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O que é o FireClass?
O FireClass é uma nova classe revolucionária de 
produtos comerciais de detecção de incêndio.

O FireClass consiste de uma variedade abrangente 
de produtos de qualidade totalmente comprovada 
projetados e fabricados na Europa. 

O FireClass é concebido para atrair o usuário final e o 
instalador. com a mais recente tecnologia de detecção 
de incêndio oferecida como uma solução flexível e fácil 
de instalar.

Uma nova classe de detecção de incêndio, projetada 
para atender a todas as necessidades a partir de um 
único fornecedor.

Variedade abrangente
O FireClass fornece uma ampla variedade de soluções 
de detecção. Os produtos FireClass convencionais de 
detecção de incêndio vão desde o painel de duas zonas 
J408-2 de baixo custo até o painel de 24 zonas J424 
expansível.
   
Estes são complementados por uma invejável 
variedade de detectores de incêndio e acessórios 
convencionais, enfocados em proporcionar uma 
proteção abrangente e um mínimo de alarmes falsos.

A variedade de produtos FireClass de detecção de 
incêndios endereçável inclui os painéis FC501, FC510 
e FC520 de um ou dois circuitos prontos para uso com 
um software de mapas gráficos simples e gratuito.

O FireClass endereçável utiliza um protocolo digital 
avançado para alta confiabilidade e flexibilidade na 
instalação.

Alguns produtos não estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com o seu 
distribuidor local para obter detalhes.

As imagens mostradas neste catálogo são meramente indicativas e o FireClass se 
reserva o direito de modificar, a qualquer momento, as características dos produtos 
aqui representados.
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Totalmente aprovado
A fim de assegurar a tranquilidade tanto para o 
instalador como para o usuário final, os produtos 
FireClass são aprovados por terceiros e certificados 
pelas normas europeias relevantes. As aprovações do 
FireClass vão além dos requisitos mínimos, incluindo 
aprovação do detecção EN54 em todos os modos 
de detecção e os painéis J408 e J424, que possuem 
aprovações 
EN54-2, EN54-4 e EN12094-1.

Protocolo digital
Desenvolvido originalmente para o difícil ambiente 
marinho, o FireClass utiliza um protocolo digital 
robusto, que apoia várias configurações de 
cabeamento para simplificar a instalação e readaptar 
aplicações frequentemente problemáticas para os 
protocolos concorrentes.

Fácil de instalar
A facilidade de instalação e a engenharia sustentam 
o conceito do FireClass. Funciona com todos os 
produtos. Por exemplo, a instalação do painel é 
simplificada ao permitir que aparelhos eletrônicos 
sejam removidos com facilidade para um software 
de primeiros ajustes e configuração simples e 
ferramentas para localização de falhas aceleram o 
comissionamento.

A instalação do dispositivo de campo é simplificada 
por meio da flexibilidade do protocolo digital FireClass 
e de outros recursos, tais como o adaptador de teto 
que pode acelerar significativamente a instalação 
do detector.
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Variedade endereçável do FireClass 500
Vantagens da simplicidade
Os sistemas FireClass 500 são simples de instalar e fáceis de usar. São fornecidas ferramentas inovadoras 
de software para simplificar todas as fases de um projeto de design de sistema e de comissionamento 
final. O novo painel FC501 é um painel de circuito único de circuito triplo pronto para utilizar, que apresenta 
endereçamento automático e recursos Intelli-Zone, que combinam a simplicidade de um sistema convencional 
com a potência da tecnologia endereçável. A grande e nítida tela do painel do sistema FireClass 500 e o 
sistema opcional de gráficos em tempo real fornecem ao usuário informações precisas contra incêndio e 
eventos relacionados.

Opções flexíveis
Um alto grau de flexibilidade em toda a linha FireClass a torna apropriada para uma variedade de aplicações 
de tamanhos seja de pequeno a médio porte. Três versões estão disponíveis a partir do painel independente 
de nível de entrada, com 128 endereços para os painéis de 1 ou 2 circuitos, com 250 dispositivos por circuito. 
A capacidade de se conectar em rede (via RS485) de até 8 repetidores e até 8 painéis em uma rede mestre-
escrava significa que um único sistema pode monitorar até 4000 sensores/dispositivos.

Aprovação total
A fim de assegurar a tranquilidade tanto para o instalador como para o usuário final, os produtos FireClass 
são aprovados por terceiros e certificados pelas normas europeias relevantes. As aprovações do FireClass 
vão além dos requisitos mínimos, incluindo aprovação EN54 de módulos IP e Telecom, aprovação de detector 
EN54 em todos os modos de detecção.

