pontos

4010-9916 Módulo de Regulador de Tensão, 22,8 a 26,4 VCC (25 VCC nominal)

4010-9918 Módulo RS-232 Duplo

4010-9930 Isolador IDNAC de Classe A Duplo (DCAI)

4010-9915 Módulo do portal BACpac Ethernet

4010-9901 HLI VESDA

4010-9935 Módulo plano de 8 pontos de zona/relé de 4 pol. x 5 pol.

4100-6305 Chicote do regulador de 25V para o módulo de zona/relé de 8 pontos

4010-9929 Módulo IDNet 2+2, capacidade de 250 pontos

Módulos de bloco vertical duplo (plano)
4010-9928 Para unidades de uma baia somente: Kit de instalação da placa do bloco vertical duplo

4010-9923 Interface da Internet SafeLINC

Acessórios Diversos

4100-9843 Kit de 8 LEDs amarelos

4100-9844 Kit de 8 LEDs verdes

4100-9845 Kit de 8 LEDs vermelhos

4100-9855 Kit de 8 LEDs azuis

4100-0650 Compartimento de bateria, necessário para baterias de 50 Ah (apenas para gabinetes de duas baias)

4100-8802 Software da unidade de programação para o usuário final

4100-0292 Edição de etiquetas personalizada (Dongle USB)

4100-0295 Configuração e Controle de Vetorização de Porta Serial (Dongle USB)

4100-0296 Edição de nível de acesso/senha (Dongle USB)

4100-0298 Configuração e controle de WalkTest (Dongle USB)

4100-0831 Etiquetas e programação personalizadas (requer 4010-8810)

4100-8810 Programação de fábrica (selecionar)

Opção de unidade de controle adicional

4010-9909 Módulo de conexão urbana com chaves seccionadoras

4010-9910 Módulo de conexão urbana

4010-9911 Módulo de relé de alarme

4100-5128 Bloco de terminal de distribuição da bateria

Produto Número de peça Descrição

4007ES Hybrid com quatro NACs 
convencionais, fonte de alimentação 
de saída de 6 A/carregador de bateria 
e um SLC IDNet+ para até 100 pontos 
endereçáveis

4007-9101 Cor vermelha

4007-9101BA Cor vermelha

4007-9102 Cor platina

4007-9102BA Cor platina

Opções de programação de fábrica
4007-8810 Programação de fábrica 

4007-0831 Etiquetas e programação personalizadas

Módulos opcionais instalados em campo

4007-9801 Módulo de zona/relé de oito pontos

4007-9802 Módulo regulador de 25 VCC

4007-9803
Módulo de Expansão de Loop IDNet+; fornece um loop isolado adicional com isolamento de curto-
circuito para o canal IDNet+ existente, também fornece pontos endereçáveis adicionais à capacidade do 
canal IDNet+, máximo de dois

4007-9804 Isolador IDNAC de Classe A Duplo (DCAI)

4007-9805 Módulo anunciador de status de 48 LEDs montado em painel

4007-9806 Módulo SDACT para relatório de ponto ou evento

4007-9807 Módulo de circuito urbano com interruptor de desconexão

4007-9808 Módulo de circuito urbano sem interruptor de desconexão

4007-9809 Módulo de relé; relés para alarme, supervisão e problema

4007-9812 Módulo de interface RS-232 duplo

Módulos de rede opcionais instalados 
em campo

4190-8001 Módulo de gateway de serviço remoto TrueInsight e seleção de programação

4190-6106 Kit de instakação de módulo de gateway de serviço remoto TrueInsight

4190-4106 Módulo de gateway de serviço remoto TrueInsight para endereçamento de IP fixo

Baterias

2081-9272 6,2 Ah

2081-9274 10 Ah

2081-9288 12,7 Ah

2081-9275 18 Ah

Acessórios da bateria
4009-9801 Bege, para baterias de até 25 Ah

4009-9802 Bege, para baterias de até 33 Ah

Unidades de controle 4007ES

Unidade de detecção e controle de Incêndio 4007ES Hybrid com 
início endereçável e/ou convencional

As unidades de controle e detecção de incêndio da série 4007ES fornecem recursos 
abrangentes de instalação, operação e manutenção com capacidades de ponto 
e módulo adequadas para uma ampla gama de aplicações do sistema. Os painéis 
podem ser configurados para operação de controle de incêndio autônoma ou em 
rede. A conveniente e intuitiva tela de toque colorida fornece fácil acesso para ações 
típicas de resposta do sistema e para revisão detalhada do sistema, ou atualizações 
de configuração com controle de senha para limitar o acesso do usuário. IDCs 
convencionais padrão e comunicações endereçáveis IDNet+ fornecem flexibilidade 
para sistemas novos e reformulados. Os valores do resistor de fim de linha IDC e NAC 
são selecionáveis para corresponder a uma ampla gama de circuitos de dispositivo de 
inicialização e circuitos de dispositivos de notificação existentes.

Ficha Técnica: S4007-0001
Vista frontal do painel 4007ES híbrido
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Produto Número de peça Descrição

Acessórios

2080-9047
Cabo DACT, 4,3 m (14 pés) de comprimento, plugue RJ45 de uma extremidade e terminal de gancho no 
outro

2975-9812 Acabamento de caixa semiembutida vermelha

2975-9813 Acabamento de caixa semiembutida de platina

2081-9031 Resistor de série para WSO, IDCs não endereçáveis 

4081-9002 Resistor de fim de linha de 3,3 kΩ, 1 W para zonas de inicialização não endereçáveis de Classe B

4081-9018 Fiação de resistor de fim de linha de 10 kΩ, 1 W para NACs não endereçáveis 

Produto Número de peça Descrição

Unidade de controle com 3 A, Classe B, 
SLC IDNAC para até 127 dispositivos de 
notificação endereçáveis

4007-9201 Cor vermelha

4007-9201BA Cor vermelha

4007-9202 Cor platina

4007-9202BA Cor platina

Opções de programação de fábrica
4007-8810 Programação de fábrica 

4007-0831 Etiquetas e programação personalizadas

Módulos opcionais instalados em campo

4007-9801 Módulo de zona/relé de oito pontos

4007-9802 Módulo regulador de 25 VCC

4007-9803
Módulo de Expansão de Loop IDNet+; fornece um loop isolado adicional com isolamento de curto-
circuito para o canal IDNet+ existente, também fornece pontos endereçáveis adicionais à capacidade do 
canal IDNet+, máximo de dois

4007-9804 Isolador IDNAC de Classe A Duplo (DCAI)

4007-9805 Módulo anunciador de status de 48 LEDs montado em painel

4007-9806 Módulo SDACT para relatório de ponto ou evento

4007-9807 Módulo de circuito urbano com interruptor de desconexão

4007-9808 Módulo de circuito urbano sem interruptor de desconexão

4007-9809 Módulo de relé; relés para alarme, supervisão e problema

4007-9812 Módulo de interface RS-232 duplo

Módulos de rede opcionais instalados 
em campo

4190-8001 Módulo de gateway de serviço remoto TrueInsight e seleção de programação

4190-6106 Kit de instakação de módulo de gateway de serviço remoto TrueInsight

4190-4106 Módulo de gateway de serviço remoto TrueInsight para endereçamento de IP fixo

Baterias

2081-9272 6,2 Ah

2081-9274 10 Ah

2081-9288 12,7 Ah

2081-9275 18 Ah

Acessórios da bateria
4009-9801 Bege, para baterias de até 25 Ah

4009-9802 Bege, para baterias de até 33 Ah

Unidades de controle de incêndio 4007ES
Para instalações menores que buscam recursos avançados do Simplex, o Simplex 
4007ES com capacidade de endereçamento em rede, totalmente compatível, oferece 
um pacote compacto e econômico. Tem liberação de agentes supressores para vários 
perigos e uma tela sensível ao toque colorida intuitiva. Como ela é listada pela UL 
como compatível com a maioria das unidades convencionais, pode substituir uma 
unidade convencional com custo e interrupção mínimos.

Ficha Técnica: S4007-0002

Vista frontal do painel 4007ES

Central de comando remoto 4100-1292

Produto Número de peça Descrição

Acessórios

2080-9047
Cabo DACT, 4,3 m (14 pés) de comprimento, plugue RJ45 de uma extremidade e terminal de gancho no 
outro

2975-9812 Acabamento de caixa semiembutida vermelha

2975-9813 Acabamento de caixa semiembutida de platina

4081-9018 Fiação de resistor de fim de linha de 10 kΩ, 1 W para NACs não endereçáveis 

2081-9031 Resistor de série para WSO, IDCs não endereçáveis 

Produto Número de peça Descrição

Módulos de sistemas de controle de 
liberação

2081-9046 Módulo de supervisão de bobina

Série 2080 Switch de manutenção

2080-9056 Swith de interrupção, montagem embutida

2080-9057 Switch de interrupção, montagem em superfície

Appliqués (adesivos) de liberação, 
(necessários para aplicações de liberação 
de agentes supressores 4010ES)

4010-9830 Appliqué (adesivos) de liberação de agentes supressores, inglês

4010-9830CAF Appliqué (adesivos) de liberação de agentes supressores, francês

Acessórios e periféricos de liberação de 
agentes supressores

4090-9005 Periférico básico de liberação de agentes supressores em placa de montagem

4090-9006
Periférico de liberação de agentes supressores montado em caixa vermelha NEMA 1; necessário para 
listagem em ULC

2975-9227 Caixa de montagem vermelha NEMA 1; exigida para 4090-9005

4090-9812 Kit de opções do indicador de comunicações IDNet de LED vermelho; montado na porta da caixa 2975-9227

Sistemas de controle de liberação 4007ES
Quando combinado com os periféricos de liberação de agentes supressores, a unidade 
de controle de alarme de incêndio 4007ES fornece controle e supervisão de atuadores 
para uso em sistemas de liberação de ação anterior ou dilúvio e extinção automática. 
Os dispositivos de notificação e de inicialização de área perigosa são controlados com 
circuitos endereçáveis ou convencionais de acordo com os recursos padrão do 4007ES. 
A lógica do sistema de liberação necessário é implementada na unidade de controle 
4007ES conforme necessário à aplicação local.

Ficha Técnica: S4007-0003

Produto Número de peça Descrição

Painel de anunciador remoto

4100-9610 Painel de anunciador remoto 

4100-9611 Painel de anunciador remoto básico 

4100-1292 Anunciador de LCD montado em painel

Painéis de anunciador remoto 4100ES
Os Painéis do Anunciador Remoto são transponders para fins dedicados que suportam 
as informações de status do sistema de alarme de incêndio. O uso típico é quando 
a unidade de controle está longe do local de incêndio, onde estão as pessoas que 
necessitam de informações de status.

Ficha Técnica: S4100-0038
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Dispositivos de inicialização 

Tecnologia líder do setor 
A linha de sensores Simplex e dos dispositivos de inicialização oferecem desempenho e confiabilidade. A detecção rápida de 
eventos de incêndio, fumaça e calor ajuda a proteger seus funcionários, bens e ativos e, ao mesmo tempo, atenua qualquer 
possível dano causado pelo fogo. Além disso, a tecnologia avançada permite monitorar e calibrar o desempenho de seu 
sistema de acordo com as mudanças das condições ambientais.

1

2

3

4

5

Endereçamento real 
Muitos dispositivos de detecção Simplex têm tecnologia endereçável, permitindo que funcionem como dispositivos 
configuráveis inteligentes em uma rede de detecção de incêndio. Como eles são supervisionados pela unidade de controle, 
problemas potenciais podem ser rapidamente identificados e corrigidos, economizando tempo e dinheiro e simplificando o 
gerenciamento do sistema.

Soluções adaptadas para qualquer espaço 
Uma ampla variedade de sensores Simplex TrueAlarm e dispositivos de inicialização permite que você escolha a tecnologia 
certa para o escopo e as necessidades de suas instalações. Além de integrarem sistemas de supressão de incêndio quando 
necessário, esses dispositivos oferecem uma solução personalizada para seus requisitos específicos, ajudando a garantir uma 
resposta mais direcionada e precisa.

Redução significativa de alarmes incômodos
É claro que você quer que um alarme funcione, mas apenas em caso de evento real. Através de nosso software e eletrônica 
inovadores, criamos uma tecnologia mais estável para resposta mais rápida com o mínimo de incômodo. E com diagnósticos 
remotos, você pode atender de forma proativa a um dispositivo que está prestes a criar alarmes incômodos. 

Valor mais forte
Como parte integrante dos sistemas Simplex de proteção à vida e contra incêndios, nossos sensores e dispositivos de 
detecção se beneficiam de design e tecnologia inovadores que são confiáveis e eficientes, fáceis de gerenciar e atualizar, e 
mais econômicos em geral.

Ao considerar qual solução de proteção à vida e contra incêndios 
usar nas suas instalações, primeiro observe a reputação dela. 
Proprietários de edifícios em todo o mundo confiam na família 
Simplex de soluções de detecção para ajudar a proteger suas 
instalações, não importa o tamanho e a complexidade, devido ao 
alto grau de confiabilidade, facilidade de uso e ENDEREÇABILIDADE 
REVOLUCIONÁRIA. 
A linha completa de produtos de detecção Simplex é PRECISA E 
RESPONSIVA e oferece vantagens reais e significativas para você 
e para os ocupantes do edifício, em caso de incêndio ou outra 
emergência.

5 maneiras pelas quais as soluções de detecção Simplex ultrapassam as expectativas Gerencie mais facilmente e melhore o desempenho com esses recursos do detector.

Recursos avançados do sensor de luz
Reduza os alarmes incômodos, ajuste a sensibilidade para a proteção ideal e 
receba vários níveis de aviso de que a limpeza ou a substituição é necessária.

Registro de valor de pico 
Ao oferecer dados históricos de quão próximo o sensor chegou ao seu ponto de 
alarme, esse recurso permite que você defina com precisão o seu sistema para 
sensibilidade máxima, ao mesmo tempo que reduz os alarmes incômodos. Os 
dados são registrados e armazenados na unidade de controle de detecção de 
incêndio.

Endereço do dispositivo na base de montagem
Este recurso permite que você troque facilmente os cabeçotes sem reprogramar, 
remova os cabeçotes para manutenção e os reinstale em qualquer lugar.

Tecnologia Simplex TrueAlarm
Ao adicionar dados de detecção de incêndio para melhorar o desempenho do 
sensor, essa tecnologia permite uma melhor avaliação das condições e reduz os 
alarmes incômodos.

Modos programáveis de dia/noite
Cada sensor pode ser programado para atualizar seu modo de operação. 
Além disso, você pode ativar e desativar determinadas funções em horários 
específicos, oferecendo a proteção certa no momento certo.

Vários sensores
Combina vários tipos de sensores, incluindo fumaça, calor e fotoelétricos em 
um único dispositivo, proporcionando maior segurança quando as condições de 
alarme são atendidas.



52 53

U
nidades de controle

D
ispositivos de inicialização

A
parelhos de notificação

  Redes e Estações de trabalho

detecção detecção

painel

notificação de áudio e voznotificação de áudio e voz

notificaçãonotificação

Escolha entre nossa linha completa de dispositivos de detecção e sensores.

Projete facilmente um sistema que atenda às características e necessidades exclusivas de suas instalações. 
Escolha entre:

Detectores de calor e chamas
Os sensores de calor Simplex podem ser configurados para entrar em alarme 
de acordo com a taxa de aumento ou a uma temperatura fixa. Eles também 
podem ser programados por hora do dia para operar em diferentes modos/
sensibilidades. Os detectores de chamas combinam sensores IR com algoritmos 
de Processamento Digital de Sinal (DSP) para validar a presença de chamas.

Sensores fotoelétricos
Esses dispositivos permitem detectar partículas de fumaça em uma câmara do 
sensor e disparar alarmes com base em sua configuração de sensibilidade e na 
quantidade de obscurecimento. Recursos avançados incluem compensação de 
variação, seleção automática de sensibilidade, sensibilidade variável por hora do 
dia e operação de fase dupla e verificação de alarme.

Detectores de feixe endereçáveis
Os detectores de feixe medem a presença e a concentração de fumaça em uma 
área aberta usando um feixe de laser e um refletor. Eles são a solução preferida 
para armazéns, átrios, arenas e outras áreas abertas, onde os sensores de ponto 
tradicional ou os detectores de fumaça por aspiração podem agir. 

Sensores de dutos endereçáveis
Detecte fumaça em dutos de HVAC com esses sensores especializados, que 
estão disponíveis em modelos de aspiração e não aspiração para uma ampla 
variedade de ambientes.

Dispositivos com vários sensores 
Vários tipos de sensores (por exemplo, para fumaça, calor e gás CO) são 
combinados em um único dispositivo, o que permite proteger contra muitos 
tipos de incêndio, reduzir falsos alarmes e economizar nos custos de fiação e 
instalação.

Estações manuais e módulos de interface
Estações manuais convencionais e endereçáveis, incluindo modelos compatíveis 
com ADA, permitem a inicialização manual de alarmes. Os módulos de interface 
endereçáveis permitem conectar sistemas externos (bombas de incêndio, sensores 
de fluxo de água, manipuladores de ar, registros de fumaça) ao sistema Simplex.

Detectores de fumaça aspirados endereçáveis
Esses detectores podem fornecer um alerta antecipado dos riscos de incêndio 
identificando condições precursoras, como equipamentos em combustão lenta 
ou superaquecidos, o que os torna ideais para data centers.
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Endereçamento real

Detecção, identificação e correção 
rápidas.

Dispositivos de inicialização

Produto Número de peça Descrição

Bases do Sensor TrueAlarm (para uso 
com Sensores 4098-9714 e 4098-9733)

4098-9792 Base do sensor padrão, branca

4098-9776 Base do sensor padrão, preta

4098-9789
Base de sensor com conexões para LED do Indicador de Alarme Remoto ou Relé Não Supervisionado, 
branca

4098-9789 IND
Base de sensor com conexões para LED do Indicador de Alarme Remoto ou Relé Não Supervisionado, 
branca

4098-9775 
Base de sensor com conexões para LED do Indicador de Alarme Remoto ou Relé Não Supervisionado, 
preta

4098-9791 
Sensor de 4 Fios Base de Relé Supervisionado com conexões para indicador LED ou Relé Não 
Supervisionado, branca (NÃO compatível com 2120 CDT)

4098-9780
Sensor de 2 Fios Base de Relé Supervisionado com conexões para indicador LED ou Relé Não 
Supervisionado, branca (NÃO compatível com 2120 CDT)

Sensores TrueAlarm

4098-9714 Sensor fotoelétrico de fumaça, sensor de calor, branco, classificado como NEMA 1

4098-9714 IND Sensor fotoelétrico de fumaça, sensor de calor, branco, classificado como NEMA 1

4098-9774 Sensor fotoelétrico de fumaça, sensor de calor, preto, classificado como NEMA 1

4098-9733 Sensor de calor, branco, classificado como NEMA 1

4098-9778 Sensor de calor, preto, classificado como NEMA 1

4098-9734 Sensor de calor de alta temperatura, branco, classificado como NEMA 1

Observação: Os números de modelo que terminam em IND são montados na Índia.

Acessórios de Base/Sensor TrueAlarm

2098-9737 Relé supervisionado (para uso com a base 4098-9791)

4098-9860 Relé supervisionado (para uso com a base 4098-9780)

2098-9808 
Indicador LED vermelho de alarme remoto em placa múltipla simples de aço inoxidável, classificado 
como NEMA 1

4098-9822 Relé não supervisionado, acompanha o status do LED da base

4098-9832 Placa do adaptador

Os sensores analógicos TrueAlarm fornecem uma medição analógica que é comunicada 
digitalmente à unidade de controle host por meio de comunicadores endereçáveis. 
Na unidade de controle, os dados são analisados e um valor médio é determinado 
e armazenado. Determina-se um alarme ou outra condição anormal por meio da 
comparação do valor atual do sensor com seu tempo e valor médios.

Ficha Técnica: S4098-0019

Dispositivos de detecção de fumaça e calor analógicos endereçáveis TrueAlarm

Bases e sensores analógicos TrueAlarm 

Sensor fotoelétrico TrueAlarm 4098-9714 montado 
na base
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Produto Número de peça Descrição

 Multissensor TrueAlarm

4098-9754 Multissensor, sensor fotoelétrico com sensor térmico integrante, branco

4098-9764 Multissensor, sensor fotoelétrico com sensor térmico integrante, branco

4098-9754 IND Multissensor, sensor fotoelétrico com sensor térmico integrante, branco

4098-9764 BA Multissensor, sensor fotoelétrico com sensor térmico integrante, branco

4098-9764 IND Multissensor, sensor fotoelétrico com sensor térmico integrante, branco

4098-9764 BK Multissensor, sensor fotoelétrico com sensor térmico integrante, preto

4098-9779 Multissensor, sensor fotoelétrico com sensor térmico integrante, preto

 Bases de multissensores TrueAlarm

4098-9792 Base do sensor padrão, branca

4098-9776 Base do sensor padrão, preta

4098-9789 
Base de sensor com conexões para LED do indicador de alarme remoto ou relé não supervisionado, 
branca

4098-9789 IND
Base de sensor com conexões para LED do indicador de alarme remoto ou relé não supervisionado, 
branca

4098-9775 Preta 
Base de sensor com conexões para LED do indicador de alarme remoto ou relé não supervisionado, 
preta

4098-9791 Base de relé de sensor de 4 fios, branco

4098-9780 Base de relé de sensor de 2 fios, branco 

4098-9793 Base isoladora com isolador de comunicações IDNet integrado, branca

4098-9794 Base sonora com conexões para LED do indicador de alarme remoto ou relé não supervisionado, branca

Observação: Os números de modelo que terminam em IND são montados na Índia.

Acessórios

4098-9832 
Placa adaptadora, 162 mm (6-3/8 pol.) de diâmetro, 6,4 mm (1/4 pol.) de profundidade, corresponde às 
bases

2098-9808 Indicador LED vermelho de alarme em placa múltipla simples de aço inoxidável

4098-9822 Relé com operação que acompanha o status do LED de base

2098-9737 Relé supervisionado para uso com 4098-9791

4098-9860 Relé supervisionado para uso com 4098-9780

Bases e multissensores TrueAlarm
O multissensor TrueAlarm combina os desempenhos comprovados do sensor de 
fumaça fotoelétrica TrueAlarm com sensor térmico TrueAlarm de ação rápida e precisa 
para fornecer recursos em uma única montagem de sensor/base.

Ficha Técnica: S4098-0024

Multissensor TrueAlarm 4098-9754 montado na base de sensor 
padrão

Produto Número de peça Descrição

Bases de multissensores TrueAlarm
4098-9795 Base sonora, base de endereço dupla para multissensor 4098-9754

4098-9796 Base padrão, base de endereço dupla para multissensor 4098-9754

Bases de endereço dupla para multissensor
Este multissensor TrueAlarm combina os desempenhos comprovados do sensor de 
fumaça fotoelétrica TrueAlarm com sensor térmico TrueAlarm de ação rápida e precisa 
para fornecer recursos em uma única montagem de sensor/base.

Ficha Técnica: S4098-0033

Base sonora de multissensor 4098-9795

Produto Número de peça Descrição

Base isoladora IDNet 4098-9793 Base isoladora para sensores analógicos TrueAlarm 

Base isoladora IDNet
A base isoladora de comunicações IDNet fornece operação do sensor analógico 
TrueAlarm, assim como isolamento de comunicações IDNet para aprimorar a 
praticidade de instalação e aumentar a integridade do sistema.

Ficha Técnica: S4098-0025

Produto Número de peça Descrição

Base sonora 4098-9794 Base sonora com conexões para LED do Indicador de Alarme Remoto ou Relé Não Supervisionado

Sensores
4098-9714 Sensor de Fumaça Fotoelétrico

4098-9733 Sensor de calor

Acessórios da base sonora

4098-9832 Placa do adaptador

2098-9808 Indicador LED vermelho de alarme remoto em placa múltipla simples de aço inoxidável 

4098-9822 Relé, acompanha o status do LED da base

Base sonora TrueAlarm
As bases sonoras combinam um aparelho de notificação de áudio e um sensor 
analógico TrueAlarm para fornecer comunicação digital de detecção analógica, 
avaliação inteligente de dados, seleção de unidade de controle, seleção temporizada/
multiestágio e alarme de sensor e indicação de LED de problema.

Ficha Técnica: S4098-0028

Sensor fotoelétrico TrueAlarm montado na
Base sonora 4098-9794
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Produto Número de peça Descrição

Base de sensor de CO TrueAlarm
4098-9770 Base de CO, operação padrão

4098-9771 Base de CO com sonorizador 

Sensores TrueAlarm

4098-9714 Sensor de Fumaça Fotoelétrico

4098-9754 Sensor múltiplo, fotoelétrico e sensor de calor

4098-9733 Sensor de calor

Cartucho de CO de reposição e 
acessórios da base de CO

4098-9747 Cartucho de reposição de CO (CORC)

Solo 332 Dispensador de aerossol, adequado para detectores de diâmetro maior

Solo C3 Recipiente de aerossol de CO 

4098-9832 Placa do adaptador

2098-9808 Indicador LED vermelho de alarme remoto em placa múltipla simples de aço inoxidável

4098-9822 Relé, acompanha o status do LED da base

Bases de sensor de CO TrueAlarm
As bases de sensores de CO endereçáveis TrueAlarm contêm um módulo de detecção 
de monóxido de carbono (CO), fornecendo monitoramento de gás tóxico CO e 
detecção de incêndio aprimorada.

Ficha Técnica: S4098-0052

Base de sensor de CO TrueAlarm

Produto Número de peça Descrição

Base de sensor de CO TrueAlarm 4098-9773 Base de sensor de CO com sonorizador de 520 Hz

Sensores TrueAlarm

4098-9714 Sensor de Fumaça Fotoelétrico

4098-9754 Modos de sensor múltiplo, fotoelétrico e sensor de calor

4098-9733 Sensor de calor

Cartucho de CO de reposição e 
acessórios da base de CO

4098-9747 Cartucho de reposição de CO (CORC)

Solo 332 Dispensador de aerossol, adequado para detectores de diâmetro maior

Solo C3 Recipiente de aerossol de CO

4098-9863 Placa adaptadora necessária para caixas elétricas quadradas de 4 polegadas niveladas com superfície

2098-9808 Indicador LED vermelho de alarme remoto em placa múltipla simples de aço inoxidável

Base de sensor de CO TrueAlarm com sonorizador de 520 Hz
A base do sensor de CO endereçável TrueAlarm com sonorizador de 520 Hz fornece 
monitoramento de gás tóxico CO e detecção de incêndio aprimorada.

Ficha Técnica: S4098-0053

Base de sensor de CO TrueAlarm com sonorizador de 520 Hz
Sensor de fumaça fotoelétrico instalado 4098-9714

Produto Número de peça Descrição

Base do sensor TrueAlarm 4098-9772 Base de sensor com sonorizador de 520 Hz

Sensores TrueAlarm

4098-9714 Sensor de Fumaça Fotoelétrico

4098-9754 Sensor múltiplo, fotoelétrico e sensor de calor

4098-9733 Sensor de calor

Acessórios
4098-9863 Placa adaptadora necessária para caixas elétricas quadradas de 4 polegadas niveladas com superfície

2098-9808 Indicador LED vermelho de alarme remoto em placa múltipla simples de aço inoxidável

Base do sensor TrueAlarm com sonorizador de 520 Hz
As bases do sensor TrueAlarm com tom de 520 Hz são dispositivos multiponto, usam 
um único endereço IDNet e recebem comunicações e alimentação do sensor do canal 
IDNet.

Ficha Técnica: S4098-0054

Base de sensor TrueAlarm com sonorizador de 520 Hz
4098-9772 com sensor de calor instalado
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Invólucro do sensor no duto
Os dutos de ar HVAC em edifícios fornecem ar fresco e removem o ar viciado. 
Dependendo dos requisitos gerais de detecção de incêndio, a detecção de fumaça 
pode ser necessária nos dutos de ar. Para aplicações em que a detecção de duto do 
tipo tubo de amostragem não é apropriada, devido à baixa velocidade do ar ou ao 
tamanho pequeno do duto, os invólucros de sensor em duto podem ser usados para 
instalar o sensor analógico TrueAlarm diretamente no duto.

Ficha Técnica: S4098-0021

Produto Número de peça Descrição

Invólucro do sensor no duto

4098-9750 Invólucro do sensor no duto com caixa de montagem bege, (requer sensor 4098-9714) sem relé

4098-9751 Invólucro do sensor no duto com caixa de montagem bege, (requer sensor 4098-9714) com relé

4098-9714 Cabeça de sensor fotoelétrico

Opções de sensor no duto

4098-9819 Adaptador para duto redondo de 152 mm (6 pol.), bege

4098-9824 Adaptador para duto redondo de 203 mm (8 pol.), bege

4098-9852 Adaptador para duto redondo de 254 mm (10 pol.), bege

4098-9853 Adaptador para duto redondo de 305 mm (12 pol.), bege

2098-9806 Estação de teste remota montada em placa de aço inoxidável múltipla simples

2098-9808 Indicador de alarme de LED remoto montado em placa múltipla simples de aço inoxidável

Produto Número de peça Descrição

Caixa do sensor de fumaça do duto com 
sensor fotoelétrico

4098-9755 Invólucro do sensor de duto básico

4098-9756
Invólucro de sensor do duto com saída de relé múltiplo supervisionado, requer alimentação de alarme de 
incêndio de 24 VCC separada e chicote de resistor de fim de linha 4081-9008

Indicador de LED remoto e estação de 
teste

2098-9808 Indicador de status de LED vermelho em placa múltipla simples de aço inoxidável

2098-9806
Estação de teste com chave e indicador de status de LED vermelho em placa múltipla simples de aço 
inoxidável

Relé Remoto Encapsulado em Epóxi e 
Resistor de Fim de Linha

4098-9843 Relé

4081-9008 Chicotes de fios do resistor de fim de linha

Invólucros do sensor no duto
Os invólucros de sensor de fumaça para dutos de ar compactos oferecem operação 
de TrueAlarm para detecção de fumaça em dutos de ventilação ou ar-condicionado. 
Tubulações de amostragem são instaladas no duto permitindo que o ar seja 
direcionado ao sensor de fumaça montado na caixa.

