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FireClass 501 

Visão geral 

O sistema FC501 é a mais recente solução FireClass 
endereçável para pequenos sistemas, oferecido pela 
Tyco Produtos de Proteção Contra Incêndios.  

Concebido para ser extremamente fácil de instalar e 
usar, o FC501 é um painel do tipo “pronto para usar” 
que oferece a simplicidade de um sistema 
convencional e os benefícios da tecnologia digital 
endereçável FireClass.  

O endereçamento automático, o recurso Intelli-zone, 
a função de ajuda on-line, a interface USB para 
carregar a configuração e a facilidade de configurar o 
painel via teclado integrado são apenas algumas 
das características que permitem a instalação e 
configuração do FC501 em algumas simples etapas. 

Este painel de circuito 3 em 1 permite que 3 circuitos 
de dispositivos sejam conectados a um único painel 
de 1 circuito, proporcionando maior flexibilidade e 
simplificando o processo de cabeamento. Assim que 
os dispositivos do circuito estiverem conectados o 
sistema pode ser auto endereçável por um único 
clique. Os dispositivos são automaticamente 
atribuídos a 3 zonas, de acordo com o circuito físico 
ao qual estão conectados, o sistema está pronto para 
proteger o local.  

Se a configuração do sistema precisa ser modificada 
e os dispositivos re-endereçados ou zonas 
re-programadas, o recurso avançado Intelli-zone 
significativamente reduz o tempo de configuração, 
permitindo que o instalador execute o teste e a 
programação de uma única vez. 

O software de configuração é extremamente fácil de 
usar e fornece uma interface gráfica muito agradável 
que exibe todos os dispositivos conectados às 
diferentes zonas. Uma ferramenta de cálculo de cabo 
e de bateria está incluída no software para ajudar 
o instalador no dimensionamento do sistema. Um 
software de mapas gráficos gratuitos, baseado em 
uma estrutura de árvore de mapas multinível permite 
uma visualização remota em tempo real de qualquer 
status de circuito, de zona e de ponto e a interface de 
usuário remoto simples com controle de botões 
(redefinir, silêncio, evacuar), permitem que os 
usuários gerenciem o sistema de qualquer lugar 
do mundo. 

O painel de controle FireClass FC501 suporta um 
total de 128 dispositivos, incluindo os detectores de 
tecnologia dupla e tripla e uma infinidade de módulos 
e sinalizadores, beneficiando-se de uma das 
variedades mais ampla disponíveis no mercado. 
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Características do software 

• Simples interface gráfica de usuário 
• Configuração de sistema simples e rápida, também 
 off-line 
• Banco de dados usuário transferível 
• Exibi gráfico de dispositivo
• Cálculo de bateria/cabos 
• Banco de dados personalizável de cabos 
• Visualização de todos os dispositivos atribuídos a 
 uma zona única 
• Visualização remota em tempo real do circuito do painel 
 de controle e status da zona, etc. 
• Interface de usuário remoto fácil com botões de controle 
 (redefinir, silêncio, evacuar) 
• Mapa multinível baseado em uma estrutura de árvore 
• Dados do dispositivo de acesso de todas as páginas 
 do mapa 
• Configuração para download através do dispositivo 
 de memória USB 
• Capacidade para imprimir a folha de etiquetas de zona 
 para personalização do painel frontal 

Product Order Codes
Circuito triplo FC501-H do painel de circuito único, Inglês - 2,5A PSU
Circuito triplo FC501-L dos ícones de circuito único - 1,5A PSU
Módulo IP FC500IP3
Cabo USB de 5 metros tipo A <-> tipo A
Repetidor visual FC500REP

557.200.718
557.200.719
508.031.743
508.032.037 
557.200.723

-5ºC ÷ 40ºC

 -40 ÷ 80 °C

Até 95% sem condensação

230VaC 50Hz - 15/+10%

FC501-L

369 x 335 x 115

3 kg

1,5A

27,6 VCC

12 Ah

Recursos do painel 

• Circuito 3 em 1 
• Até 400mA de corrente dinamicamente 
 compartilhada entre 3 circuitos
• Há duas versões disponíveis (fonte de alimentação 
 de 1,5 A ou 2,5 A) 
• Até 128 endereços / 32 zonas 
• Fácil de programar 
• Endereçamento automático 
• Mapeamento automático com o recurso Intelli-zone 
• Pronto para usar 
• Função de ajuda on-line 
• Interface USB de dupla função host/dispositivo 
• Multi-instaladores/multi-usuários (até 2 instaladores, 
 8 usuários) 
• Função de Walk Test
• 4000 eventos de log
• Localização de ruptura do circuito 
• Comunicador PSTN integrado 
• Placa IP opcional 
• GSM/GPRS como módulo externo 
• Tela LCD (160 caracteres) 
• Até 4 repetidores 
• Até 4 interfaces multifunções para impressora/painéis 
 de brigada de incêndio simplificados 
• Transmissão do evento via PSTN e IP 
• Controles do painel frontal, permitindo alterações 
 de texto e configuração 
• Exibe a temperatura, o nível de CO e o nível de fumaça 
 em qualquer ponto 
• Compensação automática de drift 

Dimensões A x L x P mm

Peso

Temperatura de funcionamento

Temperatura de armazenamento

Umidade

Tensão de alimentação

PSU Imax

Tensão nominal de saída auxiliar

Tamanho máximo de bateria

FC501-H

369 x 335 x 115

3 kg

2,5A

27,6 VCC

12 Ah - 38 Ah caixa externa