Resistência a alarmes falsos
A variedade inclui um detector de fumaça óptico de alta qualidade, juntamente com vários dispositivos de 
sensores múltiplos, que fornecem ao instalador a mais apropriada tecnologia de detecção para cada tipo de 
risco. Os modos de detecção Dia/Noite também permitem a redução de alarmes falsos quando o edifício 
estiver ocupado.
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FireClass 501
- Painel endereçável de circuito único de 
 circuito triplo de nível de entrada de 
 baixo custo
- Endereçamento automático com recursos 
 de Intelli-Zone
- Completa funcionalidade pronta para 
 utilizar
- Alternativa endereçável versátil e fácil de 
 instalar ao convencional

FireClass 500
- Painéis de 1 ou 2 circuitos
- Tecnologia de endereçamento automático
- Até 250 dispositivos por circuito
- Fácil de configurar
- Mapas gráficos simples

Console do software 
do FireClass
- Interface de usuário gráfica 
- Visualização de diagnósticos de sistema
- Configuração de sistema rápida e simples 
- Visualização em tempo real
- Mapa de vários níveis com base em uma 
 estrutura de árvore 

Detecção FireClass 
FC460 e FC400 
- Fornece o melhor ambiente e 
 desempenho de detecção da categoria, 
 com a capacidade de detectar todos os 
 tipos de incêndio.
- A variedade inclui um sensor múltiplo 
 óptico/de calor e multi sensor FC400 de 
 calor/CO. 
- Alarme de 360 graus, LED de falhas e 
 isolado em cada detector. 
- Seis modos aprovados de EN54 para o 
 sensor múltiplo óptico/de calor.
- Sensor múltiplo óptico/de calor pode 
 utilizar diferentes modos em configurações 
 para dia/noite.
- Todos os modos ópticos possuem três 
 sensibilidades EN54 aprovadas.
- Menor custo de vida, que oferece uma 
 vida útil prolongada.

 

Bases e acessórios 
do detector
- Variedade de bases padrão, bases  
 isoladoras, bases de sonorizador e bases 
 de sonorizador/sinalizador. 
- As bases funcionais endereçáveis podem 
 ser programadas por meio de um 
 download para ajuste de volume, seleção 
 de tom e taxa de flash.

Acionadores Manuais
- O acionador manual mais reconhecível 
 para ambientes internos e externos. 
 Fornecido com ou sem caixa traseira, 
 para fácil instalação.
- Número de acessórios disponíveis.

Módulos endereçáveis
- Ampla variedade de módulos de entrada, 
 saída e de funções múltiplas para 
 adequação a todas as aplicações. 
- Módulo detector universal para conexão 
 com dois circuitos convencionais, com 
 monitoramento de remoção de detector 
 e discriminação de ponto de chamada. 
- Relé de alta voltagem de alimentação 
 automática, que pode alternar tensão da 
 rede elétrica diretamente a partir de um 
 módulo do circuito do FireClass.

Sonorizadores e 
sinalizadores
- Variedade abrangente de sonorizadores 
 e sinalizadores. Ampla seleção de sons 
 para corresponder às aplicações novas 
 e existentes.
- Elementos de sonorizadores e 
 sinalizadores operados separadamente 
 pelo painel do FireClass para facilitar  
 muitas estratégias de evacuação.
- Volume, tom e taxa de flash podem ser 
 configurados por software individualmente 
 ou globalmente.

Variedade endereçável do FireClass 500



Recursos gerais
- Painel de circuito 3 em 1
- Até 400 mA de corrente compartilhada dinamicamente 
 por meio de circuitos de 3 circuitos
- Até 128 endereços/32 zonas
- Fácil de programar
- Pronto para utilizar e completamente programável por 
 meio do teclado
- Endereçamento automático
- Mapeamento automático com recursos de Intelli-Zone
- Função de Ajuda online
- Função dupla de porta USB para host/dispositivo para fazer 
 upload/download de firmware, configuração, mensagens 
 de voz, etc.
- Função de teste em caminhada
- Localização de ruptura de circuito
- 4000 Event Log
- Comunicador PSTN no painel
- Painel IP opcional
- Até 4 repetidores
- Configuração rápida e simples do sistema por meio de 
 software e também offline
- Cálculo de bateria/cabeamento e banco de dados de cabos 
 personalizável
- Visualização remota em tempo real de circuito de painel de 
 controle e status da zona, etc., por meio de IP
- Interface remota de usuário fácil com botões de controle 
 (reinicializar, silenciar, evacuar)
- Mapa de vários níveis com base em uma estrutura de árvore
- Capacidade de imprimir planilha de rótulo de zona para 
 personalização do painel dianteiro

FireClass 501

Códigos de pedidos dos produtos
557.200.720 Painel HK-FC501 de circuito triplo - 2, 5 A 
508.031.743 Módulo IP FC500IP3
557.200.723 Repetidor FC500REP

10 11

Recursos gerais
- Certificado EN54
- 1 ou 2 circuitos
- Até 250 endereços no circuito 
- Compensação automática do desvio
- 1 zona convencional
- 64/128 zonas de software programável
- 16 saídas OC programáveis (8 monitoradas)
- 1 saída de incêndio NAC
- 1 ou 3 saídas NAC, monitoradas, silenciáveis e programáveis
- Relé de saída de incêndio e de falha
- Interface RS485: até 8 repetidores e 4 MFI
- 4000 registros de eventos
- Discador telefônico PSTN e módulo IP

