
Detecção e alarme de incêndio
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Acionador manual endereçável 
quebre o vidro com sirene

O acionador tipo “QUEBRE O VIDRO” endereçável, possui um interruptor que, rompendo-
se o vidro, aciona o alarme. Possui a função 2 em 1, além de permitir o acionamento no 
modo manual o produto possui uma sirene para alertar o sinistro. LED verde (NORMAL 
- sistema funcionando) e LED vermelho (FOGO - Alarme). Quando for acionado em uma 
emergência mandará um sinal automaticamente informando o seu código (laço) de 
localização para a central de alarme de incêndio. Devido ao seu grau de proteção IP20, 
deve ser instalado em ambientes internos.

Características

 » LED verde para indicação de sistema normal

 » LED vermelho para indicação de alarme

 » Sirene piezoelétrica incorporada

 » Conexão por borne

 » Pressão sonora acima de 90 dB

 » Grau de proteção IP20

 » Indicado para instalação em ambiente interno
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Produto Acionador manual

Tensão de alimentação 20 a 27 Vdc

Tensão de operação 20 a 27 Vdc

Sistema de atuação Quebre o vidro

Corrente do acionador em alarme 20 a 35 mA

Corrente do acionador em vigília 80 μA

Piezo elétrico incorporado 90 dB

Corrente da sirene em alarme 50 mA

Topologia Borne c/ 4 vias (2 para laço e 2 para sirene)

Material (construção) Plástico em ABS na cor vermelha

Norma

O produto possibilita que o projeto, 
instalação, comissionamento e manutenção 
de sistemas de detecção de alarme de 
incêndio atendam aos requisitos da norma 
ABNT NBR 17240 de 01/10/2010

Grau de proteção IP20

Peso (aproximado) 200 g

Dimensões (L × A × P) 105 × 105 × 45,5 mm

Especificações técnicas

ACIONADOR 
MANUAL

Acionador manual endereçável 
quebre o vidro com sirene

Conheça também

Central Slim Aciona bomba Acionador manual IP66 Cabo blindado

Este produto deve ser instalado e  
configurado por um técnico qualificado