Ficha Técnica: S4098-0030

This device is a duct smoke housing. When provided with detector, it is designed to sample the air flow
passing by it in the air duct to determine whether it contains unacceptable levels of smoke. The
effectiveness of a duct smoke detector is highly dependent upon: the design and operating conditions of the
air handling system in which it is installed, variables such as smoke dilution and stratification over which
even the best designed systems have no control, and proper placement and positioning of the duct smoke
detector, which is often compromised for practical reasons. For the reasons stated above, the effectiveness
of this duct smoke detector cannot be warranted or guaranteed. Under no circumstances should this duct
smoke detector be used or regarded to be a substitute for the building's Fire alarm and detection system to
which this device is attached as a secondary detection device.

DO NOT REMOVE THIS NOTICE!

Caixa do sensor de duto, vista frontal e inferior

Invólucro no duto com sensor 4098-9714

Invólucro do sensor de duto de entrada único 4098-XAD-110 

Produto Número de peça Descrição

Aplicação de detecção de duto de 
entrada único

4098-XAD-110 Invólucro do sensor de entrada único com kit de sonda de duto único

LF-42247 Tubulação de núcleo dual flexível de 7,5 m (25 pés)

LF-42246 Tubulação de núcleo dual flexível de 15 m (50 pés)

LF-42282 Kit de coletor de água de entrada único 

Aplicação de detecção de duto de 
entrada duplo

4098-XAD-210 Invólucro do sensor de entrada duplo com kit de sonda de duto duplo 

LF-42247 Tubulação de núcleo dual flexível de 7,5 m (25 pés)

LF-42250 Tubulação de núcleo único flexível de 7,5 m (25 pés)

LF-42246 Tubulação de núcleo dual flexível de 15 m (50 pés)

LF-42249 Tubulação de núcleo único flexível de 15 m (50 pés)

LF-42283 Kit de coletor de água de entrada duplo

Acessórios

02-FL53 Pacote de filtro de ar de substituição com dez (10) filtros modelo 80-0020-0

LF-42241 Kit da sonda do duto de entrada único

LF-42243 Kit da sonda do duto de entrada duplo

Indicador de LED remoto e estação de 
teste

2098-9808 Indicador de status de LED vermelho em placa múltipla simples de aço inoxidável

2098-9806 
Estação de teste com chave e indicador de status de LED vermelho em placa múltipla simples de aço 
inoxidável

Relé Remoto Encapsulado em Epóxi e 
Resistor de Fim de Linha

4098-9843 Relé

4081-9008 Chicotes de fios do resistor de fim de linha

Detecção de fumaça em duto endereçável por 
aspiração de ar
Para detecção de fumaça em dutos HVAC ou outros locais de área que são 
inconvenientes e/ou de difícil acesso, esses sistemas de detecção de fumaça montam o 
sensor remotamente e amostram o ar usando técnicas tradicionais de aspiração de ar.

Ficha Técnica: S4098-0048
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Produto Número de peça Descrição

 Detector de feixe endereçável

4098-9019
Sistema do detector de fumaça do feixe de alinhamento automático reflexivo endereçável de 
comunicações IDNet

4098-9020
Sistema do detector de fumaça do feixe de alinhamento automático reflexivo endereçável de 
comunicações IDNet somente para controlador, para atualização ou substituição

Cabeças do detector de feixe, prismas e 
acessórios

5000-031 Cabeça e prisma de detector adicional

1210-000 
Caixa única de montagem em superfície de detector com orifícios de parafuso pré-perfurados em todos 
os lados para o conduíte

1220-000
Placa de cobertura, pré-perfurada para montar a cabeça do detector reflexivo em uma caixa elétrica de 
distribuição dupla

1030-000 Suporte de parede para montagem em superfície para prismas

1170-000 
Suporte de ajuste para cabeças de detector reflexivo motorizado com rotação de 360 graus e ajuste de 
140 graus. Cor branca

5000-009 Caixa de base do controlador. Montado em superfície ou embutido

5000-010 
Placa de acabamento de montagem semiembutida da caixa de base do controlador para a caixa 5000-
009.

1031-000 Suporte de parede para montagem em superfície para prismas. Cor preta

1040-000 Placa adaptadora de alinhamento de prisma único. Cor branca

1050-000 Placa adaptadora de alinhamento de quatro prismas. Cor branca

23901,01 Reflexor de prisma sobressalente

1010-000 
Kit de prismas de longo alcance, inclui três prismas adicionais para instalações entre 50m e 100m (164 
pés e 328 pés)

5000-014  Suporte de montagem pendente de teto

1000-018 Gabinete de fios de proteção para cabeças de detector da série 5000

1000-019 Gabinete de fios de proteção para controladores da série 5000

1140-000 
Montagem de teto pendente para a cabeça do detector reflexivo fornecida com um niple de 12 pol. de 
comprimento. Cor branca

1141-000 
Montagem de teto pendente para o transmissor de ponta a ponta e as unidades receptoras fornecida 
com um niple de 12 pol. de comprimento. Cor branca

1142-000 
Montagem de teto pendente para a cabeça do detector reflexivo fornecida com um niple de 12 pol. de 
comprimento. Cor branca.

1143-000 
Montagem de teto pendente para um único prisma, inclui pendente de teto e uma placa de montagem 
de prisma único. Cor branca

1144-000 
Montagem de teto pendente para um kit de prismas de longo alcance, inclui pendente de teto e uma 
placa de montagem de quatro prismas. Cor branca

Detectores de fumaça de feixe reflexivo com 
alinhamento automático 
Os detectores de fumaça de feixe endereçável do  oferecem os recursos comprovados 
do FireRay 5000 de detecção de fumaça de feixe infravermelho de alinhamento 
automático combinado com as comunicações endereçáveis do IDNet. 

Ficha Técnica: S4098-0049

Detector de feixe endereçável e estação de controle de feixe

Invólucro de alojamento de duto à prova de intempéries 4098-9845

Montagem de proteção de sensor TrueAlarm 4098-9846

Módulo do código 4 temporal 4905-9835

Produto Número de peça Descrição

Invólucro do alojamento do duto 4098-9845 Invólucro do alojamento do duto à prova de intempéries

Invólucro do alojamento do duto à prova de intempéries
O invólucro de duto à prova de intempéries fornece a circulação de ar condicionado ao 
redor do invólucro do sensor de duto endereçável montado internamente, para manter 
o invólucro do sensor em sua faixa de temperatura nominal e fornecer proteção contra 
condições ambientais extremas.

Ficha Técnica: S4098-0032

Produto Número de peça Descrição

Proteção do sensor 4098-9846 Proteção do sensor para sensores TrueAlarm

Proteção do sensor
A proteção do sensor combina a sensibilidade e a precisão mantida dos sensores 
TrueAlarm com um invólucro robusto e resistente à violação. As aplicações típicas 
são: Instalações correcionais/de detenção, hospitais psiquiátricos, áreas industriais, 
instalações educacionais, dormitórios e muitos outros locais onde o sensor de fumaça 
pode ser intencionalmente ou acidentalmente sujeito a abuso.

Ficha Técnica: S4098-0035

Módulo do Código 4 Temporal
Os avisos de alarme de gás CO são diferentes dos avisos de alarme de incêndio. No 
caso de um alarme de gás CO, um padrão sonoro de código 4 temporal sinaliza o tipo 
de condição para os respondentes e os ajuda a determinar a ação adequada.

Ficha Técnica: S4905-0006

Produto Número de peça Descrição

Módulo 4905-9835 Módulo do Código 4 Temporal

Acessórios periféricos endereçáveis TrueAlarm  
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Dispositivos de inicialização
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
  Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

IAM de monitor de segurança 4090-9121 IAM de monitor de segurança

Acessórios

4090-9806 Placa de acabamento opcional, montagem semiembutida

4090-9807 Placa de acabamento opcional, montagem em superfície

4090-9810 
Suporte de montagem, monta o IAM na caixa, fornece orifícios para parafusos para a placa de 
acabamento, necessário para placas de acabamento opcionais

4081-9010 
(733-973) 

Chicote de fios do resistor de 1 kΩ, use para conexão em série para switches N.O.

4081-9015 
(733-093)

Chicote de fios do resistor de 1,5 kΩ, use para resistor de fim de linha quando conectados a switches 
normalmente abertos

4081-9014 
(733-092)

Chicote de fios do resistor de 2,4 kΩ, use para resistor de fim de linha e em série quando conectados a 
switches normalmente fechados (2 necessários)

Módulo endereçável individual de monitor  
de segurança (IAM)

O IAM de monitor de segurança tem alimentação e comunicações fornecidas por um 
circuito 4100ES, 4100U ou 4010ES IDNet de dois fios. Ele fornece endereçamento 
específico de local para até cinco dispositivos de inicialização, monitorando as 
conexões da fiação do circuito para contatos secos normalmente fechados ou abertos 
(um tipo por IAM).

Ficha Técnica: S4090-0004

Produto Número de peça Descrição

IAM de relé 4090-9002 IAM de relé

Placas adaptadoras e de acabamento

4090-9813 Placa adaptadora para caixa elétrica quadrada de 119 mm (4 11/16 pol.)

4090-9801 Placa de acabamento opcional, para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placa de acabamento opcional, para caixa montada em superfície

Módulo endereçável individual de relé (IAM)
Os IAMs de relé IDNet permitem que as unidades de controle de alarme de incêndio 
controlem um contato Forma “C” localizado remotamente usando comunicações 
endereçáveis IDNet para dados e alimentação do módulo.

Ficha Técnica: S4090-0002

Dispositivos de entrada/saída endereçáveis IDNet/MAPNET II

IAM de relé IDNet 4090-9002

IAM de monitor de segurança 4090-9121 

Produto Número de peça Descrição

Isolador de comunicações IDNet 4090-9116 Isolador de comunicações IDNet endereçável 

Placas adaptadoras e de acabamento 

4090-9813 Placa adaptadora para caixa elétrica quadrada de 119 mm (4 11/16 pol.)

4090-9801 Placa de acabamento opcional, para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placa de acabamento opcional, para caixa montada em superfície

Isolador de comunicações IDNet endereçável
Os isoladores de comunicações IDNet endereçáveis fornecem isolamento de 
comunicações IDNet para aprimorar a conveniência de instalação e aumentar a 
integridade do sistema. O isolamento é ativado automaticamente quando um curto-
circuito de saída é detectado e ele também pode ser selecionado manualmente na 
unidade de controle para auxiliar na solução de problemas de fiação.

Ficha Técnica: S4090-0005

Isolador endereçável de alimentação 
Em condições normais, o isolador de energia endereçável fornece continuidade entre 
as portas. Em caso de curto-circuito, ou por solicitação da central, o isolador abre uma 
chave eletrônica bipolar, isolando os dois condutores do circuito de potência.

Ficha Técnica: S4090-0006

Produto Número de peça Descrição

Isolador de alimentação 4090-9117 Isolador endereçável de alimentação

Placas de acabamento
4090-9801 Placa de acabamento opcional, para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placa de acabamento opcional, para caixa montada em superfície

Produto Número de peça Descrição

IAM de relé 4090-9118 IAM de relé com T-Sense 

Placas adaptadoras e de acabamento 

4090-9813 Placa adaptadora para caixa elétrica quadrada de 119 mm (4 11/16 pol.)

4090-9801 Placa de acabamento opcional, para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placa de acabamento opcional, para caixa montada em superfície

Chicotes de fios do resistor de fim de 
linha 

4081-9003 4,7 kΩ, 1/2 W

4081-9005 1,8 kΩ, 1/2 W

Módulo endereçável individual (IAM) de relé com entrada 
T-Sense

O IAM de relé com T-Sense permite que um canal de comunicação IDNet da unidade 
de controle de alarme de incêndio compatível monitore dois fechamentos de contato 
de entrada com um ponto e controle um relé de saída com o outro ponto, ambos a 
partir de um módulo compacto que requer um único endereço.

Ficha Técnica: S4090-0007

Isolador IDNet endereçável 4090-9116

Isolador de alimentação endereçável 4090-9117 com IDNet
Controle de Comunicações

IAM de relé 4090-9118 com entrada T-Sense
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Dispositivos de inicialização
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
  Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Módulo de seis pontos 4090-9120 Módulo de seis pontos 

Placas de acabamento
4090-9801 Placa de acabamento opcional, para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placa de acabamento opcional, para caixa montada em superfície

Chicotes de fios do resistor de fim de 
linha 

4081-9004 6,8 kΩ, 1/2 W; chicote de resistor de fim de linha padrão para supervisão de contato normalmente aberto

4081-9003 4,7 kΩ, 1/2 W

4081-9005 1,8 kΩ, 1/2 W

Módulo de seis pontos 
O Módulo de Seis Pontos permite que um canal de comunicação IDNet da unidade 
de controle de alarme de incêndio compatível monitore quatro circuitos de entrada 
T-Sense e controle dois relés de saída de um único módulo compacto que requer um 
único endereço. A alimentação é fornecida por uma conexão de 24 VCC a uma fonte 
de alimentação de alarme de incêndio listada.

Ficha Técnica: S4090-0009

Produto Número de peça Descrição

IAM de relé 4090-9119 IAM de relé com entrada não supervisionada

Placas adaptadoras e de acabamento 

4090-9813 Placa adaptadora para caixa elétrica quadrada de 119 mm (4 11/16 pol.)

4090-9801 Placa de acabamento opcional, para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placa de acabamento opcional, para caixa montada em superfície

Módulo endereçável individual (IAM) de relé com entrada 
não supervisionada

O IAM de relé permite que um canal de comunicações IDNet da unidade de controle 
de alarme de incêndio compatível monitore um fechamento de contato de entrada não 
supervisionado com um ponto e controle um relé de saída com o outro ponto, ambos a 
partir de um módulo compacto que requer um único endereço.

Ficha Técnica: S4090-0008

IAM de relé 4090-9119 com entrada não supervisionada

Módulo de seis pontos 4090-9120

Produto Número de peça Descrição

Sinal IAM 4090-9007 Sinal IAM

Acessórios

4090-9801 Placa de acabamento opcional, para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placa de acabamento opcional, para caixa montada em superfície

4090-9116 Isolador de comunicações IDNet endereçável

4081-9008 Chicotes de fios do resistor de fim de linha

2081-9044 Protetor de sobretensão

IAM de sinal
Para aplicações que requerem supervisão e controle de NAC individual adicional, o IAM 
de sinal fornece um NAC remoto de 0,5 A sob controle de ponto endereçável do painel 
do host. As comunicações IDNet monitoram o status do IAM do sinal e, em seguida, 
conecta o NAC de saída à entrada de sinal separada para notificação de alarme local.

Ficha Técnica: S4090-0010

Produto Número de peça Descrição

IAM de relé 4090-9010 IAM de relé de 8 A 

Placas adaptadoras e de acabamento 

4090-9813 Placa adaptadora para caixa elétrica quadrada de 119 mm (4 11/16 pol.)

4090-9801 Placa de acabamento opcional, para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placa de acabamento opcional, para caixa montada em superfície

Módulo endereçável individual de relé (IAM) de 8A
Os IAMs de relé de 8A permitem que as unidades de controle de alarme de incêndio 
controlem contatos normalmente abertos e normalmente fechados localizado 
remotamente usando comunicações endereçáveis IDNet para dados e alimentação do 
módulo.

Ficha Técnica: S4090-0015

Sinal IAM 4090-9007

Pacote de IAM de relé IDNet 8 A 4090-9010
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parelhos de notificação
  Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

IAM com supervisão
4090-9001 IAM montado em caixa termoplástica com terminais de parafuso

4090-9051 IAM encapsulado com fios condutores

Placas de acabamento opcionais e 
suporte em montagem

4090-9806 Placas de acabamento para caixa montada semiembutida

4090-9807 Placas de acabamento opcionais, para caixa montada em superfície 

4090-9810 Suporte de montagem

Chicotes de fios do resistor de fim de 
linha

4081-9004 6,8 kΩ, 1/2 W

4081-9003 4,7 kΩ, 1/2 W

4081-9005 1,8 kΩ, 1/2 W

Módulos Endereçáveis Individuais (IAMs)
Módulos endereçáveis individuais (IAMs) recebem energia e comunicações de um 
circuito MAPNET II ou IDNet de dois fios. Eles fornecem endereçamento específico de 
local para um único dispositivo de inicialização (como contatos de alarme de detector 
de fumaça de estação única ou contatos de detector de calor) ou vários dispositivos 
no mesmo local monitorando contatos secos normalmente abertos e a fiação para um 
resistor de fim de linha.

Ficha Técnica: S4090-0001

Produto Número de peça Descrição

Módulo adaptador
4090-9101 Módulo adaptador de zona para monitoramento de Classe B de dispositivos de inicialização de 2 ou 4 fios

4090-9106 Módulo adaptador de zona para monitoramento de Classe B de dispositivos de inicialização de 2 fios

Placas adaptadoras e de acabamento 
opcionais

4090-9813 Placa adaptadora para caixa elétrica quadrada de 119 mm (4 11/16 pol.)

4090-9801 Placas de acabamento para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placas de acabamento opcionais, para caixa montada em superfície 

Chicotes de fios do resistor de fim de 
linha

4081-9002
Resistor de fim de linha para saída de sinal IAM NAC quando conectado Classe B

Módulos Adaptadores de Zona (ZAM)
Os ZAMs permitem que um único ponto endereçável monitore um circuito de 
dispositivo de inicialização convencional (IDC) preenchido com dispositivos de 
inicialização de 2 ou 4 fios.

Ficha Técnica: S4090-0003

Dispositivos de entrada/saída endereçáveis IDNet/MAPNET II   

IAM supervisionado 4090-9001

ZAM série 4090

Produto Número de peça Descrição

IAM de relé 4090-9008 IAM de relé de duplo contato

Placas adaptadoras e de acabamento 

4090-9813 Placa adaptadora para caixa elétrica quadrada de 119 mm (4 11/16 pol.)

4090-9801 Placa de acabamento opcional, para caixa montada semiembutida

4090-9802 Placa de acabamento opcional, para caixa montada em superfície

Módulos endereçáveis individuais de 
relé de contato duplo (IAMs)

Os IAMs de relé de contato duplo permitem que as unidades de controle de alarme 
de incêndio controlem dois contatos Forma “C” localizados remotamente usando 
comunicações endereçáveis IDNet ou MAPNET II para dados e alimentação do módulo.

Ficha Técnica: S4090-0014

IAM de relé de duplo contato 4090-9008

Produto Número de peça Descrição

ZAM de monitor analógico
4190-9050 Pacote AMZ remoto com tampa - montagem em superfície

4190-9051 Pacote AMZ remoto com tampa - semiembutido

Indicador de LED remoto 2098-9808 3,3 kΩ, 1 chicote de fios do resistor de fim de linha 

Módulo adaptador de zona de monitor analógico (AMZ)
Os ZAMs de monitor analógico (AMZs) fornecem uma interface precisa e com vários 
recursos para conectar sensores analógicos a painéis de detecção de incêndio 
endereçáveis compatíveis. O painel monitora o sensor e anuncia sempre que um nível 
de limite selecionado ou condição de problema é observado.

Ficha Técnica: S4190-0007
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parelhos de notificação
  Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Estação manual endereçável (NEMA 1 
classificado quando usado com caixa de 
base 2975-9178)

4099-9004 Ação única, inglês, UL, ULC, FM, CSFM

4099-9004CB Ação única, bilíngue inglês e francês, ULC

4099-9004CF Ação única, francês, ULC

4099-9004PO Ação única, português, UL, FM

4099-9004SP Ação única, espanhol, UL, FM

4099-9005 Ação Dupla, Operação de quebrar vidro, Inglês

4099-9005PO Ação dupla, Operação de quebrar vidro, português, UL, FM

4099-9005SP Ação dupla, Operação de quebrar vidro, espanhol, UL, FM

4099-9006 Ação dupla, Operação de empurrar, inglês, UL, ULC, FM, CSFM

4099-9006PO Ação dupla, Operação de empurrar, português, UL, FM

4099-9006SP Ação dupla, Operação de empurrar, espanhol, UL, FM

4099-9021 Ação dupla, Operação NO GRIP, inglês, UL, ULC, FM, CSFM

Acessórios

2975-9022 Caixa de alumínio fundido de montagem em superfície, vermelha

2975-9178 Caixa de aço de montagem em superfície, vermelha

2099-9813 Placa de acabamento semi-embutida para caixa de distribuição múltipla dupla, vermelha

2099-9819 Jogo de adaptadores de montagem embutida, pretos

2099-9820 Jogo de adaptadores de montagem embutida, bege

4099-9805 Kit de Modernização para conversão em campo de uma estação de ação única em uma estação NO GRIP

2099-9803 Quebra vidro de reposição

2099-9804 Haste de quebrar vidro de reposição

2099-9828 Kit de tampas institucionais para instalação em campo em 4099-9004

2099-9814 Placa de acabamento de superfície para caixa Wiremold V5744-2, vermelha

2099-9822 Clipe de retenção de substituição para quebrar vidro

Estações manuais endereçáveis
A estação manual endereçável combina o conhecido invólucro de estação manual 
com um módulo de comunicação compacto que é de fácil instalação para atender a 
aplicações exigentes. O módulo de adaptador individual (IAM) integrante monitora o 
status constantemente e comunica alterações ao painel de controle conectado por 
meio de fiação de comunicação IDNet ou MAPNET II.

Ficha Técnica: S4099-0005

4099-9021 Operação NO GRIP de ação única 

Produto Número de peça Descrição

Detectores de fumaça
4098-9601 Detector fotoelétrico TrueAlarm, 2,8%/pés (padrão)

4098-9605 Detector fotoelétrico TrueAlarm, 3,5%/pés (sensibilidade de aplicação especial, não listado no ULC)

Bases compatíveis

4098-9788 Base de 2 fios com conexões para indicador LED de alarme remoto

4098-9682 Base de 4 fios com contatos de relé de alarme auxiliar e conexões para LED indicador de alarme remoto 

4098-9683 Base de 2 fios com relé e conexões de alarme auxiliar e conexões para LED indicador remoto 

Acessórios do detector

4098-9832 Placa do adaptador

4098-9830 Indicador de LED remoto

2098-9739 Relé de fim de linha encapsulado de 24 VCC 

2098-9735 Relé de fim de linha montado em placa 

Detectores de fumaça fotoelétricos TrueAlarm para bases 
de dois e quatro fios

Os detectores fotoelétricos TrueAlarm fornecem muitos dos recursos de detecção 
analógica TrueAlarm comprovados para aplicações em que os detectores são 
conectados a circuitos de dispositivo de inicialização (IDCs) convencionais de 2 ou 
4 fios. Cada detector TrueAlarm tem um microprocessador integrado que avalia a 
atividade da câmara de dispersão de luz fotoelétrica e toma uma decisão inteligente, 
com base no histórico de obscurecimento da luz quanto à presença de uma condição 
de alarme.

Ficha Técnica: S4098-0015

Produto Número de peça Descrição

Detectores de fumaça 4098-9602 Detector fotoelétrico TrueAlarm com detecção fotoelétrica/térmica TrueSense 

Bases compatíveis

4098-9788 Base de 2 fios com conexões para indicador LED de alarme remoto

4098-9682 Base de 4 fios com contatos de relé de alarme auxiliar e conexões para LED indicador de alarme remoto 

4098-9683 Base de 2 fios com relé e conexões de alarme auxiliar e conexões para LED indicador remoto 

Acessórios do detector

4098-9832 Placa do adaptador 

4098-9830 Indicador de LED remoto

2098-9739 Relé de fim de linha encapsulado de 24 VCC 

2098-9735 Relé de fim de linha montado em placa 

Detectores de fumaça fotoelétricos TrueAlarm com 
detecção de fumaça/calor TrueSense
Esses detectores combinam tecnologia de detecção de fumaça fotoelétrica e 
tecnologia de detecção de calor baseada em termistor de resposta rápida em um 
detector inteligente e sofisticado que analisa cada uma dessas atividades e as 
respectivas combinações, para determinar se as condições de alarme estão presentes.

Ficha Técnica: S4098-0017

Detectores de fumaça fotoelétricos, detectores de feixe e duto

4098-9601 Sensor fotoelétrico TrueAlarm
Detector montado na base

4098-9602 Detector TrueSense montado em base
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Produto Número de peça Descrição

Detectores de fumaça de feixe reflexivo 
e acessórios

5000-103 Sistema detector de fumaça de feixe de alinhamento automático refletivo Fireray 5000

5000-031 
Cabeça de detector e prisma adicionais, selecione até uma cabeça adicional para cada sistema 5000-
103.

5000-011 Caixa de base Uni-Box do detector série 5000

5000-012 
Placa de cobertura do detector para montagem do detector da série 5000 em uma caixa elétrica múltipla 
dupla, montagem de superfície ou embutida

5000-005 
Suporte de alinhamento para detector ou prisma, montagem em superfície; gira horizontalmente ou 
verticalmente para um alinhamento preciso

5000-201 
Suporte de alinhamento para detector ou prisma, montagem em superfície; fornece rotação de 360° 
mais ajuste de 130° para alinhamento preciso, peça o detector e as peças do prisma separadamente

5000-009 Caixa de base do controlador, montagem em superfície ou embutida

5000-010 
Placa de acabamento de montagem semi-embutida da caixa de base do controlador (para a caixa 5000-
009)

5000-006 Suporte de montagem na parede de prisma

5000-008 Adaptador do alinhamento de prisma único

5000-007 Adaptador do alinhamento de quatro prismas

23901,01 Prisma sobressalente

5000-004 
Kit de prisma de longo alcance; fornece três prismas 23901 para distâncias entre 50 m a 100 m (160 pés 
e 330 pés)

5000-014 Suporte de montagem pendente de teto

1000-018 Gabinete de fios de proteção para cabeças de detector da série 5000

1000-019 Gabinete de fios de proteção para controladores da série 5000 

Detectores de fumaça de feixe reflexivo
O sistema Fireray 5000 é um detector de fumaça infravermelho com alinhamento 
automático. Quando a cabeça do detector é instalada usando o sistema de montagem 
fácil, um LASER integrante pode ser ativado e alinhado ao longo do caminho óptico do 
feixe infravermelho, permitindo que o prisma reflexivo seja localizado rapidamente e 
com confiança. O recurso de alinhamento automático do feixe permite que o prisma 
reflexivo seja localizado com rapidez e precisão.

Ficha Técnica: S4098-0042

 

 

Cabeça do detector de feixe reflexivo Fireray 5000 e 
estação de controle

U
nidades de controle

D
ispositivos de inicialização

A
parelhos de notificação

Redes e Estações de 
trabalho

Produto Número de peça Descrição

Detectores de fumaça de feixe reflexivo 
e ópticos

3000-103 Detector de fumaça de feixe de ponta a ponta

3000-016 Pacote de detector adicional

3000-201 Suporte de ajuste

3000-202 Adaptador de montagem em superfície

3000-203 Placa da tampa quadrada de 4 polegadas

5000-011
Caixa de base do detector de montagem em superfície, requer um adaptador de montagem em 
superfície 3000-202 para cada cabeça, pedido separadamente

3000-209 Caixa de base de controle

3000-210 Kit de acabamento semiembutido

1000-018 
Gabinete de fios, requer caixa de base do detector 5000-011 e Adaptador de montagem em superfície 
3000-202 (pedido separadamente) 

Detector de fumaça de feixe óptico 
infravermelho ponta a ponta
O detector de fumaça óptico (OBSD) infravermelho de ponta a ponta FIRERAY 3000 
utiliza a mais recente tecnologia óptica, incorporando modernas técnicas industriais, 
eletrônicas e de software. Este detector oferece proteção econômica de grandes 
espaços abertos com tetos altos. Também é muito adequado para aplicações onde o 
acesso a detectores de fumaça montados no teto apresenta dificuldades práticas.

Ficha Técnica: S4098-0050

 

Produto Número de peça Descrição

Proteção de fio do detector 2098-9715 Proteção de fio

Proteção de fio dos detectores de fumaça fotoelétricos
A proteção do fio ajuda a proteger os detectores de fumaça fotoelétricos ou ionizantes 
onde podem estar sujeitos a danos.

Ficha Técnica: S2098-0023

Controlador FIRERAY 3000 mostrado com único
Par transmissor/receptor

Proteção de fio 2098-9715



74 75

Dispositivos de inicialização
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
  Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Invólucro do detector de fumaça do duto 
com detector fotoelétrico

4098-9685 Detector de duto de 2 fios, operação padrão

4098-9688 Detector de duto de 2 fios com saída de relé remoto único supervisionado

4098-9686 Detector de duto de 4 fios com saída de relé remoto múltiplo supervisionado

Estações de teste remotas e indicador 
de LED

4098-9830 Indicador de alarme de LED vermelho

4098-9834 Estação de teste com chave seletora e LED indicador de alarme vermelho

4098-9835 Estação de teste com chave seletora, LED indicador de alarme vermelho e LED verde ligado 

Relés remotos encapsulados em epóxi e 
resistor de fim de linha 

4098-9841 Relé, Forma C dual (1/2 A a 120 VCA)

4098-9843 Relé, Forma C única (1/7 A a 120 VCA)

4081-9008 Chicotes de fios do resistor de fim de linha

Alojamento do detector de duto com detector fotoelétrico 
TrueAlarm para operação de 2 ou 4 fios

Os invólucros do detector de fumaça para duto de ar fornecem um detector de 
fumaça TrueAlarm para monitorar o ar condicionado ou dutos de ventilação. Tubos 
de amostragem são instalados no duto, permitindo que o ar seja direcionado para 
o detector de fumaça montado na caixa. Essas caixas de detector de duto com 
detectores de fumaça são compatíveis com unidades de controle de alarme de 
incêndio que fornecem circuitos de dispositivo de inicialização (IDCs) convencionais de 
dois ou quatro fios.