FireClass 510 e FireClass 520

Variedade endereçável do FireClass 500Variedade endereçável do FireClass 500

Códigos de pedidos dos produtos
557.200.721 FC510 – painel de 1 circuito
557.200.722 FC520 – painel de 2 circuitos
557.200.723 FC500REP – Repetidor
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Visão geral
O console de software FC500, a ferramenta de programação altamente flexível e avançada de programação 
que tem sido usada com sucesso pelos sistemas FireClass desde o primeiro dia. O mapa gráfico FireClass 
500 é um sistema de gerenciamento de emergência de cliente/servidor e de interface gráfica do usuário de 
detecção de incêndio. O novo software do Console FireClass, compatível com o painel de circuito triplo FC501 
fornece todos os benefícios proporcionados pelo Console FireClass 500 com usabilidade melhorada e gráficos 
ainda melhores.

Os mapas gráficos do FireClass são uma interface gráfica com base em Microsoft Windows® com um visor 
colorido de alta resolução, que exibe avisos e status, incorporando os mais recentes sistemas de detecção de 
incêndio da tecnologia FireClass.

Disponível para download gratuito no site www.fireclass.net.

Recursos gerais
- Nova interface gráfica de usuário
- Visualização de diagnósticos de sistema
- Configuração rápida e simples do sistema e também offline
- Banco de dados de usuário transferível
- Exibição gráfica do dispositivo
- Relatório de resumo da configuração
- Visualização em tempo real da carga atual de circuito
- Cálculo da bateria/do cabemento
- Banco de dados de cabos personalizável
- Visualização de todos os dispositivos atribuídos a uma única zona
- Interface de usuário fácil de criar, com botões de controle (reinicializar, silenciar, evacuar)
- Visualização em tempo real de circuito de painel de controle e status da zona, etc.
- Mapa de vários níveis com base em uma estrutura de árvore
- Acesso aos dados do dispositivo a partir de qualquer página do mapa

Console de software do FireClass 
com mapas gráficos FC500IP3 – Módulo IP

Recursos gerais
- Conecta o FireClass 500 à LAN
- Manutenção remota e programação por meio de endereço IP
- Configuração DHCP ou manual
- Criptografia AES de 128 bits
- Pode ser instalado dentro do invólucro do painel do FireClass500
- Envia eventos aos receptores de alarmes utilizando o protocolo SIA 

Códigos de pedidos dos produtos
508.031.743 FC500IP3 – Módulo IP

FC500MFI – Interface multifuncional
Recursos gerais
- Conexão simplificada para a interface ou o painel de controle remoto do bombeiro
- Interface para impressora em série
- Até 4 FC500MFI por sistema conectado por meio do barramento RS485

Códigos de pedidos dos produtos
508.031.742 FC500MFI – interface multifuncional

FC500PSTN – Módulo Telecom 
Recursos gerais
- Possibilidade de associar até 3 mensagens de voz para cada evento
- Comunicador digital integrado de múltiplos protocolos: ID de contato e SIA
- 32 números de telefone programáveis
- Programação por PC por meio do console do FireClass 500
- Verificação de corte de linha telefônica
- Gravação/reprodução de mensagem digital
- Alto-falante integrado para reprodução de mensagens
- Instalado dentro do gabinete do painel de controle do FireClass 500

Códigos de pedidos dos produtos
508.031.741 FC500PSTN – Módulo Telecom para FC510/FC520

Módulos de comunicação do painel FireClass 500

Variedade endereçável do FireClass 500Variedade endereçável do FireClass 500



Variedade dos dispositivos endereçáveis FireClass 
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Recursos gerais
- Múltiplos modos de detecção de incêndio.
- Algoritmos de detecção digital FireClass.
- Tecnologia de detecção de incêndio CO.
- Até 250 detectores por circuito (dependendo das opções do painel).
- Verificação remota do detector e leitura da temperatura.
- Ferramenta de manutenção com muitos recursos.
- Indicação de incêndio e de falhas por LED.
- Pino de bloqueio opcional do detector.
- Variedade de bases de sonorização.
- Tela de câmara óptica protegida.
- Dispositivos eletrônicos revestidos robustos.
- Vida útil prolongada.
- Aprovação EN54 e CPD.

FC460PH
Com sua capacidade de detectar uma grande variedade de tipos de incêndios, desde chamas a 
fogo latente, o detector multissensor óptico/térmico combinado é a escolha preferida para uma 
variedade de aplicações, incluindo ambientes industriais, de varejo e de escritório. Funciona 
em vários modos e sensibilidades aprovados que podem ser selecionados dinamicamente para 
atender a diferentes condições ambientais.

FC460P
Ambiente mais benigno, em que qualquer incêndio potencial terá combustão lenta e poderá ser 
protegido utilizando-se o detector óptico. Várias opções de sensibilidades dão a este detector 
uma ampla variedade de aplicações.

FC460H 
Complementando a variedade, há o sensor de calor, que pode funcionar em temperatura fixa 
e modos de taxas de elevações. É mais frequentemente usado em áreas onde altos níveis de 
poeira estão presentes ou onde o ambiente impede o uso de detectores de fumaça.

