
Modelo do Módulo do Portal Ethernet BACpac 4100-6069, 4100-6110, 4100-6111 e
4010-9915

* Este produto foi aprovado pelo California State Fire Marshal (CSFM – Corpo de Bombeiros da Califórnia) conforme a Seção 13144.1 do California Health and Safety Code (Código de Saúde e
Segurança da Califórnia). Consulte as listagens 71650026:0251 (Série 4100) e 7165-0026:0369 (4010ES) do CSFM para saber os valores e/ou as condições referentes ao material apresentado neste
documento. Este documento está sujeito a reavaliação, revisão e possível cancelamento. Este produto ainda não havia recebido aprovação do Factory Mutual ou aceitação da MEA (NYC) até a data da
revisão do documento. Outras listagens podem ser aplicáveis, entre em contato com o fornecedor local do produto para saber do status mais recente. As listagens e aprovações da Time Recorder Co.
são de propriedade da Tyco Fire Protection Products

Recursos

Os módulos montados em painel fornecem o status do sistema
de alarme de incêndio usando o protocolo de comunicação
de automação de edifícios BACnet ASHRAE ou protocolo de
comunicação Modbus.

Referência de protocolo de comunicação:
• Protocolo Internet BACnet (IP) ou BACnet MS/TP (serial)

Referência ANSI/ASHRAE padrão 135
• Modbus TCP ou Modbus RTU (serial)

Conexões:
• Para disparar o sistema de alarme através da porta B RS-232,

configurada para o protocolo da porta do computador .Consutle
Tabela 1 para obter a referência de número de cada painel.

• A porta de saída fornece conexão de rede local Ethernet (LAN) ou
RS-485

O módulo BACpac Ethernet é pré-programado:
• O módulo é pré-programado com pseudo pontos digitais vinculados

aos objetos da rede de controle e automação predial
• Você pode reconhecer até 15000 alterações de status (status de ponto

do monitor) na unidade de controle do alarme de incêndio

Unidades de controle do alarme de incêndio Simplex
compatíveis:
• Painéis Série 4100ES e 4100U e Unidades de Display de Rede (NDU)
• Painéis Série 4010ES
• Painéis e NDU das Séries 4100/4100 + e 4120 instaladas; pode exigir

atualização de revisão de software

Compatível com Metasys®
O módulo é compatível com o sistema de automação de edifícios
Metasys®, da Johnson Controls para os painéis 4100ES e 4010ES

Referência de Listagens:
• Listado em UL como Padrão 864
• Listado em ULC como Padrão S527

Descrição
O módulo BACpac Ethernet fornece uma interface de comunicação
suplementar que converte as informações do terminal do computador
de painel Simplex compatível no protocolo de automação predial do
BACnet ou de qualquer equipamento industrial usando o protocolo
Modbus. Com esse módulo, as informações de status no painel podem
ser fornecidas para outros componentes da rede de automação de
edifícios com o formato de detalhes e informações necessário.
Fornecer essas informações permite que outros sistemas respondam
corretamente à atividade do sistema de alarme incêndio e complementa
a resposta de alarme de incêndio principal, controlado pelo painel.

Figura 1: LAN Típica de Automação de
Edifício com o painel Simplex e Portal BACpac
(exibido com o painel 4100ES para referência)

Este documento é um resumo da disponibilidade de flexibilidade com
comunicação da rede de controle e automação predial. Entre em
contato com o seu fornecedor de produto Simplex local para ver mais
informações com relação à sua aplicação específica.

Listado na UL, ULC, CSFM*

Unidades de controle de incêndio
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Responsabilidades dos sistemas
Os Sistemas de Detecção de Incêndio e Alarme são distribuídos
em todos os edifícios para monitorar as indicações de presença de
fumaça ou incêndio. Quando uma condição de alarme de incêndio
é estabelecida, o sistema de alarme de incêndio comunica essa
informação com detalhes suficientes para permitir o começo de uma
resposta adequada contra incêndio. O sistema de alarme de incêndio
pode realizar outras funções de controle, como desligamento do
ventilador e recall do elevador, ou as ações podem ser realizadas por
outros sistemas que também lidam com essas funções em condições
normais e anormais.
Sistemas de automação de edifícios. À medida que os edifícios
aumentam em tamanho e complexidade, o controle dos sistemas
elétricos e mecânicos requer coordenação. Este processo evoluiu para a
categoria geral de Automação de Sistemas de Edifícios e inclui sistemas
como aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), controles de
elevador, controles de segurança, controles de iluminação e outras
funções de edifício similares.
As respostas típicas ao status do sistema de alarme e incêndio podem
incluir: Operação do controle de ventilador do HVAC, captura do
elevador, controle de iluminação e reconhecimento do sistema de
segurança. Os exemplos específicos poderiam incluir acender a
iluminação onde necessário, mirar câmeras de segurança em áreas
específicas, oferecer liberação de porta e implementar as instruções
detalhadas de exaustão do ventilador e/ou pressurização.

