Catálogo de Produtos

Flexibilidade, confiabilidade
e segurança na detecção de
incêndios.

Sistemas Endereçáveis Analógicos

Sistema Endereçável Analógico DXc
Detectores Endereçáveis Analógicos ADVANCED S2
Detectores Lineares Endereçáveis Analógicos
Acionadores Manuais Endereçáveis Analógicos
Módulos Endereçáveis Analógicos
Avisadores Audiovisuais Endereçáveis Analógicos

SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
SISTEMA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DX CONNEXION

SISTEMA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DX CONNEXION
O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio DX CONNEXION é a inovadora evolução do
consagrado sistema Morley Dimension. Esse sistema é composto por centrais de 1, 2 e 4
laços, que podem operar de forma independente, ou que podem também fazer parte de um
sistema em rede com qualquer combinação de centrais até o limite de 16 laços de detecção,
oferecendo ampla conectividade e capacidade de ampliação. Os painéis foram projetados
para que sua operação seja simples e intuitiva, possuindo teclado alfa-numérico frontal e visor
gráfico com iluminação de fundo de 240 x 64 pixels para apresentar informações do sistema
de maneira clara e precisa. É possível uma rápida inicialização através de programação guiada
com apenas quatro procedimentos para colocar o sistema funcional e em operação. Todos os
painéis do Sistema DX Connexion possuem entrada para cabo de programação USB, saída
RS485 para interligação de painéis repetidores. Os painéis permitem a instalação de módulos
adicionais como o cartão de rede para interligação dos painéis em rede de até 16 laços de
detecção e o módulo de comunicação serial ao qual é possível conectar módulo conversor IP,
módulo comunicador CRA, um módulo conversor de protocolos padrão ou PC com sistema
gráfico se supervisão. O protocolo aberto facilita a integração com sistemas de supervisão de
outros fabricantes.
A rede de centrais DXcNET utiliza a arquitetura segura e flexível de rede local ARCNET. Além de
supervisionar e comandar os dispositivos interligados a seus laços de detecção, cada central
supervisiona o restante das centrais “ponto-a-ponto” (eventos e comandos compartilhados),
com todas as centrais com a mesma prioridade. Projetada para atender as especificações
da norma EN54/13, a distância entre os painéis pode chegar a até 1.200m. Com capacidade
de 16 laços de detecção, é possível conectar em rede qualquer combinação de centrais
(16xDXc1, 8xDXc2, 4xDXc4, ou qualquer outra combinação), permitindo o controle de mais
de 3000 equipamentos endereçáveis de forma mais segura, descentralizada, assegurando
importante economia na fiação utilizada na instalação do sistema.
A parametrização de 3 modos de funcionamento especial em 14 faixas horárias semanais permite
adaptar o sistema às necessidades específicas de cada instalação. O software de configuração
DXc simplifica a customização da instalação, permitindo a personalização do display gráfico
com o logotipo da empresa e a realização de cálculos de consumo, dimensionamento dos
laços de detecção e baterias. Além disso, o sistema inclui um gerenciador de histórico para
recuperar e filtrar eventos por tipo, data ou equipamento.
Cada laço possui uma potência de alimentação de 500mA e consegue supervisionar um total
de até 198 pontos endereçáveis, com um máximo de 99 detectores analógicos e 99 módulos
de supervisão e comando:
- Detectores multi-critério, sistemas de aspiração, detectores lineares ou detectores de fumaça
e temperatura.
- Acionadores manuais, avisadores sonoros e visuais, módulos de supervisão de contatos livre
de tensão, módulos de supervisão de laços convencionais e módulos de comando.
Os painéis do Sistema DX Connexion possuem isoladores incorporados nas entradas e saídas
dos laços de detecção.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Alimentação:
• Saída do laço analógico:
• Saída de fonte auxiliar:
• Contatos de relé:
• Circuito para avisadores
sonoros e visuais:

100-240Vac, 50-60Hz
500mA
24Vcc @ 250mA
24V / 1A
2x 24Vcc @ 1A
Consumo total máximo de 1A

3

• Temp. de operação:
• Umidade relativa:
• Grau de Proteção
• Porta:
• Certificação:

De 0ºC a 40ºC
De +5% a 95% sem condensação
IP30
ABS resistente a fogo
EN54/2 e EN54/4
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
SISTEMA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DX CONNEXION

714-001-112

PAINEL DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 1 LAÇO - DXc1
Central endereçável analógica de detecção de incêndios de 1 laço de detecção DXc, com
198 endereços (99 sensores + 99 módulos), 2 circuitos para avisadores sonoros e visuais
supervisionados (consumo total máximo de 1A), fonte de alimentação de 24Vcc @ 2A, 2 relés
de indicações gerais (alarme e falha), um relé programável, saída de alimentação auxiliar fixa
e rearmável 24 Vcc @ 250mA, 2 botões de comando e 2 LEDs de indicação para funções
programáveis, display gráfico em LCD 240 x 64 pixels, entrada para cabo de programação
USB e saída RS485 para interligação de painéis repetidores. Módulos opcionais de interligação
de painéis em rede DXcNET e Módulo de comunicação serial RS232 (para integração ou
conexão com PC com sistema gráfico de supervisão). Inclui funções lógicas de programação
de verificação e coincidência para eliminar falsos alarmes, assim como algoritmos de
supervisão, ajuste de sensibilidade e programação horária para detectores multi-critério MIPTSE-IV, detectores ópticos de fumaça MI-PSE-IV e de temperatura MI-RHSE-IV, MI-FHSE-IV
e MI-HTSE-IV.
Inclui CD com ferramenta de cálculo para dimensionamento dos laços e das baterias, programa
de gerenciamento de histórico de eventos, manuais e software de configuração que permite
personalizar o display gráfico da central com o logotipo da empresa e customizar os textos de
identificação dos equipamentos.
Gabinete com capacidade para alojar 2 baterias 12 Vcc / 7 Ah.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Fonte de alimentação:
• Consumo em repouso:
• Carregador de baterias:
• Baterias recomendadas:
• Peso (excluindo baterias):
Nota:

2A @ 24Vcc
110 mA
600 mA (Baterias 12 Vcc / 7 Ah)
12 Vcc / 7 Ah
Aprox. 4 kg

• Dimensões em mm:

• Certificação

390 largura
260 altura
147 profundidade
LPCB

O Painel não é fornecido com baterias.

714-001-222

PAINEL DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 2 LAÇOS - DXc2
Central endereçável analógica de detecção de incêndios de 2 laços de detecção DXc, com
396  endereços (198 sensores + 198 módulos), ampliável para 4 laços (792 endereços) através
do módulo de expansão de 2 laços 795-111, 2 circuitos para avisadores sonoros e visuais
supervisionados ( consumo total máximo de 1A), fonte de alimentação de 24Vcc @ 4A, 2 relés
de indicações gerais (alarme e falha), um relé programável, saída de alimentação auxiliar fixa
e rearmável 24 Vcc @ 250mA, 2 botões de comando e 2 LEDs de indicação para funções
programáveis, display gráfico em LCD 240 x 64 pixels, entrada para cabo de programação
USB e saída RS485 para interligação de painéis repetidores. Módulos opcionais de interligação
de painéis em rede DXcNET e Módulo de comunicação serial RS232 (para integração ou