FC460PC 
Para situações de risco e quando as condições ambientais são um desafio, o detector multissensor 
de fumaça, de calor e de CO oferece o máximo em desempenho do detector. Ele usa os elementos 
de três sensores em conjunto para determinar com precisão a presença de fogo com propriedades 
de rejeição de alarme falso que o torna a escolha ideal para quartos de hotel, onde o vapor do 
banheiro é uma fonte comum de falsos alarmes. Compatível apenas com FC501.

FC400CH 
O FC400CH foi concebido para transmitir para o painel de controle FC510 / FC520 sinais digitais 
que representam o status do monóxido de carbono e os elementos de calor do detector. Ideal 
para incêndios de combustão lenta típicos de decoração de interiores.

Códigos de pedidos dos produtos
516.460.501   FC460PH Combinando detector óptico e de calor
516.460.502 FC460P Detector óptico
516.460.503 FC460H Detector de calor
516.460.504 FC460PC Multissensor de fumaça e calor e detector de monóxido de carbono
516.800.701  FC400CH Detector de calor e de monóxido de carbono

As séries FC460 são detectores de incêndio, fumaça e calor, endereçáveis 
e com múltiplos sensores, que podem ser implementadas como vários 
modos e sensibilidades pelos painéis de controle do FireClass. As séries 
FC460 foram concebidas e aprovadas para EN54.

Os detectores das séries FC460 oferecem a mais recente tecnologia de 
detecção de incêndio em um pacote atraente e de baixo custo. Os detectores 
das séries FC460 são fornecidos com uma construção extremamente robusta, 
confiável e totalmente vedada, que passou por rigorosos testes ambientes. Os 
contatos elétricos são moldados em plástico para eliminar qualquer movimento.

Modos de detecção
Uma variedade de detectores FC460 utilizam o protocolo digital FireClass 
para fornecer comunicações robustas e confiáveis para o painel de controle. 
Uma ampla variedade de tipos de cabos pode ser utilizada e a capacidade 
de abrir a topologia do sistema é ideal para a atualização dos sistemas mais 
antigos enquanto os cabos são reutilizados para redução de custos.

Enquanto o detector óptico pode ser configurado para três sensibilidades 
diferentes e o detector de calor programado em um ou mais modos 
diferentes de detecção, o sensor múltiplo de luz/calor disponibiliza um total 
de 14 modos/sensibilidades aprovados. O multisensor foto/térmico pode 
também, simultaneamente, funcionar como dois detectores endereçáveis de 
maneira independente utilizando diferentes modos de operação.

Para aplicações de riscos provenientes do estado de inconsciência dos 
ocupantes o multisensor triplo FC460PC detectará rapidamente a variedade 
mais ampla de tipos de incêndio, incluindo incêndios de combustão lenta 
típicos de mobiliários. Selecionando o modo resiliente, o multisensor triplo 
FC460PC fornece uma detecção precoce com níveis inigualáveis de 
rejeição de alarme falso, ideal para aplicações em hotéis.

Características da instalação
- Bases padrão com múltiplas opções de montagem simplificam 
 a instalação. 
- Exclusiva posição de ‘estacionamento’ para procedimentos 
 de comissionamento e serviços.
- Endereçamento de detector programado a partir da ferramenta de 
 serviços ou painéis de controle do FireClass.
- Sinalização de endereço – fixada na base para impedir misturas durante 
 a manutenção. 
- Completa variedade de instalação remota e ferramentas de manutenção. 
- Leitura de detector sujo pode ser visualizada na ferramenta ou no painel 
 de manutenção.

Detectores endereçáveis do FireClass 460

Variedade endereçável do FireClass 500Variedade endereçável do FireClass 500
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Acionadores Manuais e acessórios endereçáveis
Recursos gerais
- Indicador LED integral para fácil identificação de funcionamento.
- Montagem em superfície ou embutida.
- Facilidade notável de testes, que agiliza as visitas de manutenção.
- Tampa articulada transparente opcional.
- Modelos de áreas perigosas disponíveis.
- Modelos à prova d’água IP67 para aplicações externas.

Códigos de pedidos dos produtos

514.800.803 FC420CP acionador manual endereçável do 
   FireClass (sem caixa traseira)
515.001.021 Caixa traseira de montagem de superfície de ponto de chamada 
   para FC420CP com terminais
10-115  Caixa traseira de montagem de superfície de ponto de chamada 
   para FC420CP com terminais

514.800.804  FC421CP acionador manual à prova 
   de intempéries endereçável do FireClass

515.001.119 Vidros de reposição para o acionador manual (pacote com 5)
515.001.128 Tampa articulada de plástico de acionador manual
515.001.045 Chaves de acionador manual de reposição (pacote com 10)

Acessórios endereçáveis do detector
Recursos gerais
- Caixas traseiras opcionais para entrada de conduíte.
- Esteticamente discreto.
- Desempenho e confiabilidade superiores.
- Concebido para instalação rápida.
- Conexão LED remota.
- Isolador opcional de curto circuito em cada base.
- Bases de sonorizador alimentadas por circuito.