Comunicações de sistemas
Comunicações entre sistemas. A comunicação tradicional entre
sistemas inclui interfaces de relé simples, dispositivos proprietários e de
interface complicada e usa um fornecedor único para todas as funções
do edifício. Cada um desses compromissos tem as suas limitações. Com
os módulos de Ethernet BACpac Simplex, ou Modbus as comunicações
do protocolo da rede de controle e automação predial permitem que
o sistema de alarme de incêndio Simplex forneça o status pertinente a
sistemas compatíveis usando formatos padronizados.

Exemplo de comunicações
O Figura 2 mostra como um incêndio de combustão localizado no
primeiro andar pode ser detectado pelo painel, processado pelo
módulo BACpac Ethernet e, em seguida, enviado ao sistema de
automação do edifício usando o protocolo BACnet ou Modbus pela
conexão LAN. O painel é responsável por iniciar a notificação necessária
e as respostas de incêndio relacionadas. No entanto, quando conectado
a um módulo BACpac Ethernet, o sistema de alarme de incêndio pode
disponibilizar as informações de status aos outros sistemas do edifício
para indicar a eles a atividade de detecção de incêndio do local.

Nota: A comunicação serial também é possível usando a saída RS-485
usando BACnet MS/TP ou Modbus RTU.

Referência de diagnóstico
Este módulo usa um conversor de protocolo BACnet e Modbus da
Fieldserver Technologies. Há programas de diagnóstico compatíveis com
PC disponíveis em www.sierramonitor.com.

Figura 2: Referência do processo de alarme do módulo BACpac
Ethernet típico (exibido com o painel 4010ES para referência)
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Seleção do produto
Tabela 1: Seleção do produto

SKU Descrição Número
máximo de
pontos

Módulo RS-232 necessário
(pedido separadamente)*

Referência de
ficha técnica
adicional

Instruções de
Instalação

4100-6069 Módulo BACpac Ethernet para Painéis Série
4100ES e 4100U; módulo (2 pol.) de slot único

1500 4100-6038 S4100-0031 579-842

4100-6069 Módulo BACpac Ethernet para Painéis Série
4100/4100+ e 4120; módulo (2 pol.) de slot único

1500 4100-0113 S4100-0031 579-842

4100-6110 Módulo BACpac Ethernet para Painéis Série
4100ES e 4100U; módulo (2 pol.) de slot único

5000 4100-6038 S4100-0031 579-842

4100-6110 Módulo BACpac Ethernet para Painéis Série
4100/4100+ e 4120; módulo (2 pol.) de slot único

5000 4100-0113 S4100-0031 579-842

4100-6111 Módulo BACpac Ethernet para Painéis Série
4100ES e 4100U; módulo (2 pol.) de slot único

15000 4100-6038 S4100-0031 579-842

4100-6111 Módulo BACpac Ethernet para Painéis Série
4100/4100+ e 4120; módulo (2 pol.) de slot único

15000 4100-0113 S4100-0031 579-842

4010-9915 Módulo BACpac Ethernet para Painéis Série
4010ES; módulo de bloco único (4 x 5)

1500 4010-9918 S4010-0004
(S4010-0006
para aplicações
internacionais)

579-1051

Nota: *Os módulos BACpac se conectam à Porta B desses módulos RS-232.
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Referência de Conformidade de Implementação (PIC) do protocolo BACnet
Tabela 2: Referência PIC

Categoria Implementação

Perfil de dispositivo padronizado BACnet (Anexo L)
Sensor BACnet Smart Sensor (B-SS)
Atuador BACnet Smart Actuator (B-SA)
Controlador BACnet Application Specific Controller (B-ASC)

Blocos de base de interoperabilidade BACnet
(Anexo K)

K.1.2 BIBB -Data Sharing -ReadProperty-B (DS-RP-B)
K.1.8 BIBB -Data Sharing -WriteProperty-B (DS-WP-B)
K.5.2 BIBB -Device Management -Dynamic Device Binding-B (DM-DDB-B)

