
Switches de Cancelamento do Sistema de Supressão de Incêndio e Switches de
Manutenção do circuito de dispositivo de liberação (RAC)

Recursos

Os switches de cancelamento fornecem uma solicitação de
cancelamento de liberação para o Sistema de Supressão de
Incêndio:
• O switch momentâneo de botão é montado em uma placa múltipla

simples de aço inoxidável
• Um colar protuberante protege o switch de contato acidental (o colar

pode ser removido, se necessário)
• Disponível para montagem embutida e de superfície
• A montagem embutida requer uma caixa múltipla simples padrão
• A montagem de superfície inclui uma caixa de montagem vermelha
• Há modelos disponíveis com resistor interno de 1.2 kΩ para operação

de corrente limitada

Os switches de manutenção oferecem uma forma segura e
visual de desconexão para fazer a manutenção dos circuitos
de dispositivo de liberação (RAC) do Sistema de Supressão de
Incêndio:
• Keyswitch de posição fixa com chave removível somente na posição

normal
• A posição desativada abre a conexão para saída e coloca o resistor

de 16.2 kΩ no circuito de entrada para iniciar uma condição de
supervisão no painel do host

• Os modelos com lâmpada indicadora usam uma lâmpada
incandescente brilhante com lente vermelha, alimentada por 24 VCC
separado

• Disponível para montagem embutida e de superfície
• A montagem embutida requer uma caixa múltipla dupla padrão para

os modelos com lâmpada ou uma caixa múltipla simples padrão para
os modelos sem lâmpada

• Os modelos com montagem de superfície inclui uma caixa de
montagem vermelha

• Modelos com lâmpada são fornecidos com uma placa de aço
inoxidável com uma caixa múltipla dupla. Modelos sem lâmpada são
fornecidos com uma placa de aço inoxidável com uma caixa múltipla
simples.

Aprovado pela UL como Padrão 864

Descrição

Os sistemas de liberação precisam de switches de desconexão de
manutenção e frequentemente exigem switches de cancelamento.
Esses switches de manutenção e cancelamento estão claramente
legendados e combinam fácil operação com construção robusta para
oferecer uma operação de alta integridade.

Figura 1: Switches de Manutenção, com ou
sem Lâmpada Indicadora de Desconexão

Figura 2: Interruptor de abortamento

Aprovado pela UL, ULC CSFM;
aceito por MEA (NYC)*

Periféricos do Sistema de Liberação
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Seleção do produto
Tabela 1: Interruptores de cancelamento

Modelo Descrição Status de Listagem Detalhes
2080-9056 Montagem embutida

2080-9057
Montagem em superfície,
inclui uma caixa de montagem
vermelha

Aprovado pela UL e
CSFM; aceito por MEA
(NYC)

Tamanho múltiplo simples, inclui caixa de bloco de contato de 3 posições
com um bloco de contato instalado

Tabela 2: Switches de Cancelamento para Operação Limitada Atual do Painel de Liberação de Supressão da Série 4004R

Modelo Descrição Status de Listagem Detalhes
2080-9067 Montagem embutida
2080-9068 Montagem em superfície, inclui uma

caixa de montagem vermelha

Aprovado pela UL e CSFM; aceito por
MEA (NYC)

Tamanho de caixa múltipla simples;
inclui resistor de 1,2 kΩ, 1W para
operação de corrente limitada e
caixa de bloco de contato de 3
posições com um bloco de contato
instalado.

Nota: : Para switches de cancelamento listados em ULC, consulte a ficha técnica S2080-0011

Tabela 3: Switches de Manutenção com Lâmpada Indicadora de Desconexão

Modelo Descrição Status de Listagem Detalhes
2080-9059 Montagem embutida
2080-9060 Montagem em superfície, inclui uma

caixa de montagem vermelha

Aprovado pela UL, ULC e CSFM Tamanho de caixa múltipla dupla;
inclui caixa de bloco de contato de
3 posições com 2 blocos de contato
instalado; a posição desativada
abre a conexão para saída e coloca
o resistor de 16.2 kΩ no circuito
de entrada; é possível remover
o resistor, se necessário, para
modernização

Tabela 4: Switches de Manutenção sem Lâmpada Indicadora de Desconexão

Modelo Descrição Status de Listagem Detalhes
2080-9069 Montagem embutida
2080-9070 Montagem em superfície, inclui uma

caixa de montagem vermelha

Aprovado pela UL, ULC, CSFM; Tamanho de caixa múltipla simples;
inclui caixa de bloco de contato de
3 posições com 1 bloco de contato
instalado; a posição desativada
abre a conexão para saída e coloca
o resistor de 16.2 kΩ no circuito
de entrada; é possível remover
o resistor, se necessário, para
modernização

Tabela 5: Acessórios para Instalação em Campo

Modelo Descrição
2080-9061 Bloco de Contato Adicional para o interruptor de manutenção ou

Cancelamento; 1 Formulário C contato; componente reconhecido pela UL
para uso com esses switches; listagens e aprovações não se aplicam
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Referência de Instalação do Switch de Cancelamento

Nota: A caixa vermelha é fornecida com Switch de Cancelamento de montagem de superfície 2080-9057 ou 2080-9068
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Referência de Instalação do interruptor de manutenção 2080-9059 e 2080-9060
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Referência de Instalação do interruptor de manutenção 2080-9069 e 2080-9070

Especificações

Tabela 6: Classificações elétricas

Classificações elétricas
Switch de Cancelamento; bloco de um
contato Contatos prata; 1 N.O. e 1 N.C.; classificado como 2 A resistivo a 30 VCC

Bloco de Contato de Controle do
interruptor de manutenção (todos os
modelos)

Controle de circuito: Contatos prata; 1 normalmente aberto e 1 normalmente fechado; classificado como 2
A resistivo a 30 VCC
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Tabela 6: Classificações elétricas

Classificações elétricas
Bloco de Contato de Lâmpada de
interruptor de manutenção (modelos
2080-9059 e 2080-9060)

Controle de lâmpada: Contatos prata; 1 normalmente aberto e 1 normalmente fechado; classificado como
2 A resistivo a 30 VCC

Luz do Indicador do interruptor de
manutenção (modelos 2080-9059 e
2080-9060)

Lâmpada incandescente de 2 W substituível; tipicamente 24 a 30 VCC; 83 mA a 24 VCC; requer 24 VCC
separado

Tabela 7: Conexões de fiação

Conexões de fiação
Interruptor de abortamento Blocos de terminal para fiação de entrada/saída, fio de 18 a 14 AWG (0,82

mm2 a 2,08 mm2)
Switch de Cancelamento com Resistor Limitado de Corrente Blocos de terminal para a primeira conexão de fio; fio de 18 a 14 AWG

(0,82 mm2 a 2,08 mm2); fio de chumbo de 18 AWG para a segunda
conexão de fio

Comutador de Manutenção Condutores de fios codificados por cor de 18 AWG (0,82 mm2) para
circuito de supressão; blocos de terminal para fiação de lâmpada; fio de
18 a 14 AWG (0,82 mm2 a 2,08 mm2)

Informações adicionais 579-416, Instruções de instalação

Tabela 8: Características ambientais

Características ambientais
Faixa de temperatura 0°C a 49° C (32° F a 120° F)
Faixa de umidade Até 93% a 32° C (90° F)
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