Códigos de pedidos dos produtos
517.050.041  4B 4” (10,16 cm) Base do detector
517.050.043  4B-I 4” (10,16 cm) Base do isolador

516.800.710  FC430SB Base do sonorizador
516.800.757  FC430LPSB Base do sonorizador 
   alimentado por circuito

516.800.758  FC430LPASB Base do 
   sonorizador/sinalizador alimentados 
   por circuito (*)

557.001.040.Y  Tampa branca da base do sonorizador

Variedade endereçável do FireClass 500Variedade endereçável do FireClass 500

(*)  O sinalizador neste produto deve ser utilizado somente para fi ns de indicação
complementar. Neste caso, o dispositivo não precisa ser utilizado como um dispositivo 
de alarme visual (VAD) e EN54-23 não é relevante para sua classifi cação.



20 21

Módulos de entrada

555.800.701 FC410MIM Módulo de mini-contato, que fornece uma entrada normalmente aberta ou 
   normalmente fechada. Concebido para ser suficientemente pequeno para montagem 
   dentro da caixa do equipamento que está sendo monitorado.

555.800.702 FC410CIM Módulo de entrada de contato, que fornece duas entradas normalmente 
   abertas ou normalmente fechadas.

555.800.712 FC410DIM Interface convencional de monitor de zona, que fornece uma conexão de um 
   circuito de detecção e requer um fornecimento separado de 24 V CC.

Módulos de saída

568.800.703 FC410RIM Módulo de interface de relé, que fornece contato de relé livre de um volt.

577.800.705 FC410SNM Controlador de circuito de sonorizador, que permite a conexão de 
   sonorizadores externos ou até 2 A @ 24V CC para proporcionar um contato de 
   saída monitorado.

568.800.004 HVR800 Unidade de relé de alta tensão, que permite alternância classificada de 
   rede elétrica de corrente baixa de até 10 A @ 250 V CA.

Módulos auxiliares endereçáveis
Recursos gerais
- Custos reduzidos para instalação alimentada por circuito.
- Características elevadas de saída sonora.
- Baixo consumo de corrente.
- Linhas limpas, estilo moderno.
- Fácil de instalar, com baixos custos.
- Unidades à prova de intempérie para utilização em ambientes externos.
- Múltiplos tons e taxa de flash para adequação a requisitos individuais.
- Isolador de linha integral.

Controle de volume e tom do sonorizador
Os sonorizadores endereçáveis do FireClass oferecem 16 opções de tons aprovados EN53 com seleções 
para corresponder aos sonorizadores não endereçáveis na variedade do FireClass. Taxas de tom, volume e 
flash de sinalizadores são definidos em software, o que significa que alterações individuais, de zona ou globais 
podem ser feitas com o download de uma única configuração de painel.

Sonorizadores endereçáveis

Códigos de pedidos dos produtos

516.800.760  Sonorizador Symphoni alimentado por circuito 
   FC410LPSYR vermelho

516.800.761  Sonorizador Symphoni alimentado por circuito 
   FC410LPSYW branco

516.800.762 Sonorizador Symphoni alimentado por circuito 
   FC410LPSY vermelho IP65

516.800.763  Sonorizador/Sinalizador Symphoni alimentado por 
   circuito FC410LPAVR vermelho (*)

516.800.764  Sonorizador/Sinalizador Symphoni alimentado por 
   circuito FC410LPAVW branco  (*)

516.800.766  FC410LPAV Sonorizador/Sinalizador Symphoni alimentado por  
   circuito vermelho IP65  (*)

Variedade endereçável do FireClass 500Variedade endereçável do FireClass 500

(*)  O sinalizador neste produto deve ser utilizado somente para fi ns de indicação
complementar. Neste caso, o dispositivo não precisa ser utilizado como um dispositivo 
de alarme visual (VAD) e EN54-23 não é relevante para sua classifi cação.
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Recursos gerais
- Leitura/gravação do endereço detector/auxiliar.
- Exibição de níveis de temperatura/CO e obscurecimento de fumaça.
- Programação do LED.
- Teste do LED remoto detector e saídas de controle.
- Realização da função de teste de auto-verificação do detector.
- Exibição do nível de contaminação do detector.
- Controle de saídas auxiliares.
- Leitura de status auxiliar.
- Opções de gerenciamento de energia.

Códigos de pedidos dos produtos
516.460.490  Ferramenta de manutenção e programação manual

516.800.922  Programação auxiliar principal de reposição
PFNACBL0USB5M  Cabo USB de 5 metros Tipo A <-> Tipo A para FC501

Ferramenta e acessórios de 
serviços endereçáveis

Módulos de múltiplas funções

555.800.763 FC410SIO Interface com entrada única monitorada e alteração livre de volt único 
   sobre contato de relé.

555.800.765 FC410MIO Interface com três entradas monitoradas e contatos de alteração livre 
   sobre relé de dois volts.

555.800.770 A unidade FC410QMO de saída de monitor quádrupla fornece quatro circuitos de 
   saída monitorados apropriados para sonorizadores convencionais de 24 VCC.