Ficha Técnica: S4098-0029

Produto Número de peça Descrição

Detector de Duto 4098-9687
Detector de duto de operação autônomo com relé de saída interno, a alimentação de entrada é 120 VCA, 
24 VCA ou 24 VCC

Estação de controle 4098-9842
Estação de controle com LED verde ligado, LED de alarme vermelho, tom de alerta, interruptor de 
silêncio e interruptor de chave para teste/reinicialização, em placa de aço inoxidável

Invólucro do detector de duto com detector fotoelétrico 
TrueAlarm para operação independente

As caixas de detector de duto autônomo com detector de fumaça são para aplicações 
que operam independentemente de uma unidade de controle de alarme de incêndio. 
Eles fornecem um detector de fumaça TrueAlarm para monitorar o ar condicionado ou 
dutos de ventilação Tubos de amostragem são instalados no duto, permitindo que o ar 
seja direcionado para o detector de fumaça montado na caixa.

Ficha Técnica: S4098-0031

This device is a duct smoke housing. When provided with detector, it is designed to sample the air flow
passing by it in the air duct to determine whether it contains unacceptable levels of smoke. The
effectiveness of a duct smoke detector is highly dependent upon: the design and operating conditions of the
air handling system in which it is installed, variables such as smoke dilution and stratification over which
even the best designed systems have no control, and proper placement and positioning of the duct smoke
detector, which is often compromised for practical reasons. For the reasons stated above, the effectiveness
of this duct smoke detector cannot be warranted or guaranteed. Under no circumstances should this duct
smoke detector be used or regarded to be a substitute for the building's Fire alarm and detection system to
which this device is attached as a secondary detection device.

DO NOT REMOVE THIS NOTICE!

This device is a duct smoke housing. When provided with detector, it is designed to sample the air flow
passing by it in the air duct to determine whether it contains unacceptable levels of smoke. The
effectiveness of a duct smoke detector is highly dependent upon: the design and operating conditions of the
air handling system in which it is installed, variables such as smoke dilution and stratification over which
even the best designed systems have no control, and proper placement and positioning of the duct smoke
detector, which is often compromised for practical reasons. For the reasons stated above, the effectiveness
of this duct smoke detector cannot be warranted or guaranteed. Under no circumstances should this duct
smoke detector be used or regarded to be a substitute for the building's Fire alarm and detection system to
which this device is attached as a secondary detection device.

DO NOT REMOVE THIS NOTICE!

Caixa do detector de duto, vista frontal e inferior

Invólucro no duto com sensor 4098-9714

Produto Número de peça Descrição

Detectores de calor

4098-9401 Temperatura fixa, 57° C (135° F) 

4098-9402 Fixo com taxa de aumento, 57° C (135° F) 

4098-9403 Temperatura fixa, 93° C (200° F)

4098-9404 Fixo com taxa de aumento, 93° C (200° F)

75

Detectores eletrônicos de calor para conexão direta de 
dois fios

Esses detectores eletrônicos de calor usam um design baseado em termistor de 
resposta rápida para fornecer detecção de temperatura que identifica de forma rápida, 
precisa e consistente quando as temperaturas fixas são excedidas. O termistor de 
detecção de temperatura fixa rastreia prontamente a temperatura ambiente local.

Ficha Técnica: S4098-0007

Produto Número de peça Descrição

Detectores de calor

4098-9612 Operação em temperatura fixa, 57° C (135° F)

4098-9614 Operação em temperatura fixa, 93° C (200° F)

4098-9613
Operação com temperatura fixa em 57 °C (135 °F), taxa de aumento entre 15 °F e 25 °F/min (8,33 °C e 
13,88 °C/min)

4098-9615
Operação com temperatura fixa em 93 °C (200 °F), taxa de aumento entre 15 °F e 25 °F/min (8,33 °C e 
13,88 °C/min)

 Base do detector de calor 

4098-9788 Base de dois fios, sem opção

4098-9684 Base de 2 fios com conexão para indicador LED de alarme remoto

4098-9683 Base de 2 fios com saída de relé de alarme auxiliar 

4098-9682 Base de 4 fios com saída de relé de alarme auxiliar

 Acessórios do detector de calor 

4098-9832 Placa do adaptador

4098-9830 Indicador de Alarme LED vermelho remoto

2098-9739 Relé de fim de linha, design encapsulado epóxi

2098-9735 Relé de fim de linha, montado em placa única de aço inoxidável

Detectores de calor eletrônicos TrueAlarm para bases de 
dois e quatro fios

Esses detectores eletrônicos de calor usam um design baseado em termistor de 
resposta rápida para fornecer detecção de temperatura que identifica de forma rápida, 
precisa e consistente quando as temperaturas fixas são excedidas. O termistor de 
detecção de temperatura fixa rastreia prontamente a temperatura ambiente local. 
Isso elimina o tempo necessário para derreter um grânulo de chumbo ou aquecer 
um elemento bimetálico, como ocorre em projetos de detector de calor mecânico, e 
fornece a detecção de calor necessária para a maioria das aplicações.

Ficha Técnica: S4098-0014

Detectores de calor

Detector de calor de conexão direta eletrônica

Detector de calor eletrônico montado na base
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Produto Número de peça Descrição

Modelos de Ação Simples (Alarme Geral)

2099-9754 MEA

2099-9101 MEA, Contatos do Anunciador, normalmente abertos

2099-9102 MEA, Contatos do Anunciador, normalmente fechados

2099-9107 Pré-sinal, Contatos do Anunciador, normalmente abertos

2099-9755 MEA, Tampa de Alarme Local

2099-9762 MEA, Tampa institucional 

Modelos de Ação Dupla (Alarme Geral) 

2099-9103 MEA, Quebra vidro 

2099-9104 MEA, Quebra vidro, Contatos do Anunciador, normalmente abertos

2099-9105 MEA, Quebra vidro, Contatos do Anunciador, normalmente fechados

2099-9108 Quebra vidro, Pré-sinal, Contatos do Anunciador, normalmente abertos

2099-9756 MEA, Empurrar

2099-9757 MEA, Empurrar, Contatos do Anunciador, normalmente abertos

2099-9758 MEA, Empurrar, Contatos do Anunciador, normalmente fechados

2099-9759 Empurrar, Pré-sinal, Contatos do Anunciador, normalmente abertos

Acessórios

4099-9805 Kit de Modernização para conversão em campo de uma estação de ação única em uma estação NO GRIP

2099-9803 Haste de quebrar vidro substituta (padrão, inglês)

2099-9804 Haste de quebrar vidro de reposição

2099-9819 Kit de adaptadores embutidos, preto 

2099-9820 Kit de adaptadores embutidos, bege 

2099-9822 Clipe de retenção de substituição para quebrar vidro

2099-9828 Jogo de tampas institucional

2975-9178 
Vermelha, caixa de montagem em superfície, chapa de metal, 127 mm A x 102 mm L x 56 mm P (5 3/16 
pol x 4 pol x 2 3/16 pol)

Estações manuais sem código e não endereçáveis
A ativação das estações manuais de ação única requer uma força firme para baixo para 
ativar o switch de alarme. Concluir a ação rompe uma haste plástica interna de quebrar 
vidro (visível abaixo da alavanca de tração; o uso é opcional). O uso de uma haste 
de quebrar vidro pode ser um elemento dissuasivo ao vandalismo, sem interferir nos 
requisitos mínimos de tração necessários para ativação fácil. A alavanca de tração trava 
na posição de alarme e permanece estendida para fora do invólucro para proporcionar 
uma indicação visível.

Ficha Técnica: S2099-0007

Estações manuais não codificadas 

Produto Número de peça Descrição

Estação manual

2099-9138 Estação de ação única; SPST, contato normalmente aberto

2099-9139 Estação de ação dupla com alavanca PUSH (EMPURRAR); SPST, contato normalmente aberto

2099-9143 
Estação de ação única com listra New York City branca; SPST, contato normalmente aberto (não listado 
no CSFM)

2099-9144 Estação à prova de explosão e à prova de intempéries com gabinete

Acessórios

2975-9211
Caixa à prova de intempéries vermelha; estrutura de alumínio fundido com kit de gaxeta, necessária para 
classificação NEMA 3R

2975-9212 Caixa de montagem em superfície vermelha; estrutura de aço estampado

2099-9829 Doze hastes de quebrar vidro de reposição 

Estações manuais não codificadas,  
estrutura de metal fundido 

Para aplicações que requerem construção em metal fundido, essas estações manuais 
não codificadas fornecem uma variedade de modelos e operações. As estações de 
ação única são operadas simplesmente puxando a alça, enquanto as estações de ação 
dupla exigem uma ação de "PUSH" (EMPURRAR) da alavanca superior para permitir 
agarrar a alavanca "PULL” (PUXAR) 

Ficha Técnica: S2099-0009

FIREFIRE

PULL

FIREFIRE

PULL
PUSH

FIREFIRE

PULL

Produto Número de peça Descrição

Estação manual 2099-9136 Estação manual para locais perigosos

Estações manuais não codificadas 
para locais perigosos

As estações manuais de alarme de incêndio para essas áreas perigosas são projetadas 
para garantir que o início do alarme seja seguro e compatível com a substância 
perigosa.

Ficha Técnica: S2099-0008

Produto Número de peça Descrição

Proteção de fio da estação 2099-9800 Proteção de fio

Proteção de fio de estações manuais não codificadas 
A proteção do fio protege as estações manuais contra danos devido ao contato 
acidental, ao mesmo tempo que fornece acesso fácil quando ocorrem condições de 
alarme reais.

Ficha Técnica: S2099-0004

2099-9136 Estação manual  

2099-9138 Estação manual de ação única 
2099-9139 Estação manual de ação dupla

Proteção de fio 2099-9800

Estação de ação dupla (do tipo de empurrar)
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Dispositivos endereçáveis com tecnologia MX

Produto Número de peça Descrição

Módulos de interface de loop MX

4100-6077 Módulo de interface de loop MX para painéis de alarme de incêndio 4100ES com SPS

4010-9917
Módulo de interface de loop MX para unidades de controle de alarme de incêndio 4010ES com EPS, 
ES-PS ou ES-XPS

Módulos de interface de loop MX
O Módulo de Interface de Loop MX fornece as comunicações, monitoramento e 
controle necessários para até 250 dispositivos MX endereçáveis por loop.

Ficha Técnica: 4100-0059

Produto Número de peça Descrição

Módulos de entrada/saída endereçáveis

4090-5201 Mini-IAM, módulo de monitoramento de contato supervisionado 

4090-5202
Módulo de monitoramento de contato supervisionado IAM de entrada dupla, Classe B dupla ou Classe A 
simples

4090-5203 IAM de relé, contato classificado em 2 A a 24 VCC

4090-5204 IAM de sinal, dois NACs Classe B ou um NAC Classe A, classificado em 2 A a 24 VCC

4090-5205 ZAM de Monitor, duas entradass Classe B ou uma entrada Classe A

4090-5206 Módulo isolador de linha

Acessórios

4081-9020 Resistor de 200 Ω, 1%, de ½ W, listado na UL, resistor de fim de linha de quatro fios

4081-9021 Resistor de 4,7 kΩ, 1%, de ½ W, listado na UL, resistor de fim de linha de quatro fios

4081-9022 Resistor de 27 kΩ, 1%, de ½ W, listado na UL, resistor de fim de linha de quatro fios

Produto Número de peça Descrição

Módulo de E/S múltiplo 4090-5250 Três entradas Classe B e 2 saídas de relé Form C

Módulos Endereçáveis Individuais (IAMs) com tecnologia MX

Módulos de E/S múltiplos com tecnologia MX

Esses módulos de E/S endereçáveis de Tecnologia MX (entrada/saída) fornecem 
monitoramento e controle flexíveis para atender a uma variedade de aplicações. 
Cada um é endereçável individualmente e se comunica com um Módulo de Loop MX 
localizado na unidade host de controle de alarme de incêndio.

Ficha Técnica: S4090-0012

Os módulos de E/S múltiplos usam a tecnologia MX para fornecer um módulo de 
entrada/saída endereçável com monitoramento flexível de três entradas, além de 
controle de duas saídas para atender a uma variedade de aplicações.

Ficha Técnica: S4090-0016

Produto Número de peça Descrição

Sensor de fumaça e calor, bases

4098-5201 Sensor de calor 

4098-5202 Sensor de Fumaça Fotoelétrico

4098-5203 Sensor fotoelétrico de fumaça com sensor de calor (multissensor)

4098-5215 Base sonora capacitada por loop endereçável

4098-5212 Base sonora-sinalizadora capacitada por loop endereçável

4098-5209 Base sonora de baixa potência alimentada por loop endereçável, 85 dB máximo a 1 m (3 pés)

4098-5210 Base sonora padrão alimentada por loop endereçável, 85 dB máximo a 3 m (10 pés)

4098-5211 Base sonora de 4 fios endereçável, 90 dB máximo a 3 m (10 pés)

4098-5207 Base de sensor endereçável de 5 polegadas com saída de LED remota

4098-5208 Base de isolador endereçável de 5 polegadas com saída de LED remota

Produto Número de peça Descrição

Invólucro de sensor de fumaça no duto 4098-5214
Invólucro do sensor do duto com base do sensor montado internamente, tubo de exaustão de 7 pol. (178 
mm), plugue da extremidade do tubo de amostragem, parafusos de montagem e modelo de montagem

Sensor de fumaça 4098-5252 Sensor fotoelétrico endereçável com tecnologia MX série 850 para o 4098-5214

Sensores endereçáveis de fumaça e calor  
com tecnologia MX

Os sensores MX se comunicam com o Módulo de Loop MX usando comunicações da 
tecnologia MX. Isso permite que cada detector opere em um ou dois dos vários modos 
de detecção, permitindo ser facilmente otimizado para o risco.

Ficha Técnica: S4098-0045

Invólucro do sensor de duto endereçável  
com tecnologia MX
O invólucro do sensor de fumaça do duto 4098-5214 permite que um sensor de 
fumaça da tecnologia 4098-5252 MX monitore as condições de fumaça no ar 
condicionado ou nos dutos de ventilação.

Ficha Técnica: S4098-0046

Fotossensor na Base sonora-sinalizadora 4098-5212

Invólucro de sensor de duto com sensor 4098-5252
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Produto Número de peça Descrição

Estações manuais endereçáveis 
4099-5201 Operação de ação única

4099-5202 Ação Dupla, Operação de quebrar vidro

Produto Número de peça Descrição

Pontos de chamada manuais 
endereçáveis 

4099-5203 Ponto de chamada interno endereçável de loop MX

4099-5204 Ponto de chamada externo endereçável loop MX, inclui caixa de montagem em superfície

Produto Número de peça Descrição

Sonorizadores endereçáveis

4906-5201 Sonorizador interno com caixa de montagem, vermelho

4906-5202 Sonorizador interno com caixa de montagem, branco

4906-5203 Sonorizador externo com caixa de montagem, vermelho

Estações manuais endereçáveis de tecnologia MX

Pontos de chamada endereçáveis com tecnologia MX

Sonorizadores endereçáveis com tecnologia MX

As estações endereçáveis MX contêm um módulo endereçável integral que monitora 
constantemente o status e se comunica com um Módulo de Loop MX localizado na 
unidade host de controle de alarme de incêndio.

Ficha Técnica: S4099-0003

Os pontos de chamada manuais endereçáveis, com módulo de comunicação compacto, 
são facilmente instalados para satisfazer aplicações exigentes. Um módulo endereçável 
integrado monitora o status e comunica as alterações à unidade de controle conectada 
por meio de comunicações do MX Loop.

Ficha Técnica: S4099-0004

Os sonorizadores capacitados por loop MX usam as comunicações da Tecnologia MX 
para controle e alimentação. Os modelos internos estão disponíveis em vermelho ou 
branco. O modelo externo é vermelho.

Ficha Técnica: S4906-0014

4099-5201 Estação manual de ação única

4099-5203 Ponto de chamada interno e 4099-5204 ponto de 
chamada externo

4906-5201 Sonda Vermelha Interna

Produto Número de peça Descrição

Multi-sensores endereçáveis, sensores 
triplos, bases

4098-5255 Sensor de foto/calor MX

4098-5256 Sensor de foto MX

4098-5257 Sensor de calor MX

4098-5265 Isolador do sensor de foto/calor MX

4098-5266 Isolador do sensor de foto MX

4098-5267 Isolador do sensor de calor MX

4098-5268 Isolador do sensor de foto/calor/CO MX

Produto Número de peça Descrição

Sonorizadores e sinalizadores-sonoros 
endereçáveis

4098-5217 Sonorizador de base endereçável, branco 

4098-5220 Sinalizador sonoro de base endereçável VID, transparente

4906-5210 Sonorizador de parede endereçável, branco 

4906-5211 Sonorizador de parede endereçável, vermelho 

4906-5212 Sonorizador de parede endereçável à prova de água, vermelho

4906-5213 Sinalizador sonoro de parede endereçável VID branco, branco

4906-5214 Sinalizador sonoro de parede endereçável VID vermelho, vermelho

4906-5215 Sinalizador sonoro de parede endereçável VID à prova de água, vermelho

Multissensores endereçáveis e sensores triplos com 
tecnologia MX 

Sonorizadores e sinalizadores sonoros de dispositivo de 
indicação visual endereçável (VID) com tecnologia MX

Os sensores MX se comunicam com o Módulo de Loop MX usando comunicações 
da tecnologia MX. Cada detector pode operar em um ou dois dos vários modos de 
detecção, permitindo assim ser facilmente otimizado para o risco.

Ficha Técnica: S4906-0017

Os sonorizadores e os sinalizadores sonoros do dispositivo de indicação visual (VID) 
com alimentação de loop MX usam a tecnologia de comunicação MX para controle 
e alimentação. Essas unidades operam com as Unidades de Controle de Alarme de 
Incêndio (FACUs) 4100ES ou 4010ES por meio do loop endereçável da Placa de Loop 
MX.

Ficha Técnica: S4906-0018

Detector de foto, foto-calor ou foto-calor-CO

4906-5215 Sinalizador sonoro de parede endereçável VID
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Produto Número de peça Descrição

Sinalizadores sonoros endereçáveis

4906-5205 Sinalizador sonoro interno com caixa de montagem, vermelho

4906-5206 Sinalizador sonoro interno com caixa de montagem, branco

4906-5207 Sinalizador sonoro externo com caixa de montagem, vermelho

Produto Número de peça Descrição

Sinalizadores sonoros endereçáveis

4098-5251 Sensor de calor/fotoelétrico com isolador 

4098-5252 Sensor de fumaça fotoelétrico com isolador 

4098-5253 Sensor de calor com isolador

4098-5254 Sensor triplo com isolador 

4098-5215 Base sonora capacitada por loop endereçável

4098-5212 Base sonora-sinalizadora capacitada por loop endereçável

Sinalizadores sonoros endereçáveis com tecnologia MX

Multissensores endereçáveis série MX 850

Os sinalizadores sonoros capacitados por loop MX usam as comunicações da 
Tecnologia MX para controle e alimentação. Os modelos internos estão disponíveis em 
vermelho ou branco. O modelo externo é vermelho.

Ficha Técnica: S4906-0015

Os sensores série MX 850 se comunicam com o Módulo de Loop MX usando 
comunicações da tecnologia MX. Cada detector pode operar em um ou dois dos vários 
modos de detecção, permitindo assim ser facilmente otimizado para o risco.

Ficha Técnica: S4906-0016

4906-5205 Sinalizadores-sonoros Vermelho Interno

Sensor de foto na base sonorizadora 4098-5215
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Aparelhos de notificação 

Cinco motivos pelos quais o Simplex TrueAlert ES ajuda você a melhorar a segurança

Tecnologia líder do setor
Baseando-se o compromisso com a inovação e novas tecnologias, as soluções de notificação Simplex TrueAlert ES lideram 
o mercado em flexibilidade, desempenho e confiabilidade. Do projeto e instalação ao teste e manutenção, os dispositivos 
TrueAlert ES oferecem uma maneira mais fácil e econômica de fornecer proteção avançada para pessoas e propriedades.

1

2

3

4

5

Endereçamento real
A capacidade de endereçamento TrueAlert ES permite que cada dispositivo funcione como uma unidade independente e 
inteligente na sua rede de proteção à vida. Como os dispositivos se comunicam diretamente com a unidade de controle, 
você será imediatamente notificado em caso de mau funcionamento. E com opções revolucionárias de autoteste, você pode 
testar automaticamente todo o seu sistema em segundos, economizando tempo, dinheiro e mão de obra em comparação 
com o teste demorado e caro dos sistemas convencionais feito após o expediente de trabalho.

Design e expansão mais fáceis
Com uma arquitetura de fiação flexível, você pode ir além, usando menos fios, e evitar obstáculos. O TrueAlert ES também 
é altamente escalável, permitindo que seu sistema cresça facilmente para acompanhar a expansão dos seus edifícios ou as 
mudanças nas suas necessidades de segurança.

Documentação e geração de relatórios aprimorada
As informações do dispositivo e o histórico de testes do TrueAlert ES são convenientemente armazenados na unidade de 
controle e podem ser rapidamente recuperados para gerar relatórios para fins de conformidade.

Maior valor 
Com instalação e testes mais eficientes do que os sistemas convencionais, as soluções de notificação TrueAlert ES 
economizam seu dinheiro significativo desde o início. A arquitetura de cabeamento flexível pode significar que menos 
fontes de alimentação e baterias são necessárias, e um autoteste conveniente pode ajudar a garantir que seu sistema esteja 
funcionando de maneira ideal para máxima eficiência operacional.

Ao considerar qual solução de proteção à vida e contra incêndios 
usar nas suas instalações, primeiro observe a reputação dela. 
Proprietários de edifícios em todo o mundo confiam na família 
Simplex de soluções de notificação para ajudar a proteger suas 
instalações, não importa o tamanho e a complexidade, devido ao 
alto grau de confiabilidade, facilidade de uso e CAPACIDADE DE 
AUTOTESTE. A linha completa de produtos de notificação Simplex é 
INTELIGENTE E EFICIENTE e oferece vantagens reais e significativas 
para você e para os ocupantes do edifício, em caso de incêndio ou 
outra emergência.

Encontre os produtos e recursos de notificação corretos para suas necessidades.

A tecnologia endereçável oferece aos dispositivos de notificação TrueAlert ES a inteligência de indicar seu local e status para 
a unidade de controle do seu alarme de incêndio. Maior facilidade no design, instalação, testes e manutenção. Descubra 
soluções com avisos sonoros, luzes estroboscópicas, alto-falantes, telas de LED, mensagens visuais e muito mais. 

Produtos de notificação endereçáveis TrueAlert ES 
Operando sob supervisão constante da unidade de controle, os dispositivos 
TrueAlert ES apresentam recursos de autoteste de última geração para facilidade 
de gerenciamento e máxima confiabilidade.

Painéis de mensagem de LED 
Gerenciados e alimentados pelo sistema de proteção à vida, os painéis de 
mensagens de LED são listados na UL e apresentam um visor multicolorido de 
mensagens de texto de alta visibilidade. 

Produtos de notificação convencionais 
Uma linha completa de dispositivos de parede e teto garante uma ampla 
variedade de opções para todas as suas necessidades.

Dispositivos de notificação LED TrueAlert Série ES 5900 
endereçáveis
Compactos e energeticamente eficientes, os dispositivos TrueAlert da Série ES 
5900 aproveitam o autoteste revolucionário para garantir a prontidão do sistema 
e reduzir os custos.

Alto-falantes endereçáveis do TrueAlert ES 
Com qualidade de som comparável aos alto-falantes PA/VA de última geração, os 
alto-falantes TrueAlert ES são controlados individualmente para mensagens de 
emergência específicas e também apresentam recursos de autoteste.
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

detecção detecção

painel

notificação de áudio e voznotificação de áudio e voz

notificaçãonotificação

Recursos inteligentes para benefícios gerais.

Instalação mais fácil, maior proteção e eficiência. A tecnologia endereçável TrueAlert ES permite que conexão T e mais 
dispositivos sejam instalados a cada execução, com cada dispositivo programável individualmente. Os sistemas são 
mais econômicos para instalar e podem ser ajustados para cada espaço exclusivo de uma instalação.

Versatilidade de aplicação
Capaz de lidar virtualmente com qualquer aplicativo, os produtos TrueAlert ES 
incluem dispositivos de vários tons compatíveis com NFPA 72 para notificação de 
baixa frequência em determinados ambientes.

Capacidade de autoteste
Já se foram os dias de testes manuais demorados e caros após o expediente 
de trabalho. A capacidade revolucionária de autodiagnóstico do TrueAlert ES 
permite que todos os dispositivos de notificação sejam testados em segundos. 

Conformidade com a amplitude de pulso do TrueAlert 
Série ES 5900 
Como os primeiros dispositivos de LED do setor a atender aos requisitos de 
amplitude de pulso para dispositivos de notificação de NFPA 72 edição 2016, os 
LEDs e estroboscópios TrueAlert ES 5900 podem ser integrados na mesma rede.

Mais discreto e com maior eficiência de energia
A mais recente tecnologia LED abre o caminho para dispositivos com maior 
eficiência energética e um design compacto e visualmente agradável.
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

A linha de combate na 
inteligência de notificação 
de incêndio Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

49AO-WRF Aparelho de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, vermelho, "FIRE” (Incêndio)

49AO-WRS Aparelho de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, vermelho, logotipo somente

49AO-WWF Aparelho de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, branco, "FIRE” (Incêndio)

49AO-WWF-BA Aparelho de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, branco, "FIRE” (Incêndio), BA

Aparelho somente

49AO-APPLW
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem na parede (peça a placa de 
montagem e a tampa separadamente)

49AO-APPLW-BA
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, BA (peça a placa de 
montagem e a tampa separadamente)

Tampa

49AOC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AOC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AOC-RBLANK Tampa, vermelha, sem texto

49AOC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AOC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

49AOC-WWBLANK Tampa, branca, sem texto

Placa de montagem
49MP-AVVOWR Placa de montagem, vermelha

49MP-AVVOWW Placa de montagem, branca

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para modernização, 
montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de montagem 
em superfície

91

Aviso sonoro endereçável

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montagem na parede 

Os avisos sonoros endereçáveis do TrueAlert ES são dispositivos de notificação 
sonora endereçados individualmente que recebem energia, supervisão e sinais de 
controle de uma unidade de controle de alarme de incêndio fornecendo Circuitos de 
Linha de Sinalização (SLCs) de IDNAC. Os avisos sonoros TrueAlert ES endereçáveis 
estão disponíveis em vermelho com letras brancas e branco com letras vermelhas.

Ficha Técnica: S49AO-0001
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Luz estroboscópica endereçável

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

49VO-WRA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, vermelho, 
"ALERT” (ALERTA)

49VO-WRA-A
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, lentes laranjas, 
vermelho, "ALERT” (ALERTA)

49VO-WRA-A-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, lentes laranjas, 
vermelho, "ALERT” (ALERTA), BA

49VO-WRA-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, vermelho, 
"ALERT” (ALERTA), BA

49VO-WRF
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, vermelho, 
"FIRE” (INCÊNDIO)

49VO-WRF-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, vermelho, 
"FIRE” (INCÊNDIO), BA

49VO-WRS
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, vermelho, 
Logotipo somente

49VO-WWA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, branco, 
"ALERT” (ALERTA)

49VO-WWA-A
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, lente laranja, 
"ALERT” (ALERTA)

49VO-WWA-A-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, lente laranja, 
"ALERT” (ALERTA), BA

49VO-WWA-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, branco, 
"ALERT” (ALERTA), BA

49VO-WWF
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, branco, “FIRE” 
(INCÊNDIO)

49VO-WWF-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, branco, "FIRE” 
(INCÊNDIO), BA

49VO-WWS
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, branco, 
Logotipo somente

49VO-WWS-A-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, lente laranja, 
sem texto (ALERTA), BA

49VO-WWS-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, branco, 
Logotipo somente, BA

Aparelho somente

49VO-APPLW
Aparelho de luz estroboscópica endereçável ES TrueAlert, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185 cd (peça a placa de montagem 
e a tampa separadamente, lente colorida não aceita)

49VO-APPLW-BA
Aparelho de luz estroboscópica endereçável ES TrueAlert, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185 cd, BA (peça a placa de 
montagem e a tampa separadamente, lente colorida não aceita)

49VO-APPLWE
Aparelho de luz estroboscópica endereçável ES TrueAlert, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185 cd (peça a placa de montagem, 
tampa e lentes coloridas separadamente)

49VO-APPLWE-BA
Aparelho de luz estroboscópica endereçável ES TrueAlert, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185 cd, BA (peça a placa de 
montagem, tampa e lentes coloridas separadamente)

Tampa

49VOC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49VOC-WRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49VOC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49VOC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49VOC-WWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49VOC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

Placa de montagem
49MP-AVVOWR Placa de montagem, vermelha

49MP-AVVOWW Placa de montagem, branca

Lentes

49LENS-AMBER Kit somente de lentes laranjas

49LENS-BLUE Kit somente de lentes azuis

49LENS-GREEN Kit somente de lentes verdes

49LENS-RED Kit somente de lentes vermelhas

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para modernização, montagem vertical ou 
horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961 Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de montagem em superfície

As luzes estroboscópicas endereçáveis do TrueAlert ES são dispositivos de notificação sonora/visual endereçados 
individualmente que recebem energia, supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de alarme de 
incêndio fornecendo Circuitos de Linha de Sinalização (SLCs) de IDNAC. As luzes estroboscópicas TrueAlert ES 
endereçáveis estão disponíveis em vermelho com letras brancas e branco com letras vermelhas. Tampas de lente 
separadas estão disponíveis em âmbar, azul, verde e vermelho para configurar luzes estroboscópicas (V/O) ou 
aparelhos de áudio/visuais (A/V).

