
Sistemas endereçáveis
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IFS7002-4

Central de incêndio endereçável,4 
loops, interactiva
Central de alarme de incêndio interactive modeo 
IFS7002 com 4 loops de sinal. Concebida para 
operar com detectores endereçáveis e botoneiras 
de emergência igualmente endereçáveis. Controla 
os dispositivos endereçados nos loops e os mesmos 
dispositivos podem ser alimentados através do loop  
de sinal ou do loop de potência. A central integra 
saídas para operar com dispositivos externos. É 
uma central de alta fiabilidade, multifunctional e 
versátil, conferindo um elevado potencial no projecto, 
instalação e operação em sistemas endereçáveis.
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Sistemas endereçáveis

Características
• Ajuste dos parâmetros e modos de operação de cada loop através do teclado;
• Menus de interface orientados ao utilizador, para melhor facilidade de operação.
• Monitor LCD tecnologia táctil para visualização do estado do sistema e criação de um teclado dinâmico.
• Indicadores LED para aviso atempado de falhas ou condições extremas.
• Backup da memória do arquivo de eventos permitindo, sempre que necessário, a análise detalhada das 

acções do pessoal autorizado, e identificação de potenciais problemas no processo de protecção da 
área designada.

• Procedimentos de teste orientados ao utilizador, possibilitando controlo total da área protegida.
• Interface série integrado para ligação a outras centrais de alarme de nível similar ou superior.
• Interface série integrado para ligação de dispositivos de controlo secundário, com disponibilidade para 

ligação via linha telefónica ou modem. 
• Possibilidade de expansão e modificação de funções do Sistema.
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Sistemas endereçáveis
Especificações
Configuração física
Loop de alarme de incêndio 4
Saídas monitorizadas 2
Saída de relé para condição de fogo 1
Saída programável de relé para condição de fogo 1
Saída a relé para condições de falha 1
Zonas de alarme de fogo
Nº máximo de zonas 500
Nº máximo de detectores e dispositivos de I/O 60
Loop de alarme de incêndio
Nº máximo de detectores no loop 125
Conecção 2 fios com malha
Consumo máximo no loop 200 mA
Saídas monitorizadas
Saídas 2
Tipo Potencial
Características eléctricas 24±5 V/1A
Saída a relé para condição de fogo
Saídas 1
Tipo Livre de tensão
Características eléctricas 3A/125VAC; 3A/30VDC
Saída a relé (programável) para condição de fogo
Saídas 1
Tipo Livre de tensão
Características eléctricas 3A/125VAC; 3A/30VDC
Saída a relé para condições de falha
Saídas 1
Tipo Livre de tensão
Características eléctricas 3A/125VAC; 3A/30VDC
Indicação dos eventos registados
Indicação luminosa LED
Mensagens de texto mostrador LCD display, 320x240 dots, retroiluminado
Indicação sonora Besouro
Alimentação
Tensão 220/230 V
Frequência 50 Hz
Baterias de back up
Tipo Ácido e Gel
Nº de baterias 2
Ligação série
Tensão do circuito de back up 2 x 12V DC
Capacidade nominal C20 18 Ah
Tensão de carga 28.2V
Alimentação a dispositivos externos
Tensão 24±5 V
Corrente máxima (incluindo saídas monitorizadas) 5A (inc.a corrente das saídas monitorizadas e loop)
Geral
Dimensões  493x464x110mm
Peso (baterias excluídas) 10 kg