555.800.771  A unidade FC410QIO de entrada/saída quádrupla oferece quatro entradas 
   monitoradas e quatro saídas de relé.

555.800.773 O módulo FC410QRM de relé quádruplo fornece quatro saídas de relé.

Outros módulos/acessórios
545.800.704 FC410LI Unidade de interface de isolamento de linha de falhas de circuito.
555.800.067 BTM800 Módulo de interface, que permite que o FC410BDM fique localizado distante 
   do detector de feixes, mas ainda facilmente conectado.

517.035.007  FC470CV Tampa auxiliar para utilização com os módulos.
547.004.002 Suporte de montagem de trilho DIN, que permite que um módulo montado no 
   FC470CV seja montado em trilho DIN.

517.035.010 FC470DGB Caixa traseira em plástico branco de montagem em superfície.
557.201.303 Kit de montagem em trilho DIN para FC410MIO.
557.201.401 FCD800 IP65 Caixa de módulo auxiliar.

Módulos auxiliares endereçáveis

Variedade endereçável do FireClass 500Variedade endereçável do FireClass 500
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Variedade abrangente
A variedade convencional do FireClass oferece ao usuário a opção de controlar o painel de controle 
amplamente conhecido e utilizado no mundo, indo do painel de duas zonas básicas J408-2 até o painel de 24 
zonas expansíveis J424-8.

Todos os painéis podem ser instalados com um ou mais módulos opcionais de extinção e foram concebidos 
para proporcionar fácil instalação, ao permitir que muitos dos detectores convencionais sejam conectados a 
cada zona.

As aprovações integrais proporcionam paz de espírito
A fim de assegurar a tranquilidade tanto para o instalador como para o usuário final, os produtos FireClass 
são aprovados por terceiros e certificados pelas normas europeias relevantes. As aprovações do FireClass 
vão além dos requisitos mínimos, incluindo as aprovações EN54 e EN12094-1. A aprovação do detector EN54 
também é fornecida para todos os detectores na faixa do FireClass.

Uma gama invejável de detectores de ponto
A variedade de detectores convencionais do FireClass pode ser utilizada em todas as situações de riscos de 
incêndio, desde aqueles de combustão lenta utilizando tecnologia de CO até os mais rápidos, utilizando o 
exclusivo detector óptico de alto desempenho, que reproduz as características do detector de ionização, sem a 
necessidade de componentes radiativos.

O multissensor óptico de alto desempenho é um detector para finalidades gerais que pode ser utilizado em 
substituição ao detector de ionização.

O multissensor de monóxido de carbono/calor oferece um alto nível de proteção em ambientes em que 
detectores tradicionais de fumaça não são adequados.

O detector de chamas infravermelhas de ponto oferece uma solução de baixo custo e detecção prematura de 
incêndios por combustível líquido.

Fácil de instalar
Todos os painéis convencionais do FireClass oferecem uma sensação de simplicidade e de pronto para utilizar.

Tanto o J408 quanto o J424 são fáceis de instalar e podem ser configurados a partir do PC ou de teclado.
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Visão geral da variedade convencional do FireClass

J408
-Painel introdutório EN54 e EN12094-1 
 aprovado e de baixo custo.
- Disponível nas versões de 2,4 e 8 zonas.
- Módulo de extinção disponível.
- Leitor repetidor opcional.
- Caixa versátil e fácil de instalar.

J424-8
- Aprovação EN54 e EN12094-1.
- Expansível até 24 zonas.
- Módulo de extinção disponível.
- Leitor repetidor opcional.

Detecção do FireClass 
série 600
- Variedade abrangente e de baixo custo 
 de detectores convencionais, com 
 tecnologia avançada.
- Detector óptico/de calor combinado, ideal 
 para substituição de ionização.
- Detector avançado de monóxido 
 de carbono.
- Detector de chamas infravermelhas 
 cegas solares.

Bases e acessórios 
do detector
- Bases e acessórios do detector.
- Variedade de bases padrão, bases de 
 sonorizador e bases de sonorizador
 sinalizador, complementada pelo
 adaptador de teto de economia de tempo,
 que permite instalação rápida e fácil.

Acionadores Manuais
- Acionador manual convencional 
 reinicializável.
- Grande superfície de ativação.
- Fácil instalação utilizando terminais de 
 empurrar-encaixar.

Sonorizadores e 
sinalizadores
- Variedade abrangente de sonorizadores 
 e sinalizadores.
- Ampla seleção de sons para corresponder 
 às aplicações novas e existentes.
- Alarmes visuais disponíveis na faixa de
 sonorizador/sinalizador.