Ficha Técnica: S49VO-0001

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montagem na parede 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

49AV-WRF
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AV-WRF-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

49AV-WRS
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185cd, vermelho, Logotipo somente

49AV-WRS-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185cd, vermelho, Logotipo somente, BA

49AV-WWF
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185cd, branco, “FIRE” (INCÊNDIO)

49AV-WWF-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185cd, branco, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

49AV-WWS-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçável, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185cd, branco, Logotipo somente, BA

Aparelho somente

49AV-APPLW
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável ES TrueAlert, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185 cd (peça a placa de montagem, tampa e lentes coloridas opcionais separadamente)

49AV-APPLW-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável ES TrueAlert, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185 cd, BA (peça a placa de montagem, tampa e lentes coloridas opcionais 
separadamente)

Tampa

49AVC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-WRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49AVC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AVC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-WWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49AVC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

Placa de montagem
49MP-AVVOWR Placa de montagem, vermelha

49MP-AVVOWW Placa de montagem, branca

Lentes

49LENS-AMBER Kit somente de lentes laranjas

49LENS-BLUE Kit somente de lentes azuis

49LENS-GREEN Kit somente de lentes verdes

49LENS-RED Kit somente de lentes vermelhas

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de 
montagem em superfície

Aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montagem na parede 

Os avisos sonoros/luzes estroboscópicas endereçáveis do TrueAlert ES são 
dispositivos de notificação sonora/visual endereçados individualmente que recebem 
energia, supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de alarme de 
incêndio fornecendo Circuitos de Linha de Sinalização (SLCs) de IDNAC. Os avisos 
sonoros TrueAlert ES A/Vs endereçáveis estão disponíveis em vermelho com letras 
brancas e branco com letras vermelhas. Tampas de lente separadas estão disponíveis 
em âmbar, azul, verde e vermelho para configurar luzes estroboscópicas (V/O) ou 
aparelhos sonoros/visuais (A/V).

Ficha Técnica: S49AV-0001
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49AO-APPLC
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem no teto (peça a placa de 
montagem e a tampa separadamente)

49AO-APPLC-BA
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem no teto (peça a placa de 
montagem e a tampa separadamente), BA

Tampa

49AOC-CRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AOC-CRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49AOC-CRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AOC-CWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AOC-CWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49AOC-CWS Tampa, branca, logotipo somente

Acessório

49WG-SOCR
Proteção de fio, montada no teto, vermelha (montada diretamente no teto para aparelhos montados 
semiembutidos)

49WG-SOCR-O
Proteção de fio, montada no teto, vermelha (montada diretamente no teto para aparelhos montados em 
superfície)

49WPBB-SOCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SOCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Aviso sonoro endereçável
Os avisos sonoros endereçáveis do TrueAlert ES são dispositivos de notificação sonora 
endereçados individualmente que recebem energia, supervisão e sinais de controle 
de uma unidade de controle de alarme de incêndio fornecendo Circuitos de Linha de 
Sinalização (SLCs) de IDNAC. 

Ficha Técnica: S49AOC-0001

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montado no teto

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montado no teto

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49VO-APPLC
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 15/30/75/110 cd 
(peça a tampa separadamente)

49VO-APPLC-BA
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 15/30/75/110 cd, 
BA (peça a tampa separadamente)

49VOH-APPLC
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, alta intensidade 
luminosa de 110/135/185 cd (peça a tampa separadamente)

49VOH-APPLCA-BA
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, alta intensidade 
luminosa de 110/135/185 cd, lentes laranjas, BA (peça a tampa separadamente)

49VOH-APPLC-BA
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, alta intensidade 
luminosa de 110/135/185 cd, BA (peça a tampa separadamente)

49VOH-APPLCB-BA
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, alta intensidade 
luminosa de 110/135/185 cd, lentes azuis, BA (peça a tampa separadamente)

Tampa

49VOC-CRF Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49VOC-CRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49VOC-CRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49VOC-CWF Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49VOC-CWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49VOC-CWS Tampa, branca, logotipo somente

49VOC-CK Tampa, preta, sem texto

Acessório

49VO-APCS Placa adaptadora, vermelha para montagem em caixa elétrica múltipla simples.

49WGBB-VOCR-O
Caixa de base da proteção de fio, montado no teto, vermelho (usado com a caixa de base de proteção 
de fio e montada em superfície)

49WG-VOCR
Proteção de fio, montada no teto, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de 
montagem semiembutidas ou de superfície (a montagem em superfície também requer uma caixa de 
base de proteção de fio além da montada em superfície)

49WPBB-VOCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-VOCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Luz estroboscópica endereçável
As luzes estroboscópicas endereçáveis TrueAlert ES são alimentadas individualmente, 
endereçadas e controladas de um Circuito de Linha de Sinalização (SLC) de IDNAC da 
unidade de controle de alarme de incêndio. Os aparelhos de notificação V/O usam uma 
luz estroboscópica de candela múltipla com taxa de flash de 1 Hz e taxa de candela 
selecionável. Os dispositivos de luz estroboscópica de tubo Xenon são operados 
simultaneamente no mesmo canal IDNAC. 

Ficha Técnica: S49VOC-0001
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49AV-APPLC
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
15/30/75/110 cd (peça a tampa separadamente)

49AV-APPLC-BA
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
15/30/75/110 cd, BA (peça a tampa separadamente)

49AVH-APPLC
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
alta intensidade luminosa de 110/135/185 cd (peça a tampa separadamente)

49AVH-APPLCA-BA
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
alta intensidade luminosa de 110/135/185 cd, lentes laranjas, BA (peça a tampa separadamente)

49AVH-APPLC-BA
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
alta intensidade luminosa de 110/135/185 cd, BA (peça a tampa separadamente)

49AVH-APPLCB-BA
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
alta intensidade luminosa de 110/135/185 cd, lentes azuis, BA (peça a tampa separadamente)

Tampa

49AVC-CRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-CRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49AVC-CRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AVC-CWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-CWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49AVC-CWS Tampa, branca, logotipo somente

49AVC-CK Tampa, preta, sem texto

Acessório

49WGBB-SVCR-O Caixa de base de proteção de fio, vermelha

49WG-SVWCR Proteção de fio, vermelha

49WPBB-SVCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SVCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável
Os avisos sonoros/luzes estroboscópicas endereçáveis do TrueAlert ES são dispositivos 
de notificação sonora/visual endereçados individualmente que recebem energia, 
supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de alarme de incêndio 
fornecendo Circuitos de Linha de Sinalização (SLCs) de IDNAC. 

Ficha Técnica: S49AVC-0001

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montado no teto

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

49VO-WRFO
Aparelho de luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 15/75/WP75/
WP185cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

49VO-WRFO-BA
Aparelho de luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 15/75/WP75/
WP185cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

49VO-WRSO
Aparelho de luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 15/75/WP75/
WP185cd, vermelho, Logotipos somente

49VO-WRSO-BA
Aparelho de luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 15/75/WP75/
WP185cd, branco, Logotipos somente, BA

49VO-WWFO-BA
Aparelho de luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 15/75/WP75/
WP185cd, branco, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

Aparelho somente

49VO-APPLW-O
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 15/75/WP75/
WP185 cd (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

49VO-APPLW-O-BA
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 15/75/WP75/
WP185 cd, BA (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

Tampa

49VOC-WRFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49VOC-WRALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49VOC-WRS-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

49VOC-WWFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49VOC-WWALT-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

49VOC-WWS-O Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

Caixa de base
49WPBB-AVVOWR Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-AVVOWW Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, branca

Luz estroboscópica endereçável à prova de intempéries
As luzes estroboscópicas endereçáveis à prova de intempéries TrueAlert ES, montadas 
na parede fornecem notificação visível para aplicações internas e externas de 
temperatura e umidade extremas. São endereçados individualmente e recebem 
energia, supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de alarme contra 
incêndio (FACU) fornecendo Circuitos de Linha de Sinalização (SLCs) de IDNAC.

Ficha Técnica: S49WP-0001
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

49AV-WRFO
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 
15/75/WP75/WP185cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AV-WRFO-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 
15/75/WP75/WP185cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

49AV-WRSO
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 
15/75/WP75/WP185cd, vermelho, Logotipos somente

49AV-WRSO-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 
15/75/WP75/WP185cd, branco, Logotipos somente, BA

49AV-WWSO-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de intempéries, 
15/75/WP75/WP185cd, branco, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

Aparelho somente

49AV-APPLW-O
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
15/75/WP75/WP185 cd (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

49AV-APPLW-O-BA
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
15/75/WP75/WP185 cd, BA (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

Tampa

49AVC-WRFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-WRALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49AVC-WRS-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

49AVC-WWFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-WWALT-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

49AVC-WWS-O Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

Caixa de base
49WPBB-AVVOWR Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-AVVOWW Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, branca

Aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável 
à prova de intempéries
Os avisos sonoros/luzes estroboscópicas endereçáveis à prova de intempéries TrueAlert 
ES, montadas na parede fornecem notificação sonora/visível para aplicações internas 
e externas de temperatura e umidade extremas. São endereçados individualmente 
e recebem energia, supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de 
alarme contra incêndio (FACU) fornecendo Circuitos de Linha de Sinalização (SLCs) de 
IDNAC.

Ficha Técnica: S49WP-0001

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montado no teto

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49AO-APPLC-O Aparelho de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, à prova de intempérie, branco

49AO-APPLC-O-BA
Aparelho de aviso sonoro endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, à prova de intempérie, branco, 
BA

Tampa

49SOC-CRFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-CRALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-CRS-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

49SOC-CR-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, sem texto

49SOC-CWFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-CWALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-CWS-O Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

49SOC-CW-O Tampa, à prova de intempéries, branca, sem texto

Caixa de base
49WPBB-SOCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SOCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Acessório 49WG-SOCR-O Proteção de Fio, à prova de intempéries, vermelha

Aviso sonoro endereçável à prova de intempéries
Os avisos sonoros endereçáveis do TrueAlert ES à prova de intempéries e montados no 
teto são dispositivos de notificação sonora endereçados individualmente que recebem 
energia, supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de alarme de 
incêndio fornecendo Circuitos de Linha de Sinalização (SLCs) de IDNAC. 

Ficha Técnica: S49AOC-0002
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49VOH-APPLC-O
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 15/75/WP75/
WP185 cd (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

49VOH-APPLC-O-BA
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 15/75/WP75/
WP185 cd, BA (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

Tampa

49VOC-CRF-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49VOC-CRALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49VOC-CRS-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

49VOC-CWF-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49VOC-CWALT-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

49VOC-CWS-O Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

Caixa de base
49WPBB-VOCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-VOCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Acessório
49WGBB-VOCR-O

Caixa de base da proteção de fio, montado no teto, vermelho (usado com a caixa de base de proteção 
de fio e montada em superfície)

49WG-VOCR Proteção de fio, vermelha

Luz estroboscópica endereçável à prova de intempéries
As luzes estroboscópicas endereçáveis à prova de intempéries e montadas no teto 
TrueAlert ES são alimentadas individualmente, endereçadas e controladas de um 
Circuito de Linha de Sinalização (SLC) de IDNAC da unidade de controle de alarme de 
incêndio. Os aparelhos de notificação V/O usam uma luz estroboscópica de candela 
múltipla com taxa de flash de 1 Hz e taxa de candela selecionável. Os dispositivos de 
luz estroboscópica de tubo Xenon são operados simultaneamente no mesmo canal 
IDNAC.

Ficha Técnica: S49VOC-0002 

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montado no teto

Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros e Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert ES
Montado no teto

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49AVH-APPLC-CO
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
à prova de intempéries pela ULC, 20/30/75 cd (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

49AVH-APPLC-O-BA
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
alta luminosidade de 110/135/185cd, BA (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

Tampa

49SVC-CRFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-CRALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-CRS-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

49SVC-CWFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-CWALT-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-CWS-O Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

Caixa de base
49WPBB-SVCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SVCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Acessório
49WGBB-SVCR-O Caixa de base de proteção de fio, vermelha

49WG-SVWCR Proteção de fio, vermelha

Aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável 
à prova de intempéries
Os avisos sonoros/luzes estroboscópicas endereçáveis do TrueAlert ES à prova 
de intempéries e montados no teto são dispositivos de notificação sonora/visível 
endereçados individualmente que recebem energia, supervisão e sinais de controle 
de uma unidade de controle de alarme de incêndio fornecendo Circuitos de Linha de 
Sinalização (SLCs) de IDNAC. 

Ficha Técnica: S49AVC-0002
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49HF-APPLW
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, montagem na parede,  
25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça placa de montagem e tampa separadamente)

49HF-APPLW-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, montagem na parede,  
25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, BA (peça placa de montagem e tampa separadamente)

49SO-APPLW
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 
1, 2 watts (peça placa de montagem e tampa separadamente)

49SO-APPLW-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 
1, 2 watts (peça placa de montagem e tampa separadamente)

Tampa

49SOC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-WRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49SOC-WRBLANK Tampa, vermelha, sem texto

49SOC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-WWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

49SOC-WWBLANK Tampa, branca, sem texto

Placa de montagem
49MP-SOWR Placa de montagem, vermelha

49MP-SOWW Placa de montagem, branca

Acessório

49WGBB-SOWR-O Caixa de base de proteção de fio, vermelha

49WG-SOWR Proteção de fio, vermelha

49WPBB-SOWR Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SOWW Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, branca

Alto-falante endereçável TrueAlert ES e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montagem na parede 

Alto-falante endereçável
Os alto-falantes endereçáveis montados em parede em ambientes internos TrueAlert 
ES são alimentados individualmente, endereçados e controlados de um Circuito de 
Linha de Sinalização (SLC) de IDNAC da unidade de controle de alarme de incêndio. O 
áudio é fornecido por um circuito de aparelho de notificação (NAC) de áudio compatível 
e separado da Unidade de Controle de alarme de incêndio. 

Ficha Técnica: S49SOW-0001

Alto-falante endereçável TrueAlert ES e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montagem na parede 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49HFV-APPLW
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, 
montagem na parede, 15/30/75/110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1,2 watts (peça placa de montagem, 
tampa e lentes coloridas opcionais separadamente)

49HFV-APPLW-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável de alta fidelidade TrueAlert 
ES, montagem na parede, 15/30/75/110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1,2 watts, BA (peça placa de 
montagem, tampa e lentes coloridas opcionais separadamente)

49SV-APPLW
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1,2 watts (peça placa de montagem, tampa e lentes coloridas 
opcionais separadamente)

49SV-APPLW-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1,2 watts, BA (peça placa de montagem, tampa e lentes 
coloridas opcionais separadamente)

Tampa

49SVC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-WRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49SVC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-WWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

Placa de montagem
49MP-SVWR Placa de montagem, vermelha

49MP-SVWW Placa de montagem, branca

Lentes

49LENS-AMBER Kit somente de lentes laranjas

49LENS-BLUE Kit somente de lentes azuis

49LENS-GREEN Kit somente de lentes verdes

49LENS-RED Kit somente de lentes vermelhas

Acessório

49WPBB-SVWR Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, vermelha

49WG-SVWCR
Proteção de fio, montada no teto e parede, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas 
de montagem semiembutidas ou de superfície (a montagem em superfície também requer uma caixa de 
base de proteção de fio além da montada em superfície)

49WPBB-SVWR Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SVWW Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, branca

Alto-falante/Luz estroboscópica endereçável
Os alto-falantes/luzes estroboscópicas endereçáveis montados em parede em 
ambientes internos TrueAlert ES são alimentados individualmente, endereçados e 
controlados de um Circuito de Linha de Sinalização (SLC) de IDNAC da unidade de 
controle de alarme de incêndio. O áudio é fornecido por um circuito de aparelho de 
notificação (NAC) de áudio compatível e separado da Unidade de Controle de alarme 
de incêndio. 

Ficha Técnica: S49SVW-0001
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49HF-APPLC
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, montagem no teto, 
25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça tampa separadamente)

49HF-APPLC-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, montagem no teto, 
25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, BA (peça tampa separadamente)

49SO-APPLC
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 
2 watts (peça tampa separadamente)

49SO-APPLC-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 
2 watts, BA (peça tampa separadamente)

Tampa

49SOC-CRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-CRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-CRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49SOC-CR Tampa, vermelha, sem texto

49SOC-CWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-CWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-CWS Tampa, branca, logotipo somente

49SOC-CW Tampa, branca, sem texto

49SOC-CK Tampa, preta, sem texto

Acessório

49WG-SOCR
Proteção de fio, montada no teto, vermelha (montada diretamente no teto para aparelhos montados 
semiembutidos)

49WG-SOCR-O
Proteção de fio, montada no teto, vermelha (montada diretamente no teto para aparelhos montados em 
superfície)

49WPBB-SOCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SOCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Alto-falante endereçável TrueAlert ES e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montado no teto

Alto-falante endereçável
Os alto-falantes endereçáveis montados no teto em ambientes internos TrueAlert ES 
são alimentados individualmente, endereçados e controlados com um Circuito de Linha 
de Sinalização (SLC) de IDNAC da unidade de controle de alarme de incêndio. O áudio 
é fornecido usando um circuito de dispositivo de notificação de áudio compatível e 
separado da Unidade de Controle de Alarme de Incêndio. 

Ficha Técnica: S49SOC-0001

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49HFV-APPLC
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, 
montagem no teto, 15/30/75/110 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça tampa separadamente)

49HFV-APPLC-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, 
montagem no teto, 15/30/75/110 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, BA (peça tampa separadamente)

49HFVH-APLCA-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, 
montagem no teto, alta luminosidade de 110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, lentes laranjas 
(peça tampa separadamente)

49HFVH-APLCB-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, 
montagem no teto, alta luminosidade de 110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, lentes azuis, BA 
(peça tampa separadamente)

49HFVH-APPLC
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, 
montagem no teto, alta luminosidade de 110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça tampa 
separadamente)

49HFVH-APPLC-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável de alta fidelidade TrueAlert ES, 
montagem no teto, alta luminosidade de 110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, bA (peça tampa 
separadamente)

49SV-APPLC
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
15/30/75/110 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça tampa separadamente)

49SV-APPLC-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
15/30/75/110 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, BA (peça tampa separadamente)

49SVH-APPLC
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
alta luminosidade de 110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça tampa separadamente)

49SVH-APPLC-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
alta luminosidade de 110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, BA (peça tampa separadamente)

Tampa

49SVC-CRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-CRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-CRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49SVC-CWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-CWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-CWS Tampa, branca, logotipo somente

49SVC-CK Tampa, preta, sem texto

Acessório

49WGBB-SVCR-O
Caixa de base da proteção de fio, montado no teto, vermelho (usado com a caixa de base de proteção 
de fio e montada em superfície)

49WG-SVWCR
Proteção de fio, montada no teto e parede, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas 
de montagem semiembutidas ou de superfície (a montagem em superfície também requer uma caixa de 
base de proteção de fio além da montada em superfície)

49WPBB-SVCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SVCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Alto-falante/Luz estroboscópica endereçável
Os alto-falantes/luzes estroboscópicas endereçáveis montados em teto em ambientes 
internos TrueAlert ES são alimentados individualmente, endereçados e controlados 
com um Circuito de Linha de Sinalização (SLC) de IDNAC da unidade de controle 
de alarme de incêndio. O áudio é fornecido usando um circuito de dispositivo de 
notificação de áudio compatível e separado da Unidade de Controle de Alarme de 
Incêndio. 

Ficha Técnica: S49SVC-0001

Alto-falante endereçável TrueAlert ES e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montado no teto
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49SO-APPLW-O
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, à prova 
de intempéries, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça caixa de base, placa de montagem e tampa 
separadamente)

49SO-APPLW-O-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de 
intempéries, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, BA (peça caixa de base, placa de montagem e tampa 
separadamente)

Tampa

49SOC-WRFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-WRALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-WRS-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

49SOC-WRBLANK-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, sem texto

49SOC-WWFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-WWALT-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-WWS-O Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

49SOC-WWBLANK-O Tampa, à prova de intempéries, branca, sem texto

Placa de montagem
49MP-SOWR Placa de montagem, vermelha

49MP-SOWW Placa de montagem, branca

Caixa de base
49WPBB-SOWR Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SOWW Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, branca

Acessório
49WGBB-SOWR-O Caixa de base de proteção de fio, vermelha

49WG-SOWR Proteção de fio, vermelha

Alto-falante endereçável à prova de intempéries
Os alto-falantes endereçáveis montados em parede, à porta de intempéries, TrueAlert 
ES são alimentados individualmente, endereçados e controlados de um Circuito de 
Linha de Sinalização (SLC) de IDNAC da unidade de controle de alarme de incêndio. O 
áudio é fornecido por um circuito de aparelho de notificação (NAC) de áudio compatível 
e separado da Unidade de Controle de alarme de incêndio.

Ficha Técnica: S49SOW-0001

Alto-falante endereçável TrueAlert ES e Alto-falante/Luzes estroboscópicas
Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49SV-APPLW-O
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luzes estroboscópicas endereçável TrueAlert ES, montagem na 
parede, à prova de intempéries, 15/75/WP15/WP75/WP110/WP185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça 
caixa de base, placa de montagem e tampa separadamente)

49SV-APPLW-O-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luzes estroboscópicas endereçável TrueAlert ES, montagem na 
parede, à prova de intempéries, 15/75/WP15/WP75/WP110/WP185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, BA 
(peça caixa de base, placa de montagem e tampa separadamente)

Tampa

49SVC-WRFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-WRALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-WRS-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

49SVC-WWFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-WWALT-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-WWS-O Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

Placa de montagem
49MP-SVWR Placa de montagem, vermelha

49MP-SVWW Placa de montagem, branca

Caixa de base
49WPBB-SVWR Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SVWW Caixa de base, montada em superfície de parede, à prova de intempéries, branca

Acessório
49WGBB-SVWR-O Caixa de base de proteção de fio, vermelha

49WG-SVWCR Proteção de fio, vermelha

Alto-falante/luz estroboscópica endereçável 
à prova de intempéries
Os alto-falantes/luzes estroboscópicas endereçáveis montados em parede, à porta de 
intempéries, TrueAlert ES são alimentados individualmente, endereçados e controlados 
de um Circuito de Linha de Sinalização (SLC) de IDNAC da unidade de controle de 
alarme de incêndio. O áudio é fornecido por um circuito de aparelho de notificação 
(NAC) de áudio compatível e separado da Unidade de Controle de alarme de incêndio. 

Ficha Técnica: S49SVW-0001

Alto-falante endereçável TrueAlert ES e Alto-falante/Luzes estroboscópicas
Montagem na parede
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49SO-APPLC-O
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, à prova de 
intempéries, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça caixa de base e tampa separadamente)

49SO-APPLC-O-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, à prova de 
intempéries, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, BA (peça caixa de base e tampa separadamente)

Tampa

49SOC-CRFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-CRALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-CRS-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

49SOC-CR-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, sem texto

49SOC-CWFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SOC-CWALT-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

49SOC-CWS-O Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

49SOC-CW-O Tampa, à prova de intempéries, branca, sem texto

Caixa de base
49WPBB-SOCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SOCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Acessório 49WG-SOCR-O Proteção de Fio, à prova de intempéries, vermelha

Alto-falante endereçável à prova de intempéries
Os alto-falantes endereçáveis montados no teto à prova de intempéries TrueAlert ES 
são alimentados individualmente, endereçados e controlados com um Circuito de Linha 
de Sinalização (SLC) de IDNAC da unidade de controle de alarme de incêndio. O áudio 
é fornecido usando um circuito de dispositivo de notificação de áudio compatível e 
separado da Unidade de Controle de Alarme de Incêndio. 

Ficha Técnica: S49SOC-0001

Alto-falante endereçável TrueAlert ES e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montado no teto

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente

49SVH-APPLC-O
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
à prova de intempéries e alta luminosidade de 110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts (peça tampa 
separadamente)

49SVH-APPLC-O-BA
Aparelhos eletrônicos de alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem no teto, 
à prova de intempéries e alta luminosidade de 110/135/185 cd, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, BA (peça 
tampa separadamente)

Tampa

49SVC-CRFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-CRALT-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-CRS-O Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

49SVC-CWFIRE-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49SVC-CWALT-O Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

49SVC-CWS-O Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

Caixa de base
49WPBB-SVCR Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-SVCW Caixa de base, montada em superfície do teto, à prova de intempéries, branca

Acessório
49WGBB-SVCR-O Caixa de base de proteção de fio, vermelha

49WG-SVWCR Proteção de fio, vermelha

Alto-falante/luz estroboscópica endereçável 
à prova de intempéries
Os alto-falantes/luzes estroboscópicas TrueAlert endereçáveis montados no teto à 
prova de intempéries são alimentados individualmente, endereçados e controlados 
com um Circuito de Linha de Sinalização (SLC) de IDNAC da unidade de controle 
de alarme de incêndio. O áudio é fornecido usando um circuito de dispositivo de 
notificação de áudio compatível e separado da Unidade de Controle de Alarme de 
Incêndio Simplex.

Ficha Técnica: S49SVC-0001 

Alto-falante endereçável TrueAlert ES e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montado no teto
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

49MT-WRF
Avisos sonoros de vários tons endereçáveis TrueAlert com montagem na parede e no teto, vermelho, 
"FIRE” (INCÊNDIO)

49MT-WRF-BA
Avisos sonoros de vários tons endereçáveis TrueAlert com montagem na parede e no teto, vermelho, 
"FIRE” (INCÊNDIO), BA

49MT-WRS-BA
Avisos sonoros de vários tons endereçáveis TrueAlert com montagem na parede e no teto, vermelho, 
logotipo somente, BA

49MT-WWF
Avisos sonoros de vários tons endereçáveis TrueAlert com montagem na parede e no teto, branco, 
"FIRE” (INCÊNDIO)

49MT-WWF-BA
Avisos sonoros de vários tons endereçáveis TrueAlert com montagem na parede e no teto, branco, 
"FIRE” (INCÊNDIO), BA

49MT-WWS-BA
Avisos sonoros de vários tons endereçáveis TrueAlert com montagem na parede e no teto, branco, 
logotipo somente, BA

Aparelho somente

49MT-APPLW
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro de vários tons endereçável TrueAlert, montagem na parede/teto 
(peça a placa de montagem e a tampa separadamente)

49MT-APPLW-BA
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro de vários tons endereçável TrueAlert, montagem na parede/teto, 
BA (peça a placa de montagem e a tampa separadamente)

Tampa

49AOC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AOC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AOC-RBLANK Tampa, vermelha, sem texto

49AOC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AOC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

49AOC-WBLANK Tampa, branca, sem texto

Placa de montagem
49MP-AVVOWR Placa de montagem, vermelha

49MP-AVVOWW Placa de montagem, branca

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

Aviso sonoro de vários tons endereçável
Os avisos sonoros de vários tons do TrueAlert ES são aparelhos de notificação sonora 
endereçados individualmente que recebem energia, supervisão e sinais de controle 
de uma unidade de controle de alarme de incêndio fornecendo Circuitos de Linha de 
Sinalização (SLCs) de IDNAC. O tom de 520 Hz está em conformidade com os requisitos 
de sinal de baixa frequência NFPA 72 para áreas de repouso. Os avisos sonoros de 
vários tons TrueAlert ES endereçáveis estão disponíveis em vermelho com letras 
brancas e branco com letras vermelhas.

Ficha Técnica: S49MT-0001

Avisos sonoros e Campainhas de vários tons endereçáveis TrueAlert ES

Parede/montado no teto 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

49MTV-WRF
Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons endereçável TrueAlert com montagem na parede e no 
teto, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

49MTV-WRF-BA
Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons endereçável TrueAlert com montagem na parede e no 
teto, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

49MTV-WRS-BA
Aviso sonoro/luz de vários tons endereçável TrueAlert com montagem na parede e no teto, vermelho, 
logotipo somente, BA

49MTV-WWF
Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons endereçável TrueAlert com montagem na parede e no 
teto, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

49MTV-WWF-BA
Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons endereçável TrueAlert com montagem na parede e no 
teto, branco, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

49MTV-WWS-BA
Aviso sonoro/luz de vários tons endereçável TrueAlert com montagem na parede e no teto, branco, 
logotipo somente, BA

Aparelho somente

49MTV-APPLW
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons endereçável TrueAlert, 
montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd (peça placa de montagem e tampa separadamente)

49MTV-APPLW-BA
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons endereçável TrueAlert, 
montagem na parede, 15/30/75/110/135/185cd, BA (peça placa de montagem e tampa separadamente)

Tampa

49AVC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-WRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49AVC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AVC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-WWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49AVC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

Placa de montagem
49MP-AVVOWR Placa de montagem, vermelha

49MP-AVVOWW Placa de montagem, branca

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários 
tons endereçável
Os avisos sonoros/luzes estroboscópicas de vários tons endereçáveis do TrueAlert 
ES são dispositivos de notificação sonora/visual endereçados individualmente que 
recebem energia, supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de 
alarme de incêndio fornecendo Circuitos de Linha de Sinalização (SLCs) de IDNAC. O 
tom de 520 Hz está em conformidade com os requisitos de sinal de baixa frequência 
NFPA 72 para áreas de repouso. Os A/Vs de vários tons TrueAlert ES endereçáveis estão 
disponíveis em vermelho com letras brancas e branco com letras vermelhas.

