
EM CASO DE ALARME DE INCÊNDIO...

EM CASO DE PRINCÍPIO DE INCÊNDIO...

EM CASO DE FALHA...

Caso exista um princípio de incêndio e ainda nenhum dispositivo foi acionado é 
necessário disparar o alarme geral. Pressione o botão ATIVAR SIRENES e digite a 
senha 123, acione imediatamente o corpo de bombeiros (193) e prossiga com os 
procedimentos para abandono do local.

Em caso de falhas nas sirenes endereçáveis o LED “FALHA SIRENE” irá acender em amarelo.

Em caso de falha no laço ou nas sirenes, entre em contato com o instalador ou responsável pela 
instalação para que seja feita a verificação dos cabos e da instalação da central.

LED “BATERIA” em amarelo: Entre em contato com o instalador ou responsável pela instalação para que 
seja feita a verificação das conexões e do estado de saúde da bateria, bem como a inspeção do fusível da 
bateria.

LED “REDE AC” ligado em amarelo : Há energia no local? Se sim, contate o instalador ou responsável pela 
central para que seja feita a verificação das conexões da central e do “FUSÍVEL AC”

Veja no display o local onde ocorreu o 
disparo.

Dirija-se ao local do disparo e verifique a veracidade da ocorrência.

Acione imediatamente o corpo de bombeiros (193) e 
prossiga com os procedimentos para abandono do 
local.

Se o incêndio não for real, pressione a tecla SILENCIAR SIRENES e 
digite a senha 123. Para silenciar o autofalante interno da central, 
pressione a tecla SILENCIAR CENTRAL. Resolva o problema e em 
seguida pressione a tecla RESET/ESC e digite a senha 123 para 
reiniciar a central. 
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ALARME
VERDADEIRO?

ALARME
FALSO?

O LED “FALHA” irá acender em amarelo e no display, a tela 
de FALHA irá aparecer.FALHA

Realize as revisões periódicas de acordo com a NBR17240
V.BR.1.0.0

Avisos de falha
001:1-006 Falha na Rede AC

23:35:20  21-09-2019

Alarmes:000   Ativados:000  Retornos:000
Falhas:000  Isolados:000

23:37:58  21/09/2019

Alarmes de Fogo
001:1-002 Acionador Manual
Acionador     |    andar    21:35:20 21-09-2019

Dispositivos de controle
001:1-002 Ativado
Sirene     |    andar           21:35:20 21-09-2019

Alarmes:001   Ativados:001  Retornos:000
Falhas:000  Isolados:000

23:37:58  21/09/2019