Luz indicadora de 800 HL 
- Utilizada normalmente quando a linha de 
 visão não está disponível para o detector.
- Dispositivos discretos utilizados para 
 reduzir o tempo de busca do incêndio.
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Recursos gerais
-  Em conformidade com EN54 
-  Módulo opcional de extinção, em conformidade 
 com EN12094-1
-  Placa principal de 8 zonas
-  Compatível com 2 módulos expansores 
 de J400-EXP8, totalizando 24 zonas
-  Até 32 dispositivos podem ser conectados 
 a cada zona
-  Zona de gás compatível com detectores de gás 
 de 4 – 20 mA
-  Uma saída de repetição de alarme para cada zona 
 de entrada
-  Reconhecimento manual de ponto de chamada
-  Detectores de ausência de sinais
-  2 saídas de alarme supervisionadas, silenciáveis, 
 desviáveis de 24 V para sirenes e ativação
-  Saída silenciável de aviso de falhas para a ativação 
 de sinalização e dispositivos auxiliares
-  Saída de incêndio supervisionada para ativação 
 por discador telefônico
-  Saída programável de coletor aberto
-  Relé de alarme de contato seco para a ativação 
 de dispositivos auxiliares
-  Modo dia/noite
-  Horário de verificação de alarme
-  Horários programáveis de restauração e reinicialização
-  Programável a partir de PC ou teclado
-  Registro de 50 eventos visualizados por meio do PC
-  Memória de alarmes/falhas ativada até a próxima 
 reinicialização
-  Comando para sirenes silenciadoras
-  Os comandos de teclado requerem código de 
 tecla ou PIN
-  Repetidor disponível
-  Visor opcional de retroiluminação

J424-8 Conventional Panel

Códigos de pedidos dos produtos
557.201.535   

557.201.536  

508.031.726   

J400-BRG 

 

 
J424-8 8 Painel convencional de incêndio 
de zona expansível até 24 em português 
J400-REP Repetidor para painéis de 
controle J424 e J408-8 em português 
Módulo de extinção J400-EXT para 
série J400 
Interface serial de ponte J400-BRG 
para painéis J400

Recursos gerais
- Em conformidade com EN54 
- Módulo opcional de extinção, em conformidade 
 com EN 12094-1
- Até 32 dispositivos podem ser conectados 
 a cada zona
- Zona de gás compatível com detectores 
 de gás de 4 – 20 mA
- Uma saída de repetição de alarme para cada 
 zona de entrada
- Reconhecimento manual de ponto de chamada
- Detectores de ausência de sinais
- 2 supervised, silenceable, bypassable 24 V 
 alarm output for sirens and activation
- 2 saídas de alarme supervisionadas, silenciáveis, 
 desviáveis de 24 V para sirenes e ativação
- Saída silenciável de aviso de falhas para a ativação 
 de sinalização e dispositivos auxiliares
- Saída de incêndio supervisionada para ativação por 
 discador telefônico
- Saída programável de coletor aberto 
- Relé de alarme de contato seco para a ativação 
 de dispositivos auxiliares
- Modo dia/noite
- Horário de verificação de alarme
- Horários programáveis de restauração e reinicialização
- Programável a partir de PC ou teclado
- Registro de 50 eventos visualizados por meio do PC
- Memória de alarmes/falhas ativada até a próxima 
 reinicialização
- Comando para sirenes silenciadoras
- Os comandos de teclado requerem código de tecla 
 ou PIN
- Repetidor disponível

Painéis J408

Códigos de pedidos dos produtos
557.201.532  

557.201.533 

557.201.534 

557.201.536  

508.031.726 

J400-BRG 

 
Painel convencional J408-2 de 2 zonas 
em português
Painel convencional J408-4 de 4 zonas 
em português  
Painel convencional J408-8 de 8 zonas 
em português
Repetidor J400-REP para J424 e J408-8 
em português 
Módulo de extinção J400-EXT para 
série J400  
Interface serial de ponte J400-BRG 
para painéis J400



Bases padrão e de relé
Recursos gerais
- Esteticamente discreto.
- Desempenho e confiabilidade superiores.
- Concebido para instalação rápida.
- Conexão LED remota.

Recursos gerais
- Fornece caixa traseira correspondente 
 para montagem em teto.
- Entradas de 4 conduítes.
- Adequado para ambientes úmidos 
 (4B-DHM).
- Instala em bases de 4” (10,16 cm).
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Acessórios do detector convencional

Códigos de pedidos dos produtos
517.050.041 4B Base padrão do detector
508.031.751 MUB-RV 5B Bases de relé

Códigos de pedidos dos produtos
517.050.052 4B-EM 4” (10,16 cm) Montagem euro
517.050.051 4B-DHM Montagem de prateleira  
   superior
517.050.612 Kit de terminal acessório da base  
   (pacote com 10)

Recursos gerais
-  Exclusivo detector de incêndio por CO aprimorado para 
 detecção prematura.
-  Detector de fumaça de HPO universal inteligente.
-  Discreto, não chama a atenção.
-  Desempenho e confiabilidade superiores.
-  Concebido para instalação rápida e fácil.
-  LED de alarme remoto e integral.
-  Série de aprovações de produtos.

601P
Um detector ideal para utilização com incêndios de combustão 
lenta ou latente. Estes detectores são especialmente 
adequados para aplicações e áreas gerais em que possa 
ocorrer superaquecimento de cabos, por exemplo, em áreas 
de serviços elétricos.

601PH
Um detector combinado para fumaça e calor, ideal para 
utilização com incêndios de latência lenta ou de chamas 
abertas.