Ficha Técnica: S49MTV-0001

Avisos sonoros e Campainhas de vários tons endereçáveis TrueAlert ES

Montagem na parede
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente 49CHO-APPLW
Aparelhos eletrônicos de campainha endereçável TrueAlert ES, montagem na parede (peça a placa de 
montagem e a tampa separadamente)

Tampa

49AOC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AOC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AOC-RBLANK Tampa, vermelha, sem texto

49AOC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AOC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

49AOC-WBLANK Tampa, branca, sem texto

Placa de montagem
49MP-AVVOWR Placa de montagem, vermelha

49MP-AVVOWW Placa de montagem, branca

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de montagem semiembutidas 
ou em superfície

Campainha endereçável
Os dispositivos TrueAlert ES endereçáveis nos SLCs IDNAC oferecem notificação 
separadas visual e sonora usando um único circuito de dois fios que também confirma 
a conexão com o circuito eletrônico do dispositivo de notificação individual. As tampas 
de campainha TrueAlert ES endereçáveis estão disponíveis em vermelho e branco com 
uma variedade de letras para aplicações.

Ficha Técnica: S49CHO-0001

Avisos sonoros e Campainhas de vários tons endereçáveis TrueAlert ES

Montagem na parede 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho somente 49CHV-APPLW
Aparelhos eletrônicos de campainha/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185cd (peça placa de montagem e tampa separadamente)

Tampa

49AVC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AVC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49AVC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

Placa de montagem
49MP-AVVOWR Placa de montagem, vermelha

49MP-AVVOWW Placa de montagem, vermelha

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de montagem semiembutidas 
ou em superfície

Campainha/Luz estroboscópica endereçável
Os dispositivos TrueAlert ES endereçáveis nos SLCs IDNAC oferecem notificação 
separadas visual e sonora usando um único circuito de dois fios que também confirma 
a conexão com o circuito eletrônico do dispositivo de notificação individual. As tampas 
de campainha/luz estroboscópica TrueAlert ES endereçáveis estão disponíveis em 
vermelho e branco com uma variedade de letras para aplicações.

Ficha Técnica: S49CHV-0001

Avisos sonoros e Campainhas de vários tons endereçáveis TrueAlert ES

Montagem na parede
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

59AO-WRS
Aparelho de aviso sonoro de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, vermelho, logotipo 
somente

59AO-WWS
Aparelho de aviso sonoro de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, branco, logotipo 
somente

Aparelho somente

59AO-APPLWR
Aparelho eletrônico de aviso sonoro endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, vermelho 
(peça a tampa separadamente)

59AO-APPLWW
Aparelho eletrônico de aviso sonoro endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, branco 
(peça a tampa separadamente)

Tampa

59AOC-WRF Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

59AOC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

59AOC-WWF Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

59AOC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

Acessório

59WGBB-LEDWR-O
Caixa de base da proteção de fio, montado na parede, vermelho (usado com a caixa de base de proteção 
de fio e montada em superfície)

59WG-LEDWR
Proteção de fio, montada na parede, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de 
montagem semiembutidas ou de superfície (a montagem em superfície também requer uma caixa de 
base de proteção de fio além da montada em superfície)

Aviso sonoro endereçável de LED
Os avisos sonoros de LED do TrueAlert ES são dispositivos de notificação sonora 
endereçados individualmente que recebem energia, supervisão e sinais de controle de 
uma unidade de controle de alarme de incêndio fornecendo SLCs de IDNAC. Os avisos 
sonoros de LED TrueAlert ES endereçáveis estão disponíveis em vermelho com letras 
brancas e branco com letras vermelhas.

Ficha Técnica: S59AO-0002

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros 
endereçáveis de LED TrueAlert ES
Montagem na parede 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

59VO-WRF
Aparelho de luz estroboscópica de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, vermelho, "FIRE” 
(Incêndio)

59VO-WWF
Aparelho de luz estroboscópica de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, branco, "FIRE” 
(Incêndio)

Aparelho somente

59VO-APPLWR
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, 
15/30/75 cd, vermelho (peça a tampa separadamente)

59VO-APPLWRH
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, 
110/135/186 cd, alta intensidade luminosa, vermelho (peça a tampa separadamente)

59VO-APPLWW
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, 
15/30/75 cd, branco (peça a tampa separadamente)

59VO-APPLWWH
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, 
110/135/186 cd, alta intensidade luminosa, branco (peça a tampa separadamente)

Tampa

59VOC-WRF Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

59VOC-WRA Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

59VOC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

59VOC-WWF Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

59VOC-WWA Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

59VOC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

Acessório

59WGBB-LEDWR-O
Caixa de base da proteção de fio, montado na parede, vermelho (usado com a caixa de base de proteção 
de fio e montada em superfície)

59WG-LEDWR
Proteção de fio, montada na parede, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de 
montagem semiembutidas ou de superfície (a montagem em superfície também requer uma caixa de 
base de proteção de fio além da montada em superfície)

Luz estroboscópica endereçável de LED
As luzes estroboscópicas de LED endereçáveis do TrueAlert ES são dispositivos 
de notificação sonora/visual endereçados individualmente que recebem energia, 
supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de alarme de incêndio 
fornecendo Circuitos de Linha de Sinalização de IDNAC. As luzes estroboscópicas de 
LED TrueAlert ES endereçáveis estão disponíveis em vermelho com letras brancas e 
branco com letras vermelhas.

Ficha Técnica: S59VO-0002

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros 
endereçáveis de LED TrueAlert ES
Montagem na parede



116 117

Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

59AV-WRF
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
vermelho, "FIRE” (Incêndio)

59AV-WRFH
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, de 
alta candela, vermelho, "FIRE” (Incêndio)

59AV-WWF
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
branco, "FIRE” (Incêndio)

Aparelho somente

59AV-APPLWR
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na 
parede, 15/30/75 cd, vermelho (peça a tampa separadamente)

59AV-APPLWW
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na 
parede, 15/30/75 cd, branco (peça a tampa separadamente)

59AV-APPLWRH
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na 
parede, 110/135/186 cd, alta intensidade luminosa, vermelho (peça a tampa separadamente)

59AV-APPLWWH
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na 
parede, 110/135/186 cd, alta intensidade luminosa, branco (peça a tampa separadamente)

Tampa

59AVC-WRF Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

59AVC-WRA Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

59AVC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

59AVC-WWF Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

59AVC-WWA Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

59AVC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

Acessório

59WGBB-LEDWR-O
Caixa de base da proteção de fio, montado na parede, vermelho (usado com a caixa de base de proteção 
de fio e montada em superfície)

59WG-LEDWR
Proteção de fio, montada na parede, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de 
montagem semiembutidas ou de superfície (a montagem em superfície também requer uma caixa de 
base de proteção de fio além da montada em superfície)

Aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável de LED
Os avisos sonoros/luzes estroboscópicas de LED endereçáveis do TrueAlert ES são 
dispositivos de notificação sonora/visual endereçados individualmente que recebem 
energia, supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de alarme de 
incêndio fornecendo Circuitos de Linha de Sinalização de IDNAC. Os avisos sonoros de 
LED TrueAlert ES A/Vs endereçáveis estão disponíveis em vermelho com letras brancas 
e branco com letras vermelhas.

Ficha Técnica: S59AV-0002

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros 
endereçáveis de LED TrueAlert ES
Montagem na parede 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo) 59AO-WRSO
Aparelho de aviso sonoro de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de 
intempéries, vermelho, logotipo somente (peça a caixa de base separadamente)

Aparelho somente

59AO-APPLWR-O
Aparelho eletrônico de aviso sonoro endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de 
intempérie, vermelho (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

59AO-APPLWW-O
Aparelho eletrônico de aviso sonoro endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de 
intempérie, branco (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

Tampa

59AOC-WRFO Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

59AOC-WRSO Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

59AOC-WWFO Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

59AOC-WWSO Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

Caixa de base

59WPBB-WR
Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, vermelha. Caixa de montagem múltipla 
simples para montagem em superfície à prova de intempéries, inclui gaxeta à prova de intempéries e 
versões pintadas do modelo 7219K23 (abaixo)

59WPBB-WW
Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, branca. Caixa de montagem múltipla 
simples para montagem em superfície à prova de intempéries, inclui gaxeta à prova de intempéries e 
versões pintadas do modelo 7219K23 (abaixo).

Acessório

59WGBB-LEDWR-O
Caixa de base da proteção de fio, montado na parede, vermelho (usado com a caixa de base de proteção 
de fio e montada em superfície)

59WG-LEDWR
Proteção de fio, montada na parede, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de 
montagem semiembutidas ou de superfície (a montagem em superfície também requer uma caixa de 
base de proteção de fio além da montada em superfície)

Aviso sonoro endereçável de LED à prova de intempéries
Os avisos sonoros endereçáveis à prova de intempéries do TrueAlert ES série 59 são 
dispositivos de notificação sonora endereçados individualmente que recebem energia, 
supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de alarme de incêndio 
fornecendo SLCs de IDNAC. Os avisos sonoros endereçáveis TrueAlert ES série 59AO 
estão disponíveis em vermelho com letras brancas e em branco com letras vermelhas.

Ficha Técnica: S59AO-0002

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros 
endereçáveis de LED TrueAlert ES
Montagem na parede
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo) 59VO-WRFO
Aparelho de luz estroboscópica de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de 
intempéries, vermelho, "FIRE” (Incêndio)

Aparelho somente

59VO-APPLWRH-O
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, à 
prova de intempérie, alta luminosidade de 110, 135, 185 cd, vermelho (peça a caixa de base e a tampa 
separadamente)

59VO-APPLWR-O
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de 
intempérie, 20/30/75cd, vermelho (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

59VO-APPLWWH-O
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na parede, alta 
luminosidade de 110, 135, 185 cd, branco (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

59VO-APPLWW-O
Aparelho eletrônico de luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, à prova de 
intempérie, 20/30/75cd, branco (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

Tampa

59VOC-WRFO Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

59VOC-WRAO Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

59VOC-WRSO Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

59VOC-WWFO Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

59VOC-WWAO Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

59VOC-WWSO Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

Caixa de base

59WPBB-WR
Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, vermelha. Caixa de montagem múltipla 
simples para montagem em superfície à prova de intempéries, inclui gaxeta à prova de intempéries e 
versões pintadas do modelo 7219K23 (abaixo)

59WPBB-WW
Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, branca. Caixa de montagem múltipla 
simples para montagem em superfície à prova de intempéries, inclui gaxeta à prova de intempéries e 
versões pintadas do modelo 7219K23 (abaixo)

Acessório

59WGBB-LEDWR-O
Caixa de base da proteção de fio, montado na parede, vermelho (usado com a caixa de base de proteção 
de fio e montada em superfície)

59WG-LEDWR
Proteção de fio, montada na parede, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de 
montagem semiembutidas ou de superfície (a montagem em superfície também requer uma caixa de 
base de proteção de fio além da montada em superfície)

Luz estroboscópica endereçável de LED 
à prova de intempéries
As luzes estroboscópicas de LED endereçáveis à prova de intempéries TrueAlert ES, 
montadas na parede fornecem notificação visível apenas para aplicações internas 
e externas de temperatura e umidade extremas. São endereçados individualmente 
e recebem energia, supervisão e sinais de controle de uma unidade de controle de 
alarme contra incêndio (FACU) fornecendo SLCs de IDNAC. As luzes estroboscópicas 
de LED TrueAlert ES endereçáveis estão disponíveis em vermelho com letras brancas e 
branco com letras vermelhas.

Ficha Técnica: S59WP-0002

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros 
endereçáveis de LED TrueAlert ES
Montagem na parede 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo) 59AV-WRFO
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica de LED endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, à 
prova de intempéries, vermelho, "FIRE” (Incêndio)

Aparelho somente

59AV-APPLWRH-O
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na 
parede, alta luminosidade de 110, 135, 185 cd, vermelho (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

59AV-APPLWR-O
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
à prova de intempérie, 20/30/75cd, vermelho (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

59AV-APPLWWH-O
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável de LED TrueAlert ES, montagem na 
parede, alta luminosidade de 110, 135, 185 cd, branco (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

59AV-APPLWW-O
Aparelho eletrônico de aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável TrueAlert ES, montagem na parede, 
à prova de intempérie, 20/30/75cd, branco (peça a caixa de base e a tampa separadamente)

Tampa

59AVC-WRFO Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

59AVC-WRAO Tampa, à prova de intempéries, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

59AVC-WRSO Tampa, à prova de intempéries, vermelha, logotipo somente

59AVC-WWFO Tampa, à prova de intempéries, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

59AVC-WWAO Tampa, à prova de intempéries, branca, "ALERT” (ALERTA)

59AVC-WWSO Tampa, à prova de intempéries, branca, logotipo somente

Caixa de base

59WPBB-WR
Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, vermelha. Caixa de montagem múltipla 
simples para montagem em superfície à prova de intempéries, inclui gaxeta à prova de intempéries e 
versões pintadas do modelo 7219K23 (abaixo)

59WPBB-WW
Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, branca. Caixa de montagem múltipla 
simples para montagem em superfície à prova de intempéries, inclui gaxeta à prova de intempéries e 
versões pintadas do modelo 7219K23 (abaixo)

Acessório

59WGBB-LEDWR-O
Caixa de base da proteção de fio, montado na parede, vermelho (usado com a caixa de base de proteção 
de fio e montada em superfície)

59WG-LEDWR
Proteção de fio, montada na parede, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de 
montagem semiembutidas ou de superfície (a montagem em superfície também requer uma caixa de 
base de proteção de fio além da montada em superfície)

Aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável 
de LED à prova de intempéries
Os avisos sonoros/luzes estroboscópicas de LED endereçáveis à prova de intempéries 
TrueAlert ES fornecem notificação sonora/visível para aplicações internas e externas 
de temperatura e umidade extremas. São endereçados individualmente e recebem 
energia, supervisão e sinais de controle de um painel de controle de alarme contra 
incêndio (FACU) fornecendo SLCs de IDNAC. Os avisos sonoros/luzes estroboscópicas 
de LED TrueAlert ES endereçáveis estão disponíveis em vermelho com letras brancas e 
branco com letras vermelhas.

Ficha Técnica: S59WP-0002

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros 
endereçáveis de LED TrueAlert ES
Montagem na parede
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Acessório

4906-9208
Luz estroboscópica dupla TrueAlert de várias luminosidades, montagem na parede, 15/30/75/110 cd, 
luz estroboscópica superior: Lentes laranjas, "ALERT” (ALERTA), luz estroboscópica inferior: Lentes 
transparentes, "FIRE” (INCÊNDIO), vermelho

4906-9211
Luz estroboscópica dupla TrueAlert de várias luminosidades, montagem na parede, 15/30/75/110 cd, 
luz estroboscópica superior: Lentes laranjas, "ALERT” (ALERTA), luz estroboscópica inferior: Lentes 
transparentes, "FIRE” (INCÊNDIO), brancas

4905-9837 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9840 Placa de montagem, branca para montagem em caixas 2975-9145 (montagem embutida apenas)

4905-9847 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

Luz estroboscópica dupla endereçável
As luzes estroboscópicas de combinação endereçáveis TrueAlert e várias luminosidades 
são endereçadas individualmente e controladas individualmente com alimentação, 
supervisão e controle fornecidos por uma unidade de controle de alarme de incêndio 
que fornece circuitos de linha de sinalização (SLCs) IDNAC. Um único conjunto fornece 
uma luz estroboscópica de lente laranja para alarme sem incêndio, notificação de alerta 
para uso com Sistemas de Comunicação de Emergência e uma luz estroboscópica de 
lente transparente para notificação de alarme de incêndio.

Ficha Técnica: S4906-0009

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert
Montagem na parede 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9202
Luz estroboscópica endereçável de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, 
vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9204
Luz estroboscópica endereçável de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, 
branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9207
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, branca, lentes 
laranjas, "ALERT” (ALERTA)

Acessório

4905-9910
Placa adaptadora para montagem na caixa Wiremold ou caixa elétrica acessível (normalmente aplicações de 
superfície)

4905-9926
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de montagem 
em superfície

Luz estroboscópica endereçável de várias luminosidades
Luz estroboscópica TrueAlert endereçável de várias luminosidades fornece instalação 
prática para caixas elétricas padrão A luz estroboscópica é endereçada e controlada 
individualmente com alimentação, supervisão e controle fornecidos por uma unidade 
de controle de alarme de incêndio que fornece circuitos de linha de sinalização (SLCs) 
IDNAC.

Ficha Técnica: S4906-0004

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert
Montado no teto 
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9228
Aviso sonoro/luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, 
vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9230
Aviso sonoro/luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, 
branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório

4905-9915 Saia do adaptador, branca para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9916 Saia do adaptador, vermelha para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9927
Proteção de fio, vermelha, montagem semiembutida (requer placa de montagem 4905-9928 para caixas 
4905-9923, -9924 e -9145)

Aviso sonoro/luz estroboscópica endereçável 
de várias luminosidades
Avisos sonoros/luzes estroboscópicas TrueAlert endereçáveis de várias luminosidades 
fornecem instalação prática para caixas elétricas padrão A operação é endereçada e 
controlada individualmente com alimentação, supervisão e controle fornecidos por uma 
unidade de controle de alarme de incêndio que fornece circuitos de linha de sinalização 
(SLCs) IDNAC. 

Ficha Técnica: S4906-0005

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros 
endereçáveis TrueAlert
Montado no teto

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9251
Alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert de várias luminosidades, montagem na parede, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9253
Alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert de várias luminosidades, montagem na parede, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Tampa
4905-9996 Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4905-9997 Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9903)

4905-9903 Placa adaptadora, para montagem em caixa de base  2975-9145.

4905-9946 Saia do adaptador, vermelha para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9947 Saia do adaptador, branca para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9998
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de 
montagem em superfície

Luz estroboscópica endereçável/Alto-falante 
não endereçável
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert não endereçáveis de várias luminosidades 
fornece instalação prática para caixas elétricas padrão com extensões. A luz 
estroboscópica é endereçada e controlada individualmente com alimentação, 
supervisão e controle fornecidos por unidades de controle de alarme de incêndio que 
fornece circuitos de linha de sinalização (SLCs) IDNAC.

Ficha Técnica: S4906-0006

Luzes estroboscópicas endereçáveis/Alto-falante não endereçável TrueAlert

Montagem na parede
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9254
Alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert de várias luminosidades, montagem no teto, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9255
Alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert de várias luminosidades, montagem no teto, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, sem texto

4906-9256
Alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert de várias luminosidades, montagem no teto, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "ALERT” (ALERTA)

4906-9257
Alto-falante/luz estroboscópica endereçável TrueAlert de várias luminosidades, montagem no teto, ULC, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório

2905-9946 Suporte de bloco, instalação em teto suspenso, tamanho do bloco de 2 pés por 4 pés

4905-9947 Saia do adaptador, branca para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9998
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de 
montagem em superfície

Luz estroboscópica endereçável/Alto-falante 
não endereçável
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert não endereçáveis de várias luminosidades 
fornece instalação prática para caixas elétricas padrão com extensões. A luz 
estroboscópica é endereçada e controlada individualmente com alimentação, 
supervisão e controle fornecidos por unidades de controle de alarme de incêndio 
Simplex que fornece circuitos de linha de sinalização (SLCs) IDNAC.

Ficha Técnica: S4906-0006

Luzes estroboscópicas endereçáveis/Alto-falante não endereçável TrueAlert

Montado no teto

Módulo Isolator+ endereçável TrueAlert

Módulos endereçáveis TrueAlert

Produto Número de peça Descrição

Módulo 4905-9929
Módulo Isolator+ endereçável TrueAlert, monta em caixa elétrica 4 polegadas (102 mm) quadrada, 2-1 / 8 
polegadas (54 mm) profundidade mínima

O módulo Isolator+ fornecem isolamento de curto-circuito para a fiação do dispositivo 
de notificação endereçável TrueAlert: A operação também é compatível com os SLCs 
TrueAlert mais antigos de fontes de alimentação (TPS) e dispositivos endereçáveis 
(4009T) Monta em caixa elétrica de 4 polegadas padrão

Ficha Técnica: S4905-0001
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Módulo 4905-9816
Módulo adaptador endereçável TrueAlert, monta em caixa elétrica de 4-11/16 pol. (119 mm) quadrada, 
2 polegadas (51 mm) de profundidade mínima, requer placa de tampa de montagem em superfície e 
embutida

Acessório

4081-9008
Chicote de fios do resistor de fim de linha (ref. 733-894); 10 kΩ, ½ W; dois necessários, um de cada para 
saída sonora e visual

4905-9817 Placa da tampa, montagem em superfície, bege

4905-9818 Placa da tampa, montagem embutida, bege

Módulo adaptador endereçável TrueAlert
O Módulo adaptador endereçável TrueAlert é convertido em um endereço de 
notificação endereçável em saídas de notificação sonora e visível de 24 VCC. Monta em 
caixa elétrica de 4 polegadas padrão

Ficha Técnica: S4905-0004

Módulos endereçáveis TrueAlert Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros não 
endereçáveis TrueAlert
Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo) 4901-9820 Aviso sonoro não endereçável TrueAlert ES, Execução livre/SmartSync, vermelho, logotipo somente

Tampa

4905-9988 Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO) (para substituição, se necessário)

4905-9980 Tampa, vermelha, logotipo somente (para substituição se necessário)

4905-9989 Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO) (para substituição, se necessário)

4905-9981 Tampa, branca, logotipo somente (para substituição se necessário)

4905-9814 Tampa, branca, sem texto (para substituição, se necessário)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de montagem semiembutidas 
ou em superfície

Aviso sonoro não endereçável
O aviso sonoro TrueAlert não endereçável modelo 4901-9820 é um dispositivo de 
notificação de áudio com um som alto, penetrante e harmonicamente variado que 
pode ser controlado diretamente de um NAC padrão (modo de operação de execução 
livre) ou pelo modo de operação SmartSync de dois fios.

Ficha Técnica: S4901-0010
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)
4901-9858 Miniaviso sonoro não endereçável, SmartSYNC, vermelho, sem texto

4901-9859 Miniaviso sonoro não endereçável, SmartSYNC, branco, sem texto

Acessório 4905-9938 Módulo de controle SmartSync

Miniaviso sonoro não endereçável
Miniavisos sonoros fornecem um som de notificação alto e penetrante controlado pela 
operação SmartSync de dois fios. O pacote compacto permite a montagem em uma 
variedade de locais convenientes. Um switch de nível de saída permite a seleção de 
saída de som alta ou baixa, conforme necessário para o local.

Ficha Técnica: S4901-0013

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros não 
endereçáveis TrueAlert
Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9101
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, 15/30/75/110cd, vermelha, 
"FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9103
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, 15/30/75/110cd, branca, 
"FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9107
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem na parede, 15/30/75/110cd, branca, 
lentes laranjas, "ALERT” (ALERTA)

4906-9108
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem na parede, 15/30/75/110cd, vermelha, 
lentes laranjas, "ALERT” (ALERTA)

4906-9109
Luz estroboscópica de luminosidade alta TrueAlert, montagem em parede, 135/177/185cd, vermelha, 
"FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9111
Luz estroboscópica de luminosidade alta TrueAlert, montagem em parede, 135/177/185cd, branca, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de montagem semiembutidas 
ou em superfície

Luz estroboscópica não endereçável de várias 
luminosidades
Os aparelhos TrueAlert de várias luminosidades de alta intensidade fornecem instalação 
prática em caixas elétricas padrão. Ambos são resistentes a impacto e a vandalismo, 
além de fornecer uma seleção conveniente da intensidade da luz estroboscópica. Como 
é possível selecionar a intensidade da luz estroboscópica de cada modelo, o estoque 
de modelos no local é minimizado e as alterações encontradas durante a construção 
podem ser facilmente conciliadas. Os invólucros da luz estroboscópica de montagem 
na parede são uma montagem inteiriça (incluindo lente) que é montada em uma caixa 
elétrica padrão quadrada de 102 mm (4 pol), múltipla simples ou múltipla dupla. 

Fichas técnicas: S4906-0001 / S4906-0008 / S4906-0011

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros não 
endereçáveis TrueAlert
Montagem na parede
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas,  
Avisos sonoros não endereçáveis TrueAlert
Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9127
Aviso sonoro/Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, 
15/30/75/110cd, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9129
Aviso sonoro/Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, 
15/30/75/110cd, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9139
Aviso sonoro/Luz estroboscópica de luminosidade alta TrueAlert, montagem em parede, 135/177/185cd, 
vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9141
Aviso sonoro/Luz estroboscópica de luminosidade alta TrueAlert, montagem em parede, 135/177/185cd, 
branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de montagem semiembutidas 
ou em superfície

Aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável
A luz estroboscópica sincronizada e o aviso sonoro de várias luminosidades TrueAlert 
fornecem instalação prática em caixas elétricas padrão. O design da caixa é resistente 
a impacto e a vandalismo, além de fornecer uma seleção conveniente da intensidade 
da luz estroboscópica. Os invólucros da luz estroboscópica de montagem na parede 
são uma montagem inteiriça (incluindo lente) que é montada em uma caixa elétrica 
padrão quadrada de 102 mm (4 pol), múltipla simples ou múltipla dupla. 

Ficha Técnica: S4906-0002/S4906-0011

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4904-9168
Luz estroboscópia não endereçável TrueAlert, montagem na parede, 15cd, 24V, Execução livre, vermelha, 
"Fire” (Incêndio) e logotipo

4904-9169
Luz estroboscópia não endereçável TrueAlert, montagem na parede, 75cd, 24V, Execução livre, vermelha, 
"Fire” (Incêndio) e logotipo

4904-9170
Luz estroboscópia não endereçável TrueAlert, montagem na parede, 110cd, 24V, Execução livre, 
vermelha, "Fire” (Incêndio) e logotipo

4904-9171
Luz estroboscópia não endereçável TrueAlert, montagem na parede, 15cd, 24V, Execução livre, vermelha, 
"Fire” (Incêndio) e logotipo

4904-9172
Luz estroboscópia não endereçável TrueAlert, montagem na parede, 75cd, 24V, Execução livre, vermelha, 
"Fire” (Incêndio) e logotipo

4904-9173
Luz estroboscópia não endereçável TrueAlert, montagem na parede, 110cd, 24V, Execução livre, 
vermelha, "Fire” (Incêndio) e logotipo

Tampa

4905-9992 Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO) (para substituição, se necessário)

4905-9841 Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA) (para substituição, se necessário)

4905-9985 Tampa, branca, logotipo somente (para substituição se necessário)

4905-9993 Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO) (para substituição, se necessário)

4905-9842 Tampa, branca, "ALERTA” (ALERTA) (para substituição, se necessário)

4905-9810 Tampa, branca, sem texto (para substituição, se necessário)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de montagem semiembutidas 
ou em superfície

Luz estroboscópica não endereçável, luminosidade fixa
Luzes estroboscópicas não endereçáveis TrueAlert fornecem instalação rápida e 
conveniente usando um design de montagem flexível. O invólucro estroboscópico é um 
conjunto robusto de uma peça (incluindo lente) que pode ser montado em uma caixa 
múltipla simples, dupla ou caixa elétrica quadrada padrão de 102 mm (4 pol).

Ficha Técnica: S4904-0005

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros não 
endereçáveis TrueAlert
Montagem na parede
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros não 
endereçáveis TrueAlert
Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4903-9425
Aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável TrueAlert, montagem em parede, 4 fios, 15cd, 
Execução livre/sincronizado, vermelho, logotipo somente

4903-9426
Aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável TrueAlert, montagem em parede, 4 fios, 75cd, 
Execução livre/sincronizado, vermelho, logotipo somente

4903-9427
Aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável TrueAlert, montagem em parede, 4 fios, 110cd, 
Execução livre/sincronizado, vermelho, logotipo somente

4903-9431
Aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável TrueAlert, montagem em parede, 4 fios, 15cd, 
Execução livre/sincronizado, branco, logotipo somente

4903-9432
Aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável TrueAlert, montagem em parede, 4 fios, 75cd, 
Execução livre/sincronizado, branco, logotipo somente

4903-9433
Aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável TrueAlert, montagem em parede, 4 fios, 110cd, 
Execução livre/sincronizado, branco, logotipo somente

Tampa

4905-9984 Tampa, vermelha, logotipo somente (para substituição se necessário)

4905-9994 Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO) (para substituição, se necessário)

4905-9843 Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA) (para substituição, se necessário)

4905-9983 Tampa, branca, logotipo somente (para substituição se necessário)

4905-9995 Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO) (para substituição, se necessário)

4905-9844 Tampa, branca, "ALERTA” (ALERTA) (para substituição, se necessário)

4905-9808 Tampa, branca, sem texto (para substituição, se necessário)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de montagem semiembutidas 
ou em superfície

Aviso sonoro/Luz estroboscópica não 
endereçável, luminosidade fixa

Notificação de áudio e visual TrueAlert não endereçável Para aplicações que requerem 
notificação Áudio/Visual (A/V) com tons de aviso sonoro, esses aparelhos combinam 
um a luz estroboscópica de alta intensidade com uma aviso sonoro eletrônico de baixa 
corrente em um pacote compacto fácil e rápido de instalar. As partes audíveis e visual 
do aparelho podem ser controladas independentemente uma da outra usando NACs 
convencionais de polaridade reversa.

Ficha Técnica: S4903-0011

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9102
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, vermelha, 
"FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9104
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, branca, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

4906-9110
Luz estroboscópica de luminosidade alta TrueAlert, montagem no teto, 135/177/185cd, vermelha, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

4906-9112
Luz estroboscópica de luminosidade alta TrueAlert, montagem no teto, 135/177/185cd, branca, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

4906-9114
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, vermelha, 
"ALERT” (ALERTA)

4906-9115
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, branca, 
"ALERT” (ALERTA)

4906-9116
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, vermelha, sem 
texto

4906-9117
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, branco, sem 
texto

Acessório

4905-9910
Placa adaptadora para montagem na caixa Wiremold ou caixa elétrica acessível (normalmente aplicações 
de superfície)

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9915 Saia do adaptador, branca para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9916 Saia do adaptador, vermelha para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9926
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de 
montagem em superfície

4905-9927
Proteção de fio, vermelha, montagem semiembutida (requer placa de montagem 4905-9928 para caixas 
4905-9923, -9924 e -9145)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

Luz estroboscópica não endereçável
Os aparelhos TrueAlert de várias luminosidades de alta intensidade fornecem instalação 
prática em caixas elétricas padrão. Ambos são resistentes a impacto e a vandalismo, 
além de fornecer uma seleção conveniente da intensidade da luz estroboscópica. 
Como é possível selecionar a intensidade da luz estroboscópica de cada modelo, o 
estoque de modelos no local é minimizado e as alterações encontradas durante a 
construção podem ser facilmente conciliadas. As luzes estroboscópicas montadas no 
teto são instaladas usando caixas elétricas múltiplas simples padrão. A opção de cor é 
determinada pelo número do modelo.