Capacidade de segmentação Nenhum

Tipos de objeto padrão compatíveis

Objeto de dispositivo
Entrada analógica
Saída analógica
Valor analógico
Entrada binária
Saída binária
Valor binário
Entrada/saída de estado múltiplo
Saída de estado múltiplo
Valor de estado múltiplo

Propriedades NÃO
compatíveis

Rede de controle e automação predial CreateObject
Rede de controle e automação predial DeleteObject
Qualquer propriedade opcional

Detalhes de propriedade adicional
Detalhes de
propriedade adicional

Não existe nenhuma propriedade adicional gravável
Não existem propriedades proprietárias
Não há restrição de faixa

Opções da camada de link de dados
MS/TP principal (Cláusula 9), taxa de transmissão até 76.800 bps
MS/TP subordinado (Cláusula 9), taxa de transmissão até 76.800 bps

Ligação de endereço de dispositivo Não compatível

Conjuntos de caracteres compatíveis

ANSI X3.4
ISO 10656 (ICS-4)
ISO 10656 (UCS-2)
ISO 8859-1
DBCS IBM/Microsoft
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Especificações
Tabela 3: Especificações

Especificação Classificação
Tensão 24 VCC do painel; faixa de operação de 9 VCC a 30 VCC
Atual 123 mA no máximo, de fonte do painel de 24 VCCEnergia de entrada
Conexões Fios para o bloco de terminais conectável, chicote incluído
Tipos de dados Protocolo de porta de computador RS-232 do painel

Conexões Bloco terminal conectável (mesmo bloco de terminais usado para a alimentação de entrada) se
conecta ao módulo RS-232 no painel de controle de alarme de incêndio, chicote incluído

Painel 4100ES 4010ES 4100U 4100/4100+/4120

Entrada de dados

Nota: Conectar à Porta B do
Módulo RS-232

Módulo RS-232 4100-6038 4010-9918 4100-6038 4100-0113

Tipos de dados Comunicação compatível com Ethernet formatada como IP (protocolo de Internet) de BACnet ou
Modbus TCP. Comunicações seriais formatadas como BACnet MS/TP ou Modbus RTU.

Saída de dados
Conexões

Conector Ethernet RJ-45 localizado no módulo supressor de LAN (peça de montagem do módulo);
Conector de saída LAN Ethernet a ser fornecido separadamente Conector RS-485 (chicote de fios não
incluído) usado para comunicação serial.

Configurações padrão de BACnet Instância do dispositivo = 32400; Endereço IP = 192.168.1.24; Máscara da sub-rede = 255.255.255.0
Indicações do LED de status Alimentação, TX, RX, RTX, CTS, DTR, DSR, DCE e RI localizados na montagem do processador
Tamanho do módulo 4100-6069, 4100-6110 e
4100-6111

Módulo tipo slot de 2 pol., os componentes são montados em um suporte de metal;
dimensões do suporte: 102 mm L x 51 mm A x 265 mm P (10 7/16 pol. x 2 pol. x 4 pol.)

Tamanho do módulo 4010-9915 Módulo de bloco único (4 x 5); usa os módulos exibidos em Figura 3, mas embalados de forma
diferente

Descrição do módulo
A comunicação e alimentação do RS-232 estão conectadas à montagem da placa do pc embutido
para processamento; um chicote conectável (fornecido) se conecta a um supressor de LAN aterrado
montado no chassi; o cabo de Ethernet LAN é fornecido separadamente

Faixa de temperatura operacional 0 °C a 49 °C (32 °F a 120 °F)
Faixa de umidade Até 93% de UR, sem condensação a 32°C (90°F) máximo

Detalhes do módulo BACpac Ethernet (4100-6069 exibidos para referência)

Figura 3: Detalhes de módulo BACpac Ethernet
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© 2020 Johnson Controls. Todos os direitos reservados. Todas as especificações e outras informações apresentadas eram atuais na data de revisão do documento e estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outras listagens podem ser aplicáveis, entre em contato com o fornecedor local do produto Simplex® para saber do status mais
recente. As listagens e as aprovações referentes à Simplex Time Recorder Co. Simplex e os nomes de produtos listados neste material são marcas e/ou marcas registradas.
O uso não autorizado é rigorosamente proibido. NFPA 72 e National Fire Alarm Code são marcas registradas da Associação Nacional de Proteção contra Incêndio (National
Fire Protection Association - NFPA).
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