601H
A combinação fixa de taxas de elevação de calor torna o 
detector ideal para utilização onde detectores de fumaça não 
possam ser posicionados.

601CH
Um detector que fornece avisos antecipados de incêndios 
de latência lenta, ideal para riscos adormecidos.

601F
Um detector que é ideal para a proteção de grandes áreas 
abertas, sem sacrificar a velocidade de reação a incêndios 
com chamas.

Códigos de pedidos dos produtos
516.600.001   601P Detector óptico de fumaça
516.600.002  601PH Detector óptico de alto desempenho
516.600.003   601H-R Detector de calor – taxa de elevação
516.600.214 611H-F Detector de calor – temperatura fixa

Detectores convencionais da série 600
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Recursos gerais
A luz indicadora remota de 800 HL fornece um indicador maior para utilização no 
lugar do RIL quando distâncias maiores estiverem envolvidas ou em mercados 
influenciados por VdS . Normalmente utilizada para indicar a origem de um alarme 
em edifícios com longos corredores, por exemplo, hotéis, hospitais, apartamentos.

Indicador remoto

Códigos de pedidos dos produtos
516.800.909  Luz indicadora de  800 hl

Recursos gerais
- Acionador manual convencional reinicializável. 
- Conformidade com o padrão EN 54-11.
- Grande superfície de ativação.
- Fácil instalação utilizando terminais de empurrar-encaixar.
- Estilo distinto e reconhecível.
- Montagem em superfície ou embutida.
- Facilidade notável de testes, que agiliza as visitas 
 de manutenção.
- Tampa articulada transparente opcional.
- Elemento opcional de ponto de chamada deformável em plástico, 
 para áreas de processamento de alimentos
- Modelos à prova d’água IP67 para aplicações externas.

Recursos gerais
- Características elevadas de saída sonora.
- Baixo consumo de corrente.
- Linhas limpas, estilo moderno.
- Fácil de instalar, com baixos custos.
- Grau de proteção IP44.

Acionadores Manuais  
convencionais

Códigos de pedidos dos produtos
576.501.071 H201 Sirenes
576.501.072 HS201 Sonorizador/Sinalizador

Códigos de pedidos dos produtos
2501234  Acionador manual Convencional com caixa.
2501234  Acionador manual convencional a prova d’água.
2501040 Caixa com 10 chaves para Acionador manual.

Sonorizadores e Sinalizadores
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Fontes de alimentação externas

Recursos gerais
- Caixa robusta de metal.
- Saídas em fusíveis gêmeos.
- Temperature compensated charging.
- Deep discharge protection of batteries.
- Fault relay output.
- Comprehensive LED status indication.

Códigos de pedidos dos produtos
508.031.746  BXM24/25-B Fonte de alimentação com caixa de 2,5 A @ 27,6 V CC 
    – barramento RS485 – (abriga baterias de até 17 Ah) aprovação EN 54
508.031.747   BXM24/50-B Fonte de alimentação com caixa de 5A @ 27,6  V CC 
    – barramento RS485 – (abriga baterias de até 17 Ah) aprovação EN 54

Aprovações dos produtos

Família de produtos
Painéis J400

Detector da série 600

H201 – HS201 Sonorizadores/sinalizadores convencionais

Painéis FireClass 500

Detectores da série FC460

MCP endereçável FC420 – FC421

Bases endereçáveis e de sonorizador da série FC430LP

FC410LP Sonorizadores/sinalizadores endereçáveis

Módulos auxiliares FC400

Unidades de fornecimento de energia

Listing body
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Observações: Observações:
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Unit 6, West Point Enterprise Park
Clarence Avenue
Trafford Park
Manchester
M17 1QS
Reino Unido

Hillcrest Business Park
Cinderbank, Dudley
West Midlands
DY2 9AP
Reino Unido
 
Tel: +44 (0)1384 453985 
Fax: +44 (0)1384 458972

Para obter mais informações sobre a 
tecnologia de detecção de incêndio 
FireClass, visite: www.fireclass.net ou 
entre em contato conosco em 
FireClassSalesLATAM@tycoint.com

Localização do FireClass em:
 
Rua Robert Bosch, 568
Barra Funda
São Paulo / SP
01141-010 
Brasil
Tel: +55 11 98885 7326

PO Box 61355
Block D, Floor 3
Office Park Building #56
Dubai Internet City
Dubai
Emirados Árabes

Tel: +971 (0)4 883 8689
Fax: +971 (0)4 883 8674

Av. Presidente Juarez 2007 Lote 6
San Jerónimo Tepetlacalco,
Tlalnepantla, Estado de México
54090 
Mexico
Tel. +5255 532123 50

Via Gabbiano 22
Zona Industriale S. Scolastica
64013 Corropoli (TE)
Itália

FireClassSalesIT@tycoint.com

FireClass e outros nomes de produtos listados acima são marcas comerciais e/ou marcas registradas. 
A utilização não autorizada é estritamente proibida. Copyright © 2014 Tyco Fire Products LP.  

Todos os direitos reservados.