Ficha Técnica: S4906-0001/S4906-0011

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros não 
endereçáveis TrueAlert
Montado no teto
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros não 
endereçáveis TrueAlert
Montado no teto

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9128
Aviso sonoro/luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, 
vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9130
Aviso sonoro/luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem no teto, 15/30/75/110cd, 
branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9140
Aviso sonoro/Luz estroboscópica de luminosidade alta TrueAlert, montagem no teto, 135/177/185cd, 
vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9142
Aviso sonoro/Luz estroboscópica de luminosidade alta TrueAlert, montagem no teto, 135/177/185cd, 
branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9838
Abafador de som (opcional), 20 por pacote, atenuador de saída de aviso sonoro com adesivo de fundo 
instalado em campo, reduz a saída de 6-6 dbA (após a instalação mede o nível de som para garantir a 
conformidade com o código aplicável)

4905-9915 Saia do adaptador, branca para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9916 Saia do adaptador, vermelha para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9927
Proteção de fio, vermelha, montagem semiembutida (requer placa de montagem 4905-9928 para caixas 
4905-9923, -9924 e -9145)

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

Aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável
A luz estroboscópica sincronizada e o aviso sonoro de várias luminosidades TrueAlert 
fornecem instalação prática em caixas elétricas padrão. O design da caixa é resistente 
a impacto e a vandalismo, além de fornecer uma seleção conveniente da intensidade 
da luz estroboscópica. Como é possível selecionar a intensidade da luz estroboscópica 
de cada modelo, o estoque de modelos no local é minimizado e as alterações 
encontradas durante a construção podem ser facilmente conciliadas.

Ficha Técnica: S4906-0002/S4906-0011

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9105
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, à prova de intempéries, 
15/60/75/WP75cd, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO) (peça a caixa de base separadamente)

4906-9106
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, à prova de intempéries, 
15/60/75/WP75cd, branca, "FIRE” (INCÊNDIO) (peça a caixa de base separadamente)

4906-9113
Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, à prova de intempéries, 
ULC, 5/20/30cd, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO) (peça a caixa de base separadamente)

Caixa de base
49WPBB-AVVOWR Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-AVVOWW Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, branca

Acessório

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

Luz estroboscópica não endereçável 
à prova de intempéries
Os aparelhos TrueAlert à prova de intempéries de várias luminosidade fornecem 
operação SmartSync “Visible Only” (V/O) (visual somente) para aplicações internas 
e externas de temperatura e umidade estendidas. Os invólucros são resistentes a 
impactos e vandalismo e fornecem uma seleção conveniente de intensidade de luz 
estroboscópica.

Ficha Técnica: S4906-0010

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros não 
endereçáveis TrueAlert
Montagem na parede
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Avisos sonoros e Avisos sonoros/Luzes estroboscópicas, Avisos sonoros não 
endereçáveis TrueAlert
Montado em parede à prova de intempéries

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9131
Aviso sonoro/Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, à prova de 
intempéries, 15/60/75/WP75cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) (peça a caixa de base separadamente)

4906-9132
Aviso sonoro/Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, à prova de 
intempéries, 15/60/75/WP75cd, branco, "FIRE” (INCÊNDIO) (peça a caixa de base separadamente)

4906-9143
Aviso sonoro/Luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert, montagem em parede, à prova de 
intempéries, ULC, 5/20/30cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) (peça a caixa de base separadamente)

Caixa de base
49WPBB-AVVOWR Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, vermelha

49WPBB-AVVOWW Caixa de base, montada em superfície, à prova de intempéries, branca

Acessório

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

Aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável 
à prova de intempéries
Os aparelhos TrueAlert à prova de intempéries de várias luminosidade fornecem 
operação SmartSync “Audible/Visible” (A/V) (áudio-visual) para aplicações internas 
e externas de temperatura e umidade estendidas. Os invólucros são resistentes a 
impactos e vandalismo e fornecem uma seleção conveniente de intensidade de luz 
estroboscópica.

Ficha Técnica: S4906-0010

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

49CMT-WRF
Aviso sonoro de vários tons não endereçável TrueAlert com montagem na parede e no teto, vermelho, 
"FIRE” (INCÊNDIO)

49CMT-WRF-BA
Aviso sonoro de vários tons não endereçável TrueAlert com montagem na parede e no teto, vermelho, 
"FIRE” (INCÊNDIO), BA

49CMT-WWF
Aviso sonoro de vários tons não endereçável TrueAlert com montagem na parede e no teto, branco, 
"FIRE” (INCÊNDIO)

49CMT-WWF-BA
Aviso sonoro de vários tons não endereçável TrueAlert com montagem na parede e no teto, branco, 
"FIRE” (INCÊNDIO), BA

Aparelho somente

49CMT-APPLW
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro de vários tons não endereçável TrueAlert, montagem na parede/
teto (peça a placa de montagem e a tampa separadamente)

49CMT-APPLW-BA
Aparelhos eletrônicos de aviso sonoro de vários tons não endereçável TrueAlert, montagem na parede/
teto, BA (peça a placa de montagem e a tampa separadamente)

Tampa

49CMTC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49CMTC-WRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49CMTC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AOC-RBLANK Tampa, vermelha, sem texto

49CMTC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49CMTC-WWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49CMTC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

49AOC-WBLANK Tampa, branca, sem texto

Placa de montagem
49CMP-MTWR Placa de montagem, vermelha

49CMP-MTWW Placa de montagem, branca

Aviso sonoro de vários tons não endereçável
Os avisos sonoros de vários tons não endereçáveis TrueAlert fornecem uma seleção 
flexível de tons de saída para notificação sonora de alarme de incêndio. A seleção 
de tom e o nível de saída são definidos para cada dispositivo, permitindo que as 
necessidades de notificação sejam personalizadas de acordo com os requisitos 
específicos da área.

Ficha Técnica: S49CMT-0001

Avisos sonoros e Campainhas de vários tons não endereçáveis TrueAlert

Montagem na parede 
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Avisos sonoros e Campainhas de vários tons não endereçáveis TrueAlert

Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

49CMTV-WRF
Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons não endereçável TrueAlert com montagem na parede e 
no teto, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

49CMTV-WRF-BA
Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons não endereçável TrueAlert com montagem na parede e 
no teto, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

49CMTV-WWF
Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons não endereçável TrueAlert com montagem na parede e 
no teto, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

49CMTV-WWF-BA
Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons não endereçável TrueAlert com montagem na parede e 
no teto, branco, "FIRE” (INCÊNDIO), BA

Aparelho somente

49CMTV-APPLW
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável ES TrueAlert, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185 cd (peça a placa de montagem, tampa e lentes coloridas opcionais separadamente)

49CMTV-APPLW-BA
Aparelho de aviso sonoro/luz estroboscópica não endereçável ES TrueAlert, montagem na parede, 
15/30/75/110/135/185 cd, BA (peça a placa de montagem, tampa e lentes coloridas opcionais 
separadamente)

Tampa

49CMTC-WRFIRE Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

49CMTC-WRALT Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

49CMTC-WRS Tampa, vermelha, logotipo somente

49AOC-RBLANK Tampa, vermelha, sem texto

49CMTC-WWFIRE Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

49CMTC-WWALT Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

49CMTC-WWS Tampa, branca, logotipo somente

49AOC-WBLANK Tampa, branca, sem texto

Placa de montagem
49CMP-MTWR Placa de montagem, vermelha

49CMP-MTWW Placa de montagem, branca

Aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons 
não endereçável
O aviso sonoro/luz estroboscópica de vários tons e várias luminosidades não 
endereçável TrueAlert fornecem uma seleção flexível de tons de saída e intensidade 
estroboscópica para notificação sonora de alarme de incêndio. A seleção de tom, 
o nível de saída e a intensidade do estroboscópio são definidos por dispositivo, 
permitindo que as necessidades de notificação sejam personalizadas de acordo com 
os requisitos específicos da área. O tom de 520 Hz está em conformidade com os 
requisitos de sinal de baixa frequência NFPA 72 para áreas de repouso.

Ficha Técnica: S49CMTV-0001

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)
4902-9210 Campainha não endereçável, SmartSYNC, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4902-9211 Campainha não endereçável, SmartSYNC, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Tampa
4905-9988 Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO) (tampa de substituição)

4905-9989 Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO) (tampa de substituição)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de montagem semiembutidas 
ou em superfície

Campainha não endereçável
As campainhas não endereçáveis TrueAlert são dispositivos de notificação sonora de 
modo privado para aplicações que requerem notificação de pessoal treinado em vez do 
público em geral. As aplicações típicas seriam em áreas de pacientes, médicos, onde 
os tons de campainha mais suaves são menos incômodas do que a notificação sonora 
de alarme de incêndio convencional.

Ficha Técnica: S4902-0004

Avisos sonoros e Campainhas de vários tons não endereçáveis TrueAlert

Montagem na parede 
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Avisos sonoros e Campainhas de vários tons não endereçáveis TrueAlert

Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9133
Campainha/luz estroboscópica não endereçável, 15/30/75/110/135/185cd, SmartSYNC, vermelha, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

4906-9134
Campainha/luz estroboscópica não endereçável, 15/30/75/110/135/185cd, SmartSYNC, branca, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9937 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

4905-9940 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

4905-9961
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas de montagem semiembutidas 
ou em superfície

Campainha/Luz estroboscópica não endereçável
A campainha/luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert fornece notificação 
sonora de modo privado para aplicações que requerem notificação de pessoal treinado 
em vez do público em geral. As aplicações típicas seriam em áreas de pacientes, 
médicos, onde os tons de campainha mais suaves são menos incômodas do que a 
notificação sonora de alarme de incêndio convencional.

Ficha Técnica: S4906-0012

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9135
Campainha/luz estroboscópica não endereçável, 15/30/75/110/135/185cd, SmartSYNC, vermelha, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

4906-9136
Campainha/luz estroboscópica não endereçável, 15/30/75/110/135/185cd, SmartSYNC, branca, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

Acessório

4905-9915 Saia do adaptador, branca para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9916 Saia do adaptador, vermelha para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9927
Proteção de fio, vermelha, montagem semiembutida (requer placa de montagem 4905-9928 para caixas 
4905-9923, -9924 e -9145)

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

Campainha/Luz estroboscópica não endereçável
A campainha/luz estroboscópica de várias luminosidades TrueAlert fornece notificação 
sonora de modo privado para aplicações que requerem notificação de pessoal treinado 
em vez do público em geral. As aplicações típicas seriam em áreas de pacientes, 
médicos, onde os tons de campainha mais suaves são menos incômodas do que a 
notificação sonora de alarme de incêndio convencional.

Ficha Técnica: S4906-0012

Avisos sonoros e Campainhas de vários tons não endereçáveis TrueAlert

Montado no teto



142 143

Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Alto-falantes não endereçáveis TrueAlert e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montagem na parede 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)
4902-9716 Alto-falante TrueAlert, montagem na parede, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

4902-9717 Alto-falante TrueAlert, montagem na parede, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9931)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9941 Saias adaptadoras, montagem em superfície, vermelha

4905-9942 Saias adaptadoras, montagem em superfície, branca

Alto-falante não endereçável
Os alto-falantes Série 4902 fornecem som de alta qualidade para uso com alarmes de 
incêndio de emergência, assim como para música de fundo. Os alto-falantes à prova 
der umidade são projetados para resposta de frequência suave com distorção mínima.

Ficha Técnica: S4902-0003

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9151
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de várias luminosidades, montagem na parede, UL/ULC, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9153
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de várias luminosidades, montagem na parede, UL/ULC, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Tampa

4905-9996 Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4905-9845 Tampa, vermelha, "ALERT” (ALERTA)

4905-9811 Tampa, vermelha, sem texto

4905-9997 Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

4905-9846 Tampa, branca, "ALERT” (ALERTA)

4905-9991 Tampa, branca, logotipo somente

4905-9812 Tampa, branca, sem texto

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9903)

4905-9903 Placa adaptadora, para montagem em caixa de base  2975-9145.

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

4905-9946 Saia do adaptador, vermelha para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9947 Saia do adaptador, branca para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9998
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de 
montagem em superfície

Alto-falante/Luz estroboscópica não endereçável
O alto-falante de várias luminosidades e a luz estroboscópica sincronizada TrueAlert 
fornecem instalação prática em caixas elétricas padrão com extensões. O design 
da caixa é resistente a impacto e a vandalismo, além de fornecer uma seleção 
conveniente da intensidade da luz estroboscópica. Como é possível selecionar a 
intensidade da luz estroboscópica de cada modelo, o estoque de modelos no local é 
minimizado e as alterações encontradas durante a construção podem ser facilmente 
conciliadas. As caixas S/V para montagem em parede são um conjunto de uma peça 
(incluindo lentes) montado em uma caixa elétrica quadrada de 102 mm (4 pol.) com 
extensão.

Ficha Técnica: S4906-0003

Alto-falantes não endereçáveis TrueAlert e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montagem na parede 
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Alto-falantes não endereçáveis TrueAlert e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montagem na parede 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4903-9356
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de luminosidade fixa não endereçável, montagem na parede, 15 
cd, 2 fios, Execução livre/Sincronizado, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

4903-9357
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de luminosidade fixa não endereçável, montagem na parede, 75 
cd, 2 fios, Execução livre/Sincronizado, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

4903-9358
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de luminosidade fixa não endereçável, montagem na parede, 
110 cd, 2 fios, Execução livre/Sincronizado, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

4903-9359
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de luminosidade fixa não endereçável, montagem na parede, 15 
cd, 2 fios, Execução livre/Sincronizado, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

4903-9360
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de luminosidade fixa não endereçável, montagem na parede, 75 
cd, 2 fios, Execução livre/Sincronizado, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

4903-9361
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de luminosidade fixa não endereçável, montagem na parede, 
110 cd, 2 fios, Execução livre/Sincronizado, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Tampa
4905-9996 Tampa, vermelha, "FIRE” (INCÊNDIO)

4905-9997 Tampa, branca, "FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9903)

4905-9903 Placa adaptadora, para montagem em caixa de base  2975-9145.

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9946 Saia do adaptador, vermelha para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9947 Saia do adaptador, branca para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9998
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de 
montagem em superfície

Alto-falante/Luz estroboscópica não endereçável, 
luminosidade fixa
Os aparelhos de notificação de alto-falante/visual (S/V) não endereçáveis TrueAlert 
combinam um alto-falante de várias derivações e um estroboscópio de alta intensidade 
para fornecer notificação de áudio/tom e notificação visual no mesmo aparelho. Os 
alto-falantes e luzes estroboscópicas são conectados separadamente. O alto-falante é 
de várias derivações disponíveis para 25 VRMS ou 70,7 VRMS e a luz estroboscópica é 
selecionável para operação de execução livre ou sincronizada.

Ficha Técnica: S4903-0015

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo) 4902-9721 Alto-falante TrueAlert, montagem no teto, 25/70,7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório 2905-9946 Suporte de bloco, instalação em teto suspenso, tamanho do bloco de 2 pés por 4 pés

Alto-falante não endereçável
Os alto-falantes Série 4902 fornecem som de alta qualidade para uso com alarmes de 
incêndio de emergência, assim como para música de fundo. Os alto-falantes à prova 
der umidade são projetados para resposta de frequência suave com distorção mínima. 
Os alto-falantes redondos estão disponíveis em branco acinzentado (sem texto)

Ficha Técnica: S4902-0003

Alto-falantes não endereçáveis TrueAlert e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montado no teto
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4906-9154
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de várias luminosidades, montagem no teto, 15/30/75/110cd, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9157
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de várias luminosidades, montagem no teto, ULC, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

4906-9158
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de várias luminosidades, montagem no teto, 15/30/75/110cd, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "ALERT” (ALERTA)

4906-9159
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert de várias luminosidades, montagem no teto, 15/30/75/110cd, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, sem texto

Acessório

2905-9946 Suporte de bloco, instalação em teto suspenso, tamanho do bloco de 2 pés por 4 pés

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

Alto-falante/Luz estroboscópica não endereçável
Os S/Vs TrueAlert de várias luminosidades com alto-falante e luz estroboscópica 
sincronizada fornecem instalação prática em caixas elétricas padrão com extensões. O 
design da caixa é resistente a impacto e a vandalismo, além de fornecer uma seleção 
conveniente da intensidade da luz estroboscópica. Como é possível selecionar a 
intensidade da luz estroboscópica de cada modelo, o estoque de modelos no local é 
minimizado e as alterações encontradas durante a construção podem ser facilmente 
conciliadas. Os S/Vs de montagem no teto também podem ser instalados usando 
caixas elétricas de 4 pol. Com uma extensão.

Ficha Técnica: S4906-0003

Alto-falantes não endereçáveis TrueAlert e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montado no teto

Produto Número de peça Descrição

Acessório

4903-9196
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert não endereçável, redondo, montagem no teto, 15cd, 25/70,7V, 
1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

4903-9197
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert não endereçável, redondo, montagem no teto, 30cd, 25/70,7V, 
1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

4903-9198
Alto-falante/luz estroboscópica TrueAlert não endereçável, redondo, montagem no teto, 110cd, 25/70,7V, 
1/4, 1/2, 1, 2 watts, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

2905-9946 Suporte de bloco, instalação em teto suspenso, tamanho do bloco de 2 pés por 4 pés

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

Alto-falante/Luz estroboscópica não endereçável, 
luminosidade fixa 
Os aparelhos de notificação de alto-falante/visual (S/V) não endereçáveis TrueAlert 
combinam um alto-falante de várias derivações e um estroboscópio de alta intensidade 
para fornecer notificação de áudio/tom e notificação visual no mesmo aparelho. Os 
alto-falantes e luzes estroboscópicas são conectados separadamente. O alto-falante é 
de várias derivações disponíveis para 25 VRMS ou 70,7 VRMS e a luz estroboscópica é 
selecionável para operação de execução livre ou sincronizada.

Ficha Técnica: S4903-0019

Alto-falantes não endereçáveis TrueAlert e Alto-falante/Luzes estroboscópicas

Montado no teto
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Módulo 4905-9815
Módulo adaptador SmartSync, monta em caixa elétrica de 4-11/16 pol. (119 mm) quadrada, 2 polegadas 
(51 mm) de profundidade mínima, requer placa de tampa de montagem em superfície e embutida

Acessório

4081-9008
Chicote de fios do resistor de fim de linha (ref. 733-894); 10 kΩ, ½ W; dois necessários, um de cada para 
saída sonora e visual

4905-9817 Placa da tampa, montagem em superfície, bege

4905-9818 Placa da tampa, montagem embutida, bege

Módulo adaptador SmartSync
Os aparelhos de notificação de operação SmartSync padrão ativam avisos sonoros e/
ou luzes estroboscópicas em resposta aos comandos recebidos da fonte de controle de 
operação SmartSync usando uma conexão de dois fios.

Ficha Técnica: S4905-0005

Módulo adaptador Notificação convencional - avisos sonoros, luzes estroboscópicas e aviso 
sonoro/luzes estroboscópicas
Montagem na parede

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4904-9174
Aparelho de notificação visual, montado na parede, 30 cd, execução livre/sincronizado, vermelho, "FIRE” 
(INCÊNDIO) e Logotipo (montagem vertical)

4904-9175
Aparelho de notificação visual, montado na parede, 110 cd, execução livre/sincronizado, vermelho, "FIRE” 
(INCÊNDIO) e Logotipo (montagem vertical)

4904-9176
Aparelho de notificação visual, montado na parede, 15 cd, execução livre/sincronizado, vermelho, "FIRE” 
(INCÊNDIO) e Logotipo (montagem vertical)

4904-9177
Aparelho de notificação visual, montado na parede, 15 cd, execução livre/sincronizado, branco, "FIRE” 
(INCÊNDIO) e Logotipo (montagem vertical)

4904-9178
Aparelho de notificação visual, montado na parede, 15 cd, execução livre/sincronizado, vermelho, "FIRE” 
(INCÊNDIO) e Logotipo (montagem horizontal)

Acessório

4905-9910
Placa adaptadora para montagem na caixa Wiremold ou caixa elétrica acessível (normalmente aplicações 
de superfície)

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9926
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de 
montagem em superfície

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

Aparelho de notificação visual, Luminosidade fixa
Os aparelhos de notificação visual para montagem em parede da série 4904 fornecem 
saída de luz simétrica nas direções principais do eixo, utilizando um refletor composto 
de várias superfícies. O conjunto de lentes se encaixa com segurança no invólucro, 
fornecendo um dispositivo de notificação de alta integridade resistente a impactos 
e vandalismo e adequado para uma variedade de aplicações. Luzes estroboscópicas 
de montagem em parede estão disponíveis em vermelho ou branco para montagem 
vertical e em vermelho para montagem horizontal.

Ficha Técnica: S4904-0008
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4903-9252
Aparelho de notificação áudio/visual, montado na parede, 4 fios, 15 cd, execução livre/sincronizado, 
vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) e Logotipo (montagem horizontal)

4903-9253
Aparelho de notificação áudio/visual, montado na parede, 4 fios, 30 cd, execução livre/sincronizado, 
vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) e Logotipo (montagem horizontal)

4903-9254
Aparelho de notificação áudio/visual, montado na parede, 4 fios, 110 cd, execução livre/sincronizado, 
vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) e Logotipo (montagem horizontal)

4903-9255
Aparelho de notificação áudio/visual, montado na parede, 4 fios, 15 cd, execução livre/sincronizado, 
vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) e Logotipo (montagem vertical)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9903)

4905-9903 Placa adaptadora, para montagem em caixa de base  2975-9145.

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9916 Saia do adaptador, vermelha para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9923 Caixa de montagem de superfície, vermelha

4905-9927
Proteção de fio, vermelha, montagem semiembutida (requer placa de montagem 4905-9928 para caixas 
4905-9923, -9924 e -9145)

4905-9931
Placa adaptadora, vermelha para montagem na caixa Simplex 2975-9145 (normalmente para 
modernização, montagem vertical ou horizontal)

4905-9939
Placa adaptadora para montagem na caixa Wiremold ou caixa elétrica múltipla dupla (normalmente 
aplicações de modernização)

Aparelho de notificação áudio/visual, Luminosidade fixa

Os aparelhos de notificação por aviso sonoro/visual (A/V) combinam uma luz 
estroboscópica de alta intensidade com um aviso sonoro eletrônico de baixa corrente. 
A saída do aviso sonoro fornece um som harmonicamente rico e estável que pode 
ser facilmente codificado pelo circuito do aparelho de notificação de controle (NAC). 
Dispositivos de notificação de áudio/visual com avisos sonoros eletrônicos estão 
disponíveis para montagem horizontal ou vertical.

Ficha Técnica: S4903-0017

Notificação convencional - avisos sonoros, luzes estroboscópicas e aviso 
sonoro/luzes estroboscópicas
Montagem na parede

Notificação convencional - avisos sonoros, luzes estroboscópicas e aviso 
sonoro/luzes estroboscópicas
Montado no teto 

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4904-9183
Aparelho de notificação visual, montado no teto, 15 cd, 24 V, execução livre/sincronizado, vermelho, 
"Fire” (Incêndio)

4904-9184
Aparelho de notificação visual, montado no teto, 30 cd, 24 V, execução livre/sincronizado, vermelho, 
"Fire” (Incêndio)

4904-9185
Aparelho de notificação visual, montado no teto, 110 cd, 24 V, execução livre/sincronizado, vermelho, 
"Fire” (Incêndio)

4904-9345
Aparelho de notificação visual, montado no teto, 15 cd, 24 V, execução livre/sincronizado, branco, sem 
texto

4904-9346
Aparelho de notificação visual, montado no teto, 30 cd, 24 V, execução livre/sincronizado, branco, sem 
texto

4904-9360
Aparelho de notificação visual, montado no teto, 75 cd, 24 V, execução livre/sincronizado, branco, sem 
texto

Acessório

4905-9910
Placa adaptadora para montagem na caixa Wiremold ou caixa elétrica acessível (normalmente aplicações 
de superfície)

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9926
Proteção de fio, vermelha com placa de montagem, compatível com caixas semiembutidas ou de 
montagem em superfície

4905-9938 Módulo de controle SmartSync

Aparelho de notificação visual, Luminosidade fixa
Os aparelhos de notificação visual para montagem no teto da série 4904 fornecem 
saída de luz simétrica nas direções principais do eixo, utilizando um design refletor 
composto de várias superfícies. O conjunto de lentes se encaixa com segurança no 
invólucro, fornecendo um dispositivo de notificação de alta integridade resistente 
a impactos e vandalismo e adequado para uma variedade de aplicações. As luzes 
estroboscópicas de montagem no teto estão disponíveis em vermelho com letras 
brancas e brancas sem texto

Ficha Técnica: S4904-0009
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

4903-9148
Aparelho de notificação de alto-falante/visual, montado na parede, 4 fios, 30 cd, execução livre/
sincronizado, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) e Logotipo (montagem horizontal)

4903-9149
Aparelho de notificação de alto-falante/visual, montado na parede, 4 fios, 110 cd, execução livre/
sincronizado, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) e Logotipo (montagem horizontal)

4903-9150
Aparelho de notificação de alto-falante/visual, montado na parede, 4 fios, 15 cd, execução livre/
sincronizado, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) e Logotipo (montagem horizontal)

4903-9153
Aparelho de notificação de alto-falante/visual, montado na parede, 4 fios, 15 cd, execução livre/
sincronizado, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO) e Logotipo (montagem vertical)

4903-9193
Aparelho de notificação de alto-falante/visual, montado na parede, 4 fios, 15 cd, execução livre/
sincronizado, branco, "FIRE” (INCÊNDIO) e Logotipo (montagem vertical)

Acessório

2975-9145 Caixa de montagem, vermelha (requer placa adaptadora 4905-9903)

4905-9903 Placa adaptadora, para montagem em caixa de base  2975-9145.

4905-9914 Módulo de flash sincronizado (Classe B), 2 amps

4905-9915 Saia do adaptador, branca para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9916 Saia do adaptador, vermelha para montagem em caixa elétrica de 1 1/2 polegada de profundidade

4905-9922 Módulo de flash sincronizado (Classe A), 2 amps

4905-9923 Caixa de montagem de superfície, vermelha

4905-9927
Proteção de fio, vermelha, montagem semiembutida (requer placa de montagem 4905-9928 para caixas 
4905-9923, -9924 e -9145)

4905-9939
Placa adaptadora para montagem na caixa Wiremold ou caixa elétrica múltipla dupla (normalmente 
aplicações de modernização)

Aparelho de notificação de alto-falante/visual, Luminosi-
dade fixa

Os aparelhos de notificação de alto-falante/visual (S/V) combinam um alto-falante de 
várias derivações e um estroboscópio de alta intensidade para fornecer notificação 
de áudio/tom e notificação visual no mesmo aparelho. Dispositivos de notificação 
de áudio/visual com avisos sonoros eletrônicos estão disponíveis para montagem 
horizontal ou vertical.

Ficha Técnica: S4903-0016

Notificação convencional - alto-falantes e alto-falantes/luzes estroboscópicas

Montagem na parede

Envio de mensagens visuais

Produto Número de peça Descrição

Quadro de mensagens 4907-9007
Dispositivo de mensagens TrueAlert, montado na parede/teto, cinza escuro com montagem de suporte 
VESA opcional ou para montagem de cabo no teto

Acessório

4907-9002 Suporte de montagem, montagem na parede, cinza escuro, rotação ajustável

4907-9003 Suporte de montagem, montagem na parede, cinza escuro, fixo

4907-9005 Cabo Ethernet, 15 pés de comprimento (conexão para envio de mensagem de alarme de não incêndio)

4907-9006 Caixa de montagem, montagem na parede, cinza escuro

Dispositivo de envio de mensagem de texto TrueAlert
Quadro de mensagens de texto em LED multicolorido de alta visibilidade fornece 
notificação de alarme textual visível controlada por unidades de controle de alarme 
de incêndio compatíveis. Até 32 mensagens pré-programadas podem ser ativadas em 
resposta a situações de emergência predefinidas.

Ficha Técnica: J4907-0002
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Alto-falante

90223A-801-02
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 5 lados, montagem universal, 41V, 1600 watts, 
marrom

90223A-801-02-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, listado na UL, multicanal, 5 lados, montagem universal, 41V, 
1600 watts, marrom

90223A-801-04
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 5 lados, montagem universal, 41V, 1600 watts, 
cinza

90223A-801-04-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, listado na UL, multicanal, 5 lados, montagem universal, 41V, 
1600 watts, cinza

90223A-802-02
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 3 lados, montagem universal, 41V, 960 watts, 
marrom

90223A-802-02-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, listado na UL, multicanal, 3 lados, montagem universal, 41V, 
960 watts, marrom

90223A-802-04 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 3 lados, montagem universal, 41V, 960 watts, cinza

90223A-802-04-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, listado na UL, multicanal, 3 lados, montagem universal, 41V, 
960 watts, cinza

90223A-803-02
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 2 lados, montagem universal, 41V, 640 watts, 
marrom

90223A-803-02-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, listado na UL, multicanal, 2 lados, montagem universal, 41V, 
640 watts, marrom

90223A-803-04 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 2 lados, montagem universal, 41V, 640 watts, cinza

90223A-803-04-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, listado na UL, multicanal, 2 lados, montagem universal, 41V, 
640 watts, cinza

90223A-804-02
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 1 lados, montagem universal, 41V,320 watts, 
marrom

90223A-804-02-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, listado na UL, multicanal, 1 lados, montagem universal, 41V, 
320 watts, marrom

90223A-804-04 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 1 lados, montagem universal, 41V, 320 watts, cinza

90223A-804-04-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-1, listado na UL, multicanal, 1 lados, montagem universal, 41V, 
320 watts, cinza

Acessório

74014A-SK15 Kit de montagem no teto Hyperspike

90209A-802 Kit de montagem em coluna Hyperspike

90209A-803 Kit de montagem em parede Hyperspike

90209A-804 Kit de montagem no teto Hyperspike (10 pés)

90210A-801 Tripé de serviço pesado Hyperspike

Alto-falantes HyperSpike MA-1
O HyperSpike® MA-1 é um conjunto de alto-falantes omnidirecional personalizável de 
alta potência que transmite comandos de voz e tons ao vivo e pré-gravados em uma 
área de 4 milhas quadradas. 

Ficha Técnica: 90105A-SS-MA1

Alto-falantes e amplificadores Hyperspike 
- Notificação em massa em ambientes externos de alta potência

Alto-falantes e amplificadores Hyperspike 
- Notificação em massa em ambientes externos de alta potência

Produto Número de peça Descrição

Alto-falante

90224A-801-02
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 5 lados, montagem universal, 41V, 1600 watts, 
marrom

90224A-801-02-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, listado na UL, multicanal, 5 lados, montagem universal, 41V, 1600 
watts, marrom

90224A-801-04 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 5 lados, montagem universal, 41V, 1600 watts, cinza

90224A-801-04-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, listado na UL, multicanal, 5 lados, montagem universal, 41V, 1600 
watts, cinza

90224A-802-02 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 3 lados, montagem universal, 41V, 960 watts, marrom

90224A-802-02-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, listado na UL, multicanal, 3 lados, montagem universal, 41V, 960 
watts, marrom

90224A-802-04 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 3 lados, montagem universal, 41V, 960 watts, cinza

90224A-802-04-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, listado na UL, multicanal, 3 lados, montagem universal, 41V, 960 
watts, cinza

90224A-803-02 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 2 lados, montagem universal, 41V, 640 watts, marrom

90224A-803-02-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, listado na UL, multicanal, 2 lados, montagem universal, 41V, 640 
watts, marrom

90224A-803-04 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 2 lados, montagem universal, 41V, 640 watts, cinza

90224A-803-04-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, listado na UL, multicanal, 2 lados, montagem universal, 41V, 640 
watts, cinza

90224A-804-02 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 1 lados, montagem universal, 41V,320 watts, marrom

90224A-804-02-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, listado na UL, multicanal, 1 lados, montagem universal, 41V, 320 
watts, marrom

90224A-804-04 Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 1 lados, montagem universal, 41V, 320 watts, cinza

90224A-804-04-L
Alto-falante Hyperspike Encompass MA-2, listado na UL, multicanal, 1 lados, montagem universal, 41V, 320 
watts, cinza

Acessório

74014A-SK15 Kit de montagem no teto Hyperspike

90209A-802 Kit de montagem em coluna Hyperspike

90209A-803 Kit de montagem em parede Hyperspike

90209A-804 Kit de montagem no teto Hyperspike (10 pés)

92055A-801 Tripé de serviço superpesado Hyperspike

Alto-falantes HyperSpike MA-2
O HyperSpike® MA-2 é um conjunto de alto-falantes omnidirecional personalizável de 
alta potência que transmite comandos de voz e tons ao vivo e pré-gravados em uma 
área de 12 milhas quadradas.

Ficha Técnica: 90080A-SS-MA2
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Alto-falante

90243A-801-05-L Alto-falante Hyperspike Linewave2 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, vermelho

90243A-801-06-L Alto-falante Hyperspike Linewave2 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, branco

90243A-801-01-L Alto-falante Hyperspike Linewave2 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, preto

90243A-801-07-L Alto-falante Hyperspike Linewave2 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, cinza

Acessório 72575B-801-L Transformador de correspondência de linha Hyperspike, listado em UL 25/70/100V

Alto-falante

90243A-802-05-L Alto-falante Hyperspike Linewave4 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, vermelho

90243A-802-06-L Alto-falante Hyperspike Linewave4 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, branco

90243A-802-01-L Alto-falante Hyperspike Linewave4 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, preto

90243A-802-07-L Alto-falante Hyperspike Linewave4 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, cinza

Acessório 72575B-801-L Transformador de correspondência de linha Hyperspike, listado em UL 25/70/100V

Alto-falante

90243A-803-05-L Alto-falante Hyperspike Linewave8 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, vermelho

90243A-803-06-L Alto-falante Hyperspike Linewave8 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, branco

90243A-803-01-L Alto-falante Hyperspike Linewave8 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, preto

90243A-803-07-L Alto-falante Hyperspike Linewave8 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, cinza

Acessório 72542B-801-L Transformador de correspondência de linha Hyperspike, listado em UL 25/70/100V

Alto-falante

90243A-804-05-L Alto-falante Hyperspike Linewave16 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, vermelho

90243A-804-06-L Alto-falante Hyperspike Linewave16 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, branco

90243A-804-01-L Alto-falante Hyperspike Linewave16 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, preto

90243A-804-07-L Alto-falante Hyperspike Linewave16 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, cinza

Acessório 72581B-801 Adaptador de montagem em coluna, cinza

Alto-falantes HyperSpike Linewave
Projetado com a mais recente tecnologia em sistemas de alto-falantes de array de 
linha, o HyperSpike® LineWave é otimizado para produzir comandos de voz claros e 
confiáveis e tons poderosos nunca antes possíveis em ambientes reverberantes. 

Ficha Técnica: 90243A-SS-LINEWAVE

Alto-falantes e amplificadores Hyperspike 
- Notificação em massa em ambientes internos/externos de média potência 

Alto-falantes e amplificadores Hyperspike 
- Notificação em massa em ambientes internos/externos de média potência

Produto Número de peça Descrição

Alto-falante
90145A-801-02-L Alto-falante Hyperspike Encompass MA-Micro, listado na UL, montagem universal, 550 watts, marrom

90145A-801-04-L Alto-falante Hyperspike Encompass MA-Micro, listado na UL, montagem universal, 550 watts, cinza

Amplificador 90172A-805 Amplificador autônomo MA MICRO (Crown 4002 Xti) 1.200 watts

Acessório

74014A-SK15 Kit de montagem no teto Hyperspike

90179A-801 Transformador de tensão constante Hyperspike, 70 V

90209A-802 Kit de montagem em coluna Hyperspike

90209A-803 Kit de montagem em parede Hyperspike

90209A-804 Kit de montagem no teto Hyperspike (10 pés)

90210A-801 Tripé de serviço pesado Hyperspike

Alto-falante HyperSpike MA-Micro
O HyperSpike® MA-Micro é um conjunto de alto-falantes leve e de potência média de 
360° de alta potência que transmite comandos de voz e tons ao vivo e pré-gravados 
em uma área de 4 milhas quadradas.

Ficha Técnica: 90145A-SS-MAMICRO
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Alto-falante

49OMNI-05-F
Alto-falante Hyperspike OMNI, montagem no teto, de 70 V, 15/50/100/200 watts, vermelho, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

49OMNI-05-A
Alto-falante Hyperspike OMNI, montagem no teto, de 70 V, 15/50/100/200 watts, vermelho, "ALERT” 
(ALERTA)

49OMNI-05-N Alto-falante Hyperspike OMNI, montagem no teto, de 70 V, 15/50/100/200 watts, vermelho, sem texto

49OMNI-06-F
Alto-falante Hyperspike OMNI, montagem no teto, de 70 V, 15/50/100/200 watts, branco, "FIRE” 
(INCÊNDIO)

49OMNI-06-A
Alto-falante Hyperspike OMNI, montagem no teto, de 70 V, 15/50/100/200 watts, branco, "ALERT” 
(ALERTA)

49OMNI-06-N Alto-falante Hyperspike OMNI, montagem no teto, de 70 V, 50/100/200 watts, branco, sem texto

49OMNI-04-A
Alto-falante Hyperspike OMNI, montagem no teto, de 70 V, 15/50/100/200 watts, cinza, "ALERT” 
(ALERTA)

49OMNI-04-N Alto-falante Hyperspike OMNI, montagem no teto, de 70 V, 15/50/100/200 watts, cinza, sem texto

Alto-falante TCPA OMNI
O TCPA-Omni é a solução perfeita para as necessidades de notificação em massa 
tanto em ambientes internos quanto externos. O TCPA-Omni oferece voz nítida e 
tons de alto impacto, tornando possível que um alto-falante atenda a todas as suas 
necessidades acústicas.

Ficha Técnica: S49OMNI-0001

Alto-falantes e amplificadores Hyperspike 
- Notificação em massa em ambientes internos/externos de média potência 

Alto-falantes e amplificadores Hyperspike 
- Notificação em massa em ambientes internos/externos de média potência 

Produto Número de peça Descrição

Alto-falante

90215A-801-04 Alto-falante Hyperspike TCPA-10, montagem universal, 25/70/100V, cinza, sem texto

90215A-801-05 Alto-falante Hyperspike TCPA-10, montagem universal, 25/70/100V, vermelho, sem texto

90215A-801-05-L Alto-falante Hyperspike TCPA-10 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, vermelho, sem texto

90215A-801-06 Alto-falante Hyperspike TCPA-10, montagem universal, 25/70/100V, branco, sem texto

90215A-801-06-L Alto-falante Hyperspike TCPA-10 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, branco, sem texto

90215A-801-01 Alto-falante Hyperspike TCPA-10, montagem universal, 25/70/100V, preto, sem texto

90215A-801-01-L Alto-falante Hyperspike TCPA-10 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, preto, sem texto

90219A-801-05-L Alto-falante Hyperspike TCPA-10 listado em UL, montagem universal, 25/70/100V, vermelho, sem texto

Acessório

72377B-801 Suporte de montagem na parede, marrom

72378B-801 Adaptador de montagem de unidade dupla, preto

72379B-801 Adaptador de montagem em coluna, preto

Alto-falante TCPA-10
O HyperSpike® TCPA-10 destina-se à sinalização e notificação de áudio em ambientes 
internos e externos. As cinco configurações de energia foram projetadas para fazer 
interface com a amplificação padrão do setor. O feixe acústico de 90 ° torna-o uma 
ferramenta de notificação ideal para áreas internas e externas. 

Ficha Técnica: 90215A-SS-TCPA10
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Amplificador

90240A-801 Gabinete do amplificador Hyperspike Encompass MA-Micro, montagem universal, cinza

90240A-802 Gabinete do amplificador Hyperspike Encompass MA-1, montagem universal, 320 watts, cinza

90240A-803 Gabinete do amplificador Hyperspike Encompass MA-1, montagem universal, 640 watts, cinza

90240A-804 Gabinete do amplificador Hyperspike Encompass MA-1, montagem universal, 960 watts, cinza

90240A-805 Gabinete do amplificador Hyperspike Encompass MA-1, montagem universal, 1.600 watts, cinza

90240A-806 Gabinete do amplificador Hyperspike Encompass MA-2, montagem universal, 1.280 watts, cinza

90240A-807 Gabinete do amplificador Hyperspike Encompass MA-2, montagem universal, 1.920 watts, cinza

90240A-808 Gabinete do amplificador Hyperspike Encompass MA-2, montagem universal, 3.200 watts, cinza

Acessório

72538B-801 Kit de montagem em pedestal no chão Hyperspike Encompass, cinza

72539B-801 Kit de montagem em pedestal na parede Hyperspike Encompass, cinza

72540B-801 Kit de montagem em coluna na parede Hyperspike Encompass, cinza

72551B-801 Kit do transformador 25/70/100V

Gabinetes do amplificador Encompass
Projetado com os mais recentes sistemas de controle de notificação em massa de 
tecnologia; quando emparelhado com um alto-falante HyperSpike®MA -2, o gabinete 
do amplificador Encompass é otimizado para produzir comandos de voz nítidos e 
confiáveis com um alcance acústico de mais de 12 milhas quadradas.

Ficha Técnica: 90240A-SS

Sistema Hyperspike Encompass Outras notificações - Sinos

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

MB-G10-12-R
Sino de motor Wheelock, montagem na parede, à prova de intempéries, 12 VCC, 10 polegadas, 
vermelho, sem texto

MB-G10-24-S
Sino de motor Wheelock, montagem na parede, à prova de intempéries, 24 VCC, 10 polegadas, prateado, 
sem texto

MB-G6-12-R
Sino de motor Wheelock, montagem na parede, à prova de intempéries, 12 VCC, 6 polegadas, vermelho, 
sem texto

MB-G6-12-S
Sino de motor Wheelock, montagem na parede, à prova de intempéries, 12 VCC, 6 polegadas, prateado, 
sem texto

MB-G6-24-S
Sino de motor Wheelock, montagem na parede, à prova de intempéries, 24 VCC, 6 polegadas, prateado, 
sem texto

Acessório

AP-R Placa adaptadora, montagem na parede, vermelha

AP-W Placa adaptadora, montagem na parede, branca

BB-R Caixa de base, montagem na parede, 4 polegadas quadradas (aço), vermelha

DBB-R Caixa de base, recesso, 4 polegadas quadradas (aço), vermelha

DBB-W Caixa de base, recesso, 4 polegadas quadradas (aço), branca

RP-R Placa adaptadora (modernização), montagem na parede, vermelha

RP-W Placa adaptadora (modernização), montagem na parede, branca

SBB-R Caixa de base, montagem na parede (superfície), vermelha

SBB-W Caixa de base, montagem na parede (superfície), branco

SFP-R Placa adaptadora, semiembutida, montagem na parede, vermelha

SFP-W Placa adaptadora, semiembutida, montagem na parede, branca

SHBB-R Caixa de base, montagem na parede, superfície, vermelha

SHBB-W Caixa de base, montagem na parede, superfície, branco

WBB-R Caixa de base, à prova de intempéries, vermelha

WBB-R-3/4T-3/4B Caixa de base, à prova de intempéries, rosqueada em 3/4, vermelha

WBB-W Caixa de base, à prova de intempéries, branca

Sino de motor Wheelock
Os sinos do motor Wheelock MB fornecem um sino do motor especificamente 
projetado para sistemas de alarme de incêndio e segurança de vida. Os sinos 
Wheelock MB incluem dBA mais alto, baixo consumo de corrente, placa de 
acabamento integrada para montagem semiembutida, carcaças de alumínio de baixa 
frequência e baixo ruído RFI. O motor para sinos MB é um motor de ímã permanente 
durável e de alto torque, selecionado devido ao alto desempenho e longa vida útil.

Ficha Técnica: TD450055EN 
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

43T-G10-115-R Sino Wheelock 43T, 10 pol., 115 VCA, vermelho

43T-G10-115-S Sino Wheelock 43T, 10 pol., 115 VCA, areia

43T-G10-24-R Sino Wheelock 43T, 10 pol., 24 VCA, vermelho

43T-G6-115-R Sino Wheelock 43T, 6 pol., 115 VCA, vermelho

43T-G6-115-S Sino Wheelock 43T, 6 pol., 115 VCA, areia

43T-G6-24-R Sino Wheelock 43T, 6 pol., 24 VCA, vermelho

Acessório

AP-R Placa adaptadora, montagem na parede, vermelha

AP-W Placa adaptadora, montagem na parede, branca

RP-R Placa adaptadora (modernização), montagem na parede, vermelha

RP-W Placa adaptadora (modernização), montagem na parede, branca

SFP-R Placa adaptadora, semiembutida, montagem na parede, vermelha

SFP-W Placa adaptadora, semiembutida, montagem na parede, branca

Caixa de base

DBB-R Caixa de base, recesso, 4 polegadas quadradas (aço), vermelha

BB-R Caixa de base, montagem na parede, 4 polegadas quadradas (aço), vermelha

SBB-R Caixa de base, montagem na parede (superfície), vermelha

SHBB-R Caixa de base, montagem na parede, superfície, vermelha

WBB-R Caixa de base, à prova de intempéries, vermelha

WBB-R-3/4T-3/4B Caixa de base, à prova de intempéries, rosqueada em 3/4, vermelha

DBB-W Caixa de base, recesso, 4 polegadas quadradas (aço), branca

SBB-W Caixa de base, montagem na parede (superfície), branco

SHBB-W Caixa de base, montagem na parede, superfície, branco

WBB-W Caixa de base, à prova de intempéries, branca

Sinos Wheelock 43T CA
Os sinos Wheelock 43T fornecem operação durável e desempenho confiável 
necessários para sistemas de alarme de segurança de vida. Uma linha completa de 
modelos vibratórios é oferecida em tamanhos de 6 pol. e 10 pol. para operação de 115 
ou 24 volts CA em instalações internas ou externas. Todos os modelos oferecem alta 
saída de som com baixo consumo de energia.

Ficha Técnica: TD450054EN

Outras notificações - Sinos Outras notificações - Sinos

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

CSX10-24-R
Sino à prova de explosão Wheelock Série CVX/CSX, montado na parede, vermelho (consulte a folha de 
dados para classificações de perigo)

CSX10-24-S
Sino à prova de explosão Wheelock Série CVX/CSX, montado na parede, prateado (consulte a folha de 
dados para classificações de perigo)

Sino à prova de explosão Wheelock Série CVX/CSX
O sino à prova de explosão da série Wheelock CVX/CSX está listado para serviço em 
aplicações da primeira divisão. Disponível em modelos vibratórios e de curso único. 
Disponível nas versões de 24 VCC e 115 VCA. Alta saída de som com grande carcaça de 
sino de 10 pol. Os modelos externos incluem capa de proteção e segurança.

Ficha Técnica: S0200 CVX/CSX
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo) AC-MAX-R Luz estroboscópica Wheelock MAX, 20 cd, duplo flash, 120 VCA, lentes vermelhas

Aparelho (completo)

DC-MAX-A
Luz estroboscópica Wheelock DC-MAX, várias montagens, 24 VCC, não sincronizada, 80 cd, lentes 
laranjas

DC-MAX-C
Luz estroboscópica Wheelock DC-MAX, várias montagens, 24 VCC, não sincronizada, 100 cd, lentes 
transparentes

DC-MAX-R
Luz estroboscópica Wheelock DC-MAX, várias montagens, 24 VCC, não sincronizada, 20 cd, lentes 
vermelhas

DC-MAXS-R
Luz estroboscópica Wheelock DC-MAX, várias montagens, 24 VCC, não sincronizada, 20 cd, lentes 
vermelhas com 2 luzes fixas

Luz estroboscópica Wheelock MAX
A luz estroboscópica Wheelock MAX é projetada para aviso visível de alta intensidade 
e resistente às intempéries. Poderoso flash de luz dupla com 60 flashes duplos por 
minuto. Estrutura Lexan durável e de alto impacto

Ficha Técnica: TD450098EN

Outra notificação - Sinalizadores Outra notificação - Avisos sonoros e luzes estroboscópicas

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)
MIZ-24S-R Mini aviso sonoro Wheelock MIZ, montagem na parede, 24 VCC, vermelho, sem texto

MIZ-24S-W Mini aviso sonoro Wheelock MIZ, montagem na parede, 24 VCC, branco, sem texto

Mini aviso sonoro Wheelock MIZ de montagem na parede
Mini avisos sonoros piezoelétricos Wheelock MIZ são aparelhos de alarme eletrônicos 
compactos listados no padrão 464 da UL para aparelhos audíveis em sistemas de 
proteção contra incêndio em modo público. 

Ficha Técnica: TD450052EN
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Aparelhos de notificação
U

nidades de controle
D

ispositivos de inicialização
A

parelhos de notificação
Redes e Estações de trabalho

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo) S8-70/25 Alto-falante Wheelock S8, montagem no teto, 8 polegadas, 8 watts, branco, sem texto

Acessório
CBB-8 Caixa de base do alto-falante, montagem no teto, preto

SSB-8 Ponte de suporte do alto-falante, montagem no teto, alto-falante de 8 polegadas 

Aparelho (completo) S8-24MCC-FW
Alto-falante/luz estroboscópica Wheelock S8, montagem no teto, 8 polegadas, 8 watts, 15/30/75/95 cd 
branco, “FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório
CBB-8 Caixa de base do alto-falante, montagem no teto, preto

SSB-8 Ponte de suporte do alto-falante, montagem no teto, alto-falante de 8 polegadas 

Alto-falantes e alto-falantes/luzes estroboscópicas 
Wheelock S8
A linha de produtos Wheelock S inclui alto-falantes e luzes estroboscópicas de alto-
falante são projetados para saída de som de alta eficiência, com capacidade de tensão 
dupla (25/70 VRMS) e derivações selecionáveis em campo de 1/8 a 8 watts.

Ficha Técnica: TD450020EN

Outra notificação - Alto-falantes e alto-falantes/luzes estroboscópicas Outra notificação - Alto-falantes e alto-falantes/luzes estroboscópicas

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

ET-1010-R
Alto-falante resistente a vandalismo Wheelock, montagem em parede/teto (superfície), à prova de 
intempéries, vermelho, sem texto (selecione a caixa de base WBB, conforme necessário)

ET-1010-W
Alto-falante resistente a vandalismo Wheelock, montagem em parede/teto (superfície), à prova de 
intempéries, branco, sem texto (selecione a caixa de base WBB, conforme necessário)

Acessório

DBB-R Caixa de base, recesso, 4 polegadas quadradas (aço), vermelha

DBB-W Caixa de base, recesso, 4 polegadas quadradas (aço), branca

RP-R Placa adaptadora (modernização), montagem na parede, vermelha

RP-W Placa adaptadora (modernização), montagem na parede, branca

SFP-R Placa adaptadora, semiembutida, montagem na parede, vermelha

SFP-W Placa adaptadora, semiembutida, montagem na parede, branca

WBB-R Caixa de base, à prova de intempéries, vermelha

WBB-R-3/4T-3/4B Caixa de base, à prova de intempéries, rosqueada em 3/4, vermelha

WBB-W Caixa de base, à prova de intempéries, branca

Aparelho (completo)

ET-1080-R
Alto-falante resistente a vandalismo Wheelock, montagem em parede/teto (embutido), à prova de 
intempéries, vermelho, sem texto

ET-1080-W
Alto-falante resistente a vandalismo Wheelock, montagem em parede/teto (embutido), à prova de 
intempéries, branco, sem texto

Acessório

RP-R Placa adaptadora (modernização), montagem na parede, vermelha

RP-W Placa adaptadora (modernização), montagem na parede, branca

SBB-R Caixa de base, montagem na parede (superfície), vermelha

SBB-W Caixa de base, montagem na parede (superfície), branco

SFP-R Placa adaptadora, semiembutida, montagem na parede, vermelha

SFP-W Placa adaptadora, semiembutida, montagem na parede, branca

Alto-falantes e alto-falantes/luzes estroboscópicas 
resistente a vandalismo Wheelock
Os alto-falantes Wheelock ET resistentes a vandalismo e strobes de alto-falante 
fornecem uma gama completa de combinações robustas de alto desempenho 
especialmente projetadas para atender às necessidades críticas do setor de segurança 
de vida para sinalização de voz e tom.

Ficha Técnica: TD450030EN
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Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

SA-S70-W
Alto-falante amplificado automaticamente e supervisionado Wheelock SA-S, montagem na parede, 
branco, sem texto

SA-S70-24MCW-FR
Alto-falante/luz estroboscópica amplificado automaticamente e supervisionado Wheelock SA-S, 
montagem na parede, 15/30/75/110 cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

SA-S70-24MCW-FW
Alto-falante/luz estroboscópica amplificado automaticamente e supervisionado Wheelock SA-S, 
montagem na parede, 15/30/75/110 cd, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

SA-S90-W
Alto-falante amplificado automaticamente e supervisionado Wheelock SA-S, montagem no teto, branco, 
sem texto

SA-S90-24MCC-FW
Alto-falante/luz estroboscópica amplificado automaticamente e supervisionado Wheelock SA-S, 
montagem no teto, 15/30/75/95 cd, branco, "FIRE” (INCÊNDIO)

Acessório
SBB-R Caixa de base, montagem na parede (superfície), vermelha

SBB-W Caixa de base, montagem na parede (superfície), branco

Alto-falantes com amplificação automática supervisionados 
Wheelock e alto-falantes/luzes estroboscópicas

Os alto-falantes com amplificação automática supervisionados Wheelock SA-S e 
as luzes estroboscópicas foram projetados para atender às necessidades críticas 
da indústria de segurança de vida. Esses alto-falantes e luzes estroboscópicas são 
perfeitos para aplicações em salas SCIF (Sensitive Compartmented Information 
Facilities).

Ficha Técnica: TD450047EN 

Outra notificação - Alto-falantes e alto-falantes/luzes estroboscópicas Outra notificação - Alto-falantes e alto-falantes/luzes estroboscópicas

Produto Número de peça Descrição

Aparelho (completo)

STH-15S Alto-falante de aviso sonoro Wheelock, montagem na parede/teto, 15 watts, cinza, sem texto

STH-15SR Alto-falante de aviso sonoro Wheelock, montagem na parede/teto, 15 watts, vermelho, sem texto

STH-2R24MCCH-FR
Altos-falantes de cluster Wheelock (2) com (1) luz estroboscópica RSS-24MCCH, montagem no teto, 
115/177cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

STH-3R24MCCH-FR
Altos-falantes de cluster Wheelock (3) com (1) luz estroboscópica RSS-24MCCH, montagem no teto, 
115/177cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

STH-4R24MCCH-FR
Altos-falantes de cluster Wheelock (4) com (1) luz estroboscópica RSS-24MCCH, montagem no teto, 
115/177cd, vermelho, "FIRE” (INCÊNDIO)

STH-4R24MCCH-NR
Altos-falantes de cluster Wheelock (4) com (1) luz estroboscópica RSS-24MCCH, montagem no teto, 
115/177cd, vermelho, sem texto

Acessório
SHMP-R Placa adaptadora, montagem na parede/teto, vermelha

SHMP-S Placa adaptadora, montagem na parede/teto, cinza

Alto-falantes e alto-falantes/luzes estroboscópicas 
resistente a vandalismo Wheelock

O alto-falante de cluster Wheelock STH com luz estroboscópica de várias 
luminosidades RSS foi projetado para montagem em teto interno em ambientes de alto 
ruído. Está disponível com 2, 3 ou 4 alto-falantes para ampla cobertura de área.

Ficha Técnica: TD450078EN 
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Capacidades remotas para acesso em trânsito
O aplicativo TrueSite Mobile Client traz a funcionalidade e os recursos da estação de trabalho TrueSite para qualquer dispositivo 
móvel Apple® ou Android ™. Você pode visualizar diagnósticos do sistema e informações críticas onde quer que você esteja, 
para maior tranquilidade e uma resposta de emergência mais eficaz.

Soluções de rede e estação de trabalho

Ao considerar qual fornecedor de proteção à vida e contra incên-
dios usar nas suas instalações, primeiro observe a reputação dele. 
Proprietários de edifícios em todo o mundo confiam na família de 
produtos de rede e estação de trabalho para ajudar a proteger suas 
instalações, não importa o tamanho e a complexidade, devido ao alto 
grau de confiabilidade, facilidade de uso e segurança simplificada. A 
ampla gama de soluções de rede e estação de trabalho Simplex per-
mite uma resposta coordenada e oferece vantagens reais e significa-
tivas para você e para os ocupantes do edifício em caso de incêndio 
ou outra emergência. 

Cinco maneiras de aumentar a eficiência com Simplex ES Net e TrueSite Workstation

1

2

3

4

5

Liberdade e flexibilidade de design e instalação
Como um dos sistemas mais escaláveis, resilientes e de alta capacidade do mercado, a ES Net baseada em IP remove 
efetivamente todas complexidades para obter um design eficiente e otimizado e uma instalação sem preocupações. Ele suporta 
até 687 nós em sete loops, várias topologias de rede e todos os principais tipos de mídia de conexão (Ethernet, DSL, fibra), além 
de tráfego de rede adicional do sistema. 

Tecnologia líder do setor 
Em ambientes complexos de vários edifícios, tudo é necessário. Design sem limitações. Flexibilidade de instalação. Capacidade e 
escalabilidade para lidar com as necessidades atuais e futuras. Excelente desempenho e tempo de atividade. E a capacidade de 
responder rapidamente a uma emergência de um centro de comando ou dispositivo móvel. A avançada rede de proteção à vida 
ES Net e a Estação de Trabalho TrueSite atendem a todos esses requisitos, oferecendo uma solução ideal de proteção à vida 
para qualquer ambiente, desde instalações comerciais de um único edifício, fábricas e até campus universitários. 

Resposta de emergência acelerada e gerenciamento simplificado
Quando ocorre uma emergência, cada segundo conta, e a ES Net e a Estação de Trabalho TrueSite se unem para permitir uma 
resposta rápida e eficiente. A tecnologia IP de ES Net suporta taxas de dados de até 100 MB por segundo, permitindo que a 
Estação de Trabalho TrueSite forneça rapidamente mensagens de ação codificadas por cores, notificações por áudio e instruções 
detalhadas para responder a eventos específicos durante uma situação de emergência. Dados de alarme gráficos e técnicos são 
exibidos em até quatro telas, permitindo que os operadores acessem rapidamente a atividade do sistema e iniciem uma resposta 
rápida e apropriada. Você obtém visibilidade e controle extraordinários à medida que a ES Net e a Estação de Trabalho TrueSite 
capturam e processam dados de até 687 nós da rede sem problemas. 

Integração confiável, excelente capacidade de sobrevivência
A ES Net e a Estação de Trabalho TrueSite são eficientes em qualquer ambiente. Compatível com as redes Simplex 4120 
existentes, a ES Net suporta várias topologias e mídias de rede e se integra aos sistemas de segurança e automação predial. 
Redundância total e backup de bateria maximizam o tempo de atividade. Por meio da interface do receptor de comunicação 
de alarme digital, a estação de trabalho TrueSite pode se integrar a painéis de outros fornecedores, além de painéis que não 
podem ser conectados em rede devido à localização remota. E como ele opera como um nó real na rede de alarme de incêndio, 
fornecendo ligação ponto a ponto com todos os painéis da rede, a Estação de Trabalho TrueSite pode continuar a operar mesmo 
se alguns nós ou partes da rede estiverem prejudicados devido a um evento catastrófico. 

Mantenha controle total sobre sua rede de proteção à vida – por mais complexa que seja

Quanto maior for a instalação, o edifício ou o campus, 
maior o potencial de complexidade da sua rede de 
proteção à vida – e o trabalho de gerenciá-la. Hoje, 
muitas instalações consistem em centenas de unidades de 
controle e milhares de dispositivos, e isso não inclui outros 
sistemas de edifícios e segurança.

Nossa rede ES Net baseada em IP de alta velocidade é 
feita para esses ambientes, suportando facilmente as 
maiores instalações, acomodando até o tráfego do sistema 
de automação predial e segurança. A grande capacidade 
de rede, diagnóstico avançado e ampla largura de banda 
melhoram a produtividade do técnico e mantêm o 
desempenho alto.

A Estação de Trabalho TrueSite complementa a ES Net, 
simplificando o gerenciamento de sua rede de proteção 
à vida, oferecendo a você um controle superior e líder 
do setor. Você pode monitorar e controlar facilmente 
vários painéis e edifícios em um único local. Você pode 
compartilhar informações continuamente vinculando seu 
sistema de proteção à vida a sistemas prediais, incluindo o 
Sistema de Automação Predial Johnson Controls Metasys® 
e outros que suportam a conectividade BACnet.



174 175

U
nidades de controle

D
ispositivos de inicialização

A
parelhos de notificação

Redes e Estações de trabalho

COMPLEMENTAR
TRÁFEGO
CONEXÕES

COMPLEMENTAR
TRÁFEGO
CONEXÕES

NÓ 2 FACU

NÓ 1 FACU

NÓ 3 FACU

NIC EXTERNA

COMPLEMENTAR
TRÁFEGO
CONEXÕES

COMPLEMENTAR
TRÁFEGO
CONEXÕES

INCÊNDIO ES NET
ALARME REDE

INCÊNDIO ES NET
ALARME 
REDE

INCÊNDIO ES NET
ALARME
REDE

INCÊNDIO 
ES NET ALARME
REDE

Monte uma resposta de emergência eficaz e coordenada.

Em caso de emergência, o gerenciamento eficaz e 
oportuno do seu sistema de proteção à vida é fundamental. 
É por isso que a ES Net e as Estações de Trabalho TrueSite 
oferecem controle, flexibilidade e facilidade de uso líderes 
do setor. A coleta e o processamento contínuos de 
informações de milhares de sensores e outros dispositivos 
permitem que você tome decisões bem informadas e aja 

rapidamente durante uma emergência, mesmo usando seu 
dispositivo móvel. O TrueSite também fornece mensagens 
de ação, notificações de áudio e instruções detalhadas 
passo a passo para ajudar a guiar sua resposta a cada 
condição específica, incluindo a notificação aos colegas.

SWITCH

NVR E EQUIPAMENTO DE 
MONITORAMENTO

SERVIDOR TSW



176 177

U
nidades de controle

D
ispositivos de inicialização

A
parelhos de notificação

Redes e Estações de trabalho

O ES Net facilita o projeto e a instalação apoiando 
topologias de rede em anel, estrela, barramento e anel 
em ponte. Como você pode combinar várias topologias, 
é possível criar redes altamente tolerantes a falhas e, ao 
mesmo tempo, combinar mídia entre nós para otimizar 
custos, distâncias e desempenho. 

O gerenciamento centralizado do sistema e o aumento da 
largura de banda permitem atualizações mais rápidas para 
reduzir o tempo de inatividade e as despesas operacionais. 
Além disso, a ES Net oferece maior flexibilidade durante a 
expansão da rede e permite até 82.000 pés (25 km) entre 
os nós. 

O aumento da capacidade de memória da rede, diagnósticos 
avançados e ampla largura de banda ajuda a maximizar o 
tempo de atividade, fornecer desempenho consistente e 
oferecer suporte a expansão e aprimoramentos futuros. Com 
um sistema redundante com backup de bateria, a ES Net 
também pode suportar o tráfego de rede de outros sistemas, 
como câmeras de segurança, controle de acesso e sistemas 

de automação predial, sem qualquer interferência no tráfego 
de proteção à vida. Os dados relacionados a incêndios são 
totalmente segregados do tráfego suplementar para garantir 
que eles tenham prioridade. Você aproveita essa largura 
de banda extra e se beneficia de uma infraestrutura de alta 
velocidade e tolerante a falhas para dados e aplicativos 
críticos.

Rede Simplex ES Net
A rede de proteção à vida Simplex ES Net baseada em IP 
é um dos sistemas mais escaláveis, resilientes e de maior 
capacidade do mercado, otimizando o design do sistema 
e a flexibilidade da instalação, aumentando a capacidade, 
velocidade e desempenho da rede.

A ES Net utiliza o poder da tecnologia IP com taxas de 
dados de até 100 MB por segundo e uma variedade de 
opções de mídia de rede, incluindo Ethernet, DSL e fibra. 
Essa versatilidade, e a compatibilidade total com as redes 
Simplex 4120 existentes, fornece aos proprietários de 
edifícios uma plataforma para crescimento e integração.

As soluções de rede Simplex informam e aumentam a eficiência Utilizando a largura de banda expandida da ES Net para conectar aos clientes remotos TSW

É possível conectar várias estações de trabalho Simplex 
TrueSite usando o canal de tráfego suplementar da ES Net, 
sem a necessidade de configurar uma rede separada. Isso 
resulta em economia significativa de tempo, materiais e 
recursos sem sacrificar o desempenho ou a confiabilidade 

da rede. A rede pode existir em um único edifício ou em 
vários edifícios e funciona com uma mistura de tipos de 
rede (fibra, Ethernet, etc.).

TrueSite Workstation TrueSite Simplex

Projetada para ambientes de grandes instalações e 
campus, a TrueSite Workstation é um centro de comando 
gráfico baseado em PC que é executado no MS Windows 
e pode monitorar e controlar 687 nós de rede, 60 clientes 
e até 250.000 dispositivos. Se ocorrer um incêndio, uma 
tela gráfica de alta resolução mostrará todos os locais 
em um mapa abrangendo o campus e planos individuais 
de construção, permitindo uma resposta imediata e 
bem informada. A verdadeira ligação ponto a ponto com 
todos os painéis de rede ajuda a garantir a continuidade 
da operação mesmo se os nós individuais falharem. A 
TrueSite também mostra erros e falhas e pode ser usada 

para visualizar e exportar relatórios extensos e registros 
históricos. A TrueSite Workstation pode monitorar muitas 
marcas de painéis de controle usando comunicadores de 
alarme digitais listados em agências e pode armazenar 
dados históricos para até 500.000 eventos. No caso de 
uma falha no servidor, o monitoramento TrueSite pode 
alternar automaticamente para um servidor de backup. 
A TrueSite Workstation também é listada em ULC para 
supervisionar a operação da estação.

Cliente móvel da estação de trabalho TrueSite

O recurso de cliente remoto da TrueSite Workstation 
permite que usuários adicionais se conectem à rede por 
meio do servidor de TrueSite Workstation. Até 60 usuários 
- incluindo síndicos de edifícios, equipe de manutenção 
e equipes de resposta a emergências - podem visualizar 
simultaneamente o status do sistema, eventos, registros 
de manutenção e registros de atividades para obter maior 
eficiência. O recurso de cliente remoto também permite 
configurar centros de comando remoto adicionais.

TrueSite Mobile Client

O aplicativo TrueSite Mobile Client coloca as informações 
críticas do sistema de incêndio e os diagnósticos na palma 
das suas mãos. Acesse todos os recursos principais e da 
TrueSite Workstation de forma remota no seu dispositivo 
móvel Apple ou Android.

Adição de vídeo ao canal de tráfego complementar da ES Net

Devido à largura de banda expandida da ES Net, outros 
sistemas de segurança e proteção predial, como câmeras 
de vigilância por vídeo, podem ser adicionados ao canal 
de tráfego suplementar da ES Net sem sacrificar o 
desempenho ou a confiabilidade da rede.

Pule para a próxima etapa. Os produtos Simplex podem trabalhar para você hoje.

Certifique-se de que seu sistema de proteção à vida 
atenda às necessidades exclusivas de suas instalações – 
e que seja capaz de tirar proveito das inovações líderes 
do setor no futuro. Como sempre, a Simplex continua 
a avançar na proteção de ponta, sendo pioneiras em 
sistemas avançados que ajudam a tornar o gerenciamento 

mais fácil e econômico, além de proteger edifícios e 
ocupantes. Escolha as soluções de rede e estação de 
trabalho Simplex, e experimente maior liberdade e 
comando da sua rede de proteção à vida, hoje e nos 
próximos anos.
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ES NET Simplex 

Rede de proteção à vida baseada em IP
Maior liberdade, eficiência e velocidade

Produto Número de peça Descrição

Placas NIC ES Net para 4100ES, estação 
de trabalho TrueSite ou Incident 
Commander

4100-6104 Placa de slot - instalação em um único slot em uma baia 4100ES.

4100-6310 Placa plana - instalação em quaisquer (2) espaços para bloco vertical em uma baia 4100ES.

Placas de mídia de canal duplo da ES Net 
para NICs montados em 4100ES

4100-6306 Placa de mídia de Ethernet de NIC da ES Net de canal duplo

4100-6308 Placa de mídia de fibra monomodal e canal duplo NIC da ES Net

4100-6309 Placa de mídia de fibra multimodal e canal duplo NIC da ES Net

4100-6307 Placa de mídia de DSL de NIC da ES Net de canal duplo

Placas NIC ES Net para 4010ES 4010-6310 Placa plana. Conecta um 4010ES FACU a uma rede ES

Módulos de mídia de canal duplo da ES 
Net para 4010ES

4010-6306 Placa de mídia de Ethernet de NIC da ES Net de canal duplo

4010-6308 Placa de mídia de fibra monomodal e canal duplo NIC da ES Net

4010-6309 Placa de mídia de fibra multimodal e canal duplo NIC da ES Net

4010-6307 Placa de mídia de DSL de NIC da ES Net de canal duplo

Placas NIC ES Net para 4007ES 4007-9817 Placa plana. Conecta um 4007ES FACU a uma rede ES

Módulos de mídia de canal duplo da ES 
Net para 4007ES

4007-6306 Placa de mídia de Ethernet de NIC da ES Net de canal duplo

4007-6308 Placa de mídia de fibra monomodal e canal duplo NIC da ES Net

4007-6309 Placa de mídia de fibra multimodal e canal duplo NIC da ES Net

4007-6307 Placa de mídia de DSL de NIC da ES Net de canal duplo

NIC externa ES Net para seleção do 
produto TSW

4190-9832 Conecta um TSW ou Incident Commander à rede ES. Invólucro vermelho, 120/240 VCA

4190-9833 Conecta um TSW ou Incident Commander à rede ES. Invólucro platina, 120/240 VCA

4190-9834 Conecta um TSW ou Incident Commander à rede ES. Invólucro vermelho, 24 VCC

4190-9835 Conecta um TSW ou Incident Commander à rede ES. Invólucro platina, 24 VCC

Módulos de mídia de canal duplo da ES 
Net para NIC externa

4190-9856 Placa de mídia de Ethernet de NIC da ES Net de canal duplo

4190-9858 Placa de mídia de fibra monomodal e canal duplo NIC da ES Net

4190-9859 Placa de mídia de fibra multimodal e canal duplo NIC da ES Net

4190-9857 Placa de mídia de DSL de NIC da ES Net de canal duplo

Kits de serviço da placa de mídia de fibra 
ES Net

4100-6412 Multimodal de 50/125 μm

4100-6413 Multimodal de 62,5/125 μm

4100-6414 Monomodal de 9/125 μm

Fiação de modernização DSL 4100-6415 Fiação de modernização DSL.

Aplicativos de rede ES Net
A ES Network (ES Net) é uma rede de alarme de incêndio baseada em IP de alta 
largura de banda (100 Mbps) que suporta até 99 nós e usa tecnologia e infraestrutura 
de rede padrão do setor para maior flexibilidade de design e instalação.

Ficha Técnica: S4100-0076
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Produto Número de peça Descrição

Sistemas de hardware

4190-8401 Anunciador da estação de trabalho TrueSite

4190-8403 Unidade de controle da estação de supervisão da estação de trabalho TrueSite

4190-8410 Cliente móvel da estação de trabalho TrueSite

Seleção de produtos de adições de pós-
venda e somente de software

4190-8603 Pacote de software TrueSite Workstation somente

4190-8901 Adição do hardware de pós-venda

4190-8605 Adição do software de pós-venda

Tipo de computador

4190-7026 Computador Desktop

4190-7028 Computador Desktop

4190-7027 Computador de montagem em rack

4190-7029 Computador de montagem em rack

4190-7030 Computador desktop, pedido com 4190-8901 somente

Kit de conformidade com proteção 
mecância ULC

4190-6058
O kit inclui o hardware necessário para cumprir os requisitos de proteção mecânica ULC em todos os 
desktops TSW listados em ULC

Monitor colorido de LCD

4190-7131 Monitor LCD de 21,5 pol LCD para aplicações em desktop

4190-7114 Monitor LCD de 21,5 pol. para aplicações de montagem na parede horizontal

4190-7233 Monitor LCD de 18,5 pol. para desktop com tela de toque e controlador serial embutido

4190-7234 Monitor LCD de 42 pol. para montagem em rack com tela de toque e controlador serial embutido

4190-7214 Monitor LCD de 42 pol. para montagem na parede com tela de toque e controlador serial embutido

Software 
4190-5050 Software do Servidor da TrueSite Workstation

4190-5053 CD de Instalação do Cliente Remoto TrueSite, sem sistema operacional

Opções de recurso de software

4190-5060 Interface DACR para um servidor de estação de trabalho TrueSite

4190-5064 Pacote de software de interface de terceiros

4190-5065 Upgrade dos recursos do TrueSite Workstation

4190-5067 Recursos do TrueSite Workstation Mobile Client

Tipos de clientes remotos

4190-5061 Código de recurso para o cliente remoto com recursos restritos (conjunto de recursos reduzidos)

4190-5062 Código de recurso para o cliente remoto com acesso de recurso protegido por senha

4190-5066 
Cliente de interface de terceiros para adicionar conexões adicionais de clientes de terceiros a TrueSite 
Workstation existente

Opções de hardware interno

4190-6034 Placa com porta serial Quad RS-232

4190-6038 Placa de vídeo dupla para sistema operacional de 32 bits, slot PCI, 1 saída DVI e 1 VGA

4190-6039 Placa de vídeo dupla para sistema operacional de 64 bits, slot PCIe x 16, 2 saídas DVI

Conectores de supressão transiente

4190-6002 Conector protegido transiente

4190-6026 Conector com proteção contra transiente para a placa da porta serial quad

4190-6010 Supressor de transiente para conexão LAN/WAN

TrueSite Workstations
As TrueSite Workstations fornecem anunciação, exibem status, e controla para Redes 
de Alarme de Incêndio usando um computador pessoal baseado em interface gráfica 
com um visor colorido de alta resolução. Botões de resposta com ícones realistas 
fornecem chaves de controle específicas para a operação sendo realizada.

Ficha Técnica: S4190-0016

As TrueSite Workstations podem aceitar vários 
monitores (monitores de tela de toque com área de 
trabalho expandida mostrada)

Produto Número de peça Descrição

Atualização para DACR 4190-9807 Upgrade de TrueSite Workstation padrão

Módulos de interface de rede
4190-6061 Placa de interface de rede modular (configurada)

4190-9829 Placa de interface de rede modular (pós-venda)

Módulos de mídia para rede modular 

4190-6036 Mídia com fio (configurada)

4190-9822 Mídia com fio (pós-venda)

4190-6037 Mídia óptica de fibra configurada

4190-9823 Mídia óptica de fibra pós-venda

Programação 4190-8122 Programação do TrueSite Workstation

Itens de programação

4190-4006 Arquivo AutoCAD DXF ou DWG, uma planta baixa

4190-4008 25 Mensagens de Ação Personalizadas

4190-4009 25 Teclas de tela de viagem

4190-4010 25 Ícones de Status

4190-4011 25 Funções de Controle; Ligado/Desligado, Ignorar, etc.

4190-4012 Converter uma (1) Tela IMS Existente para Tela de Estação de Trabalho TrueSite

4190-4013 10 Zonas de Cobertura; pedir quantidade conforme necessário

4190-4014 Uma (1) tela de controle de comunicações de emergência/notificação em massa

Produto Número de peça Descrição

Hardware 

4190-8404 TrueSite Incident Commander Annunciator

4190-8405 Unidade de controle da estação de supervisão TrueSite Incident Commander

4190-8411 Cliente remoto do TrueSite Incident Commander

Produtos adicionais
4190-8901 Adição do hardware de pós-venda

4190-8605 Adição do software de pós-venda

Tipo de computador

4190-7031
4100ES Montagem em Gabinete; computador para montagem em um gabinete existente da Unidade de 
Controle de Alarme de Incêndio 4100ES

4190-7033
4100ES Montagem em Gabinete; computador para montagem em um gabinete existente da Unidade de 
Controle de Alarme de Incêndio 4100ES

4190-7032
PC desktop; os computadores são pré-instalados com o Windows 10 Enterprise de 64 bits (inclui CD e 
licença) e o software TrueSite Workstation.

4190-7034
PC desktop; os computadores são pré-instalados com o Windows 10 Enterprise de 64 bits (inclui CD e 
licença) e o software TrueSite Workstation.

4190-7014 PC de pós-venda; Computador sem software de aplicações e sistema operacional.

TrueSite Incident Commander
O TrueSite Incident Commander oferece a operação da Estação de Trabalho TrueSite 
em um pacote completo, fornecendo um computador com tela de toque, monitor, 
disco rígido e conexões de entrada/saída necessárias em um único conjunto. Isso 
permite a instalação em uma unidade de controle de alarme de incêndio 4100ES ou 
anunciador remoto com energia fornecida pela fonte de alimentação de alarme de 
incêndio e baterias secundárias. O computador multifuncional também está disponível 
para aplicações de desktop (requer energia CA separada).

Ficha Técnica: S4190-0020

TrueSite Incident Commander de desktop
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Produto Número de peça Descrição

Software
4190-5050 Software do Servidor de Incident Commander TrueSite

4190-5053 CD de Instalação do Cliente Remoto TrueSite, sem sistema operacional

Opções de recurso de software

4190-5068 Recurso de Tráfego Complementar ES Net

4190-5060 Interface DACR para um servidor de estação de trabalho TrueSite

4190-5064 Pacote de software de interface de terceiros

4190-5065 Upgrade dos recursos do TrueSite Workstation

4190-5067 Recursos do TrueSite Workstation Mobile Client

Produto relacionado ao cliente remoto 
e à rede

4190-5061 Código de recurso para o cliente remoto com recursos restritos

Seleção

4190-5062 Código de recurso para o cliente remoto com acesso de recurso protegido por senha

4190-5066
Cliente de interface de terceiros para adicionar conexões adicionais de clientes de terceiros à interface 
de terceiros da TrueSite Workstation existente

Opção de porta serial 4190-6034 Placa PCI com porta serial Quad RS-232

Conectores de supressão transiente

4190-6002 Conector protegido transiente

4190-6026 Conector com proteção contra transiente para a placa da porta serial quad

4190-6010 Supressor de transiente para conexão LAN/WAN

Adaptador Ethernet USB 4190-6059 USB 3.0 para adaptador de rede de NIC Ethernet Gigabit

Switch Ethernet de alarme de incêndio, 
24 VCC, gabinete vermelho

4190-6050 Oito conexões Ethernet com fio

4190-6054 Quatro conexões Ethernet com fio e duas conexões de fibra óptica monomodal

4190-6055 Quatro conexões Ethernet com fio e duas conexões de fibra óptica multimodal

Módulos de interface de rede
4190-6061 Placa de interface de rede modular (configurada)

4190-9829 Placa de interface de rede modular (pós-venda)

Módulos de mídia para interface de rede 
modular

4190-6036 Mídia com fio (configurada)

4190-9822 Mídia com fio (pós-venda)

4190-6301 Placa de mídia de fibra duplex 4120 monomodal, porta esquerda (pós-venda)

4190-9851 Placa de mídia de fibra duplex 4120 monomodal, porta esquerda (configurada)

4190-6302 Placa de mídia de fibra duplex 4120 monomodal, porta direita (configurada)

4190-9852 Placa de mídia de fibra duplex 4120 monomodal, porta direita (pós-venda)

4190-6303 Placa de mídia de fibra duplex 4120 multimodal, porta esquerda (configurada)

4190-9853 Placa de mídia de fibra duplex 4120 multimodal, porta esquerda (pós-venda)

Módulos de mídia para interface de rede 
modular

4190-6304 Placa de mídia de fibra duplex 4120 multimodal, porta direita (configurada)

4190-9854 Placa de mídia de fibra duplex 4120 multimodal, porta direita (pós-venda)

NIC externa ES Net para seleção do 
produto TSW

4190-9832 Vermelho, 120/240 VCA

4190-9833 Platina, 120/240 VCA

4190-9834 Vermelho, 24 VCC

4190-9835 Platina, 24 VCC

Placas NIC ES Net para 4100ES ou 
Estação de trabalho TrueSite

4100-6104 Placa de slot - instalação em um único slot em uma baia 4100ES.

4100-6310 Placa plana - instalação em quaisquer (2) espaços para bloco vertical em uma baia 4100ES.

Módulos de mídia de canal duplo da ES 
Net para NIC externa e NICs de 4100ES

4190-9856 Placa de mídia Ethernet

4190-9858 Placa de mídia de fibra monomodal

4190-9859 Placa de mídia de fibra multimodal

4190-9857 Placa de mídia DSL

Produto Número de peça Descrição

Programação

4190-8122 Programação do TrueSite Incident Commander

4190-4006 Arquivo AutoCAD DXF ou DWG, uma planta baixa

4190-4008 25 Mensagens de Ação Personalizadas

4190-4009 25 Teclas de tela de viagem

4190-4010 25 Ícones de Status

4190-4011 25 Funções de Controle; Ligado/Desligado, Ignorar, etc.

4190-4012 Converter uma (1) Tela IMS Existente para Tela de Estação de Trabalho TrueSite

4190-4013 10 Zonas de Cobertura; pedir quantidade conforme necessário

4190-4014 Uma (1) tela de controle de comunicações de emergência/notificação em massa

Enviado com a baia 2 vazia 4100-7909 Designa que a unidade de controle do alarme de incêndio 4100ES deve ser enviada com a baia 2 vazia

Configurações de Caixa e Porta

2975-9459 Duas baias platinas, Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9457 Três baias platinas, Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9460 Duas baias vermelhas, Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9548 Três baias vermelhas, Caixa com porta de vidro e painel de proteção

2975-9439 Duas baias platinas, Caixa somente

2975-9440 Três baias platinas, Caixa somente

2975-9408 Duas baias vermelhas, Caixa somente

2975-9409 Três baias vermelhas, Caixa somente

4100-2107 Duas baias platinas, Porta de vidro e painel de proteção

4100-2108 Três baias platinas, Porta de vidro e painel de proteção

4100-2127 Duas baias vermelhas, Porta de vidro e painel de proteção

4100-2128 Três baias vermelhas, Porta de vidro e painel de proteção

Opção de painel do Remote Annunciator 4100-9615
Montagem do Painel do anunciador remoto; inclui a baia de expansão com módulo de interface de 
distribuição de energia (PDI)

Monitor/computador de tela de toque da 
montagem do painel

4190-7031
4100ES Montagem em Gabinete; computador para montagem em um gabinete existente da Unidade de 
Controle de Alarme de Incêndio 4100ES

4190-7033
4100ES Montagem em Gabinete; computador para montagem em um gabinete existente da Unidade de 
Controle de Alarme de Incêndio 4100ES

Monitor/computador de tela de toque de 
desktop

4190-7032
PC desktop; os computadores são pré-instalados com o Windows 10 Enterprise de 64 bits (inclui CD e 
licença) e o software TrueSite Workstation.

4190-7034
PC desktop; os computadores são pré-instalados com o Windows 10 Enterprise de 64 bits (inclui CD e 
licença) e o software TrueSite Workstation.

4190-7014 PC de pós-venda; Computador sem software de aplicações e sistema operacional.
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Produto Número de peça Descrição

Unidade de Display de Rede, sem voz

4100-9720

Baia do controlador primário da NDU com display de 2x40 em inglês, placa de CPU, placa de interface 
de rede 4120, fonte de alimentação ES (120 V a 240V 50/60Hz, 24V Aux. Relé, 24 V Aux. Derivação de 
força, carregador de bateria de 110 Ah) e interface de comunicação externa de RUI+ (isolada ou não 
isolada)

4100-9721 Mesmo que 4100-9720 acima, exceto pela a interface do usuário em francês do Canadá.

4100-9722 Mesmo que 4100-9720 exceto pela interface do usuário InfoAlarm em inglês com teclas em alto relevo

4100-9723
Mesmo que 4100-9720 exceto pela interface do usuário InfoAlarm em francês do Canadá com teclas em 
alto relevo

4100-9724
O mesmo que 4100-9720, exceto pela interface do usuário do InfoAlarm com teclas planas e etiquetas 
deslizantes

Unidade de visor de rede com Voice 
Command Center (VCC)

4100-9730

Baia do controlador primário da NDU com display de 2x40 em inglês, placa de CPU, placa de interface 
de rede 4120, fonte de alimentação ES (120 V a 240V 50/60Hz, 24 V Aux. Relé, 24 V Aux. Derivação de 
força, carregador de bateria de 110 Ah) e interface de comunicação externa de RUI+ (isolada ou não 
isolada)

Baia do controlador primário VCC com placa CPU, placa de interface de rede ES, a placa IDNet 2 
compatível com até 250 pontos endereçáveis/analógicos, fonte de alimentação ES (120 V a 240V 
50/60Hz, 24V Aux. Relé, 24 V Aux. Derivação de força, carregador de bateria de 110 Ah) e interface de 
comunicação externa de RUI+ (isolada ou não isolada)

4100-9731
O mesmo que 4100-9730, exceto pela interface do usuário em francês do Canadá na baia do controlador 
primário da NDU

4100-9732
Mesmo que 4100-9730, exceto pela interface do usuário InfoAlarm em inglês com teclas em alto relevo 
na baia do controlador primário da NDU

4100-9733
Mesmo que 4100-9730, exceto pela interface do usuário InfoAlarm em francês do Canadá com teclas em 
alto relevo na baia do controlador primário da NDU

4100-9734
O mesmo que 4100-9730, exceto pela interface de usuário do InfoAlarm com teclas planas e etiquetas 
deslizantes na baia do controlador primário da NDU

Placas de mídia para placas de interface 
de rede modular 4120

4100-6056 Placa de mídia de rede com fio

4100-6301 Placa de mídia de fibra duplex 4120 monomodal, porta esquerda

4100-6302 Placa de mídia de fibra duplex 4120 de modo duplo, porta direita

4100-6303 Placa de mídia de fibra ótica multimodo duplex 4120 , porta esquerda

4100-6304 Placa de mídia de fibra ótica multimodo duplex 4120 , porta direita

4100-6055
O modem de acesso discado à rede, montado em uma placa de interface de rede fornecida, requer 
conexão de linha telefônica

Unidades de Display de Rede
para rede 4120

A NDU 4100ES com Centro de Comando de Voz (VCC) é um anunciador no nível 
da rede 4120 e um controlador manual de sistema/ponto com equipamento de 
controle de voz em rede opcional. Ela fornece aviso alfanumérico para até 12.000 
pontos de rede e/ou listas de pontos e pode ser programada para funcionar como o 
controlador primário da rede para Silêncio de alarme, Reconhecimento de problemas 
e Reinicialização do sistema.

Ficha Técnica: S4100-1036

Produto Número de peça Descrição

Módulos do portal BACpac Ethernet 

4100-6069
Máximo de 1.500 pontos; requer o Módulo RS-232 4100-6038 para unidades de controle de alarme 
de incêndio 4100ES e 4100U ou Módulo 4100-0113 para unidades de controle de alarme de incêndio 
4100/4100+ e 4120

4100-6110
Para unidades de controle de alarme de incêndio das séries 4100ES e 4100U - 5000 pontos máx., 
Módulo RS-232 necessário 4100-6038

4100-6110
Para unidades de controle de alarme de incêndio das séries 4100/4100+ e 4120 - 5000 pontos máx., 
Módulo RS-232 necessário 4100-0113

4100-6111
Para unidades de controle de alarme de incêndio das séries 4100ES e 4100U - 15000 pontos máx., 
Módulo RS-232 necessário 4100-6038

4100-6111
Para unidades de controle de alarme de incêndio das séries 4100/4100+ e 4120 - 15000 pontos máx., 
Módulo RS-232 necessário 4100-0113

4100-9915
Para unidades de controle de alarme de incêndio das séries 4010ES - 1500 pontos máx., Módulo RS-232 
necessário 4010-9918

Módulos do portal BACpac Ethernet
O módulo Ethernet BACpac fornece uma interface de comunicação suplementar que 
converte as informações do terminal do computador de uma unidade de controle 
de alarme de incêndio compatível no protocolo de automação predial de BACnet 
e Modbus. Com esse módulo, as informações de status na unidade do controle de 
alarme de incêndio podem ser fornecidas para outros componentes da rede de 
automação de edifícios com o formato de detalhes e informações necessário.

Ficha Técnica: S4100-0051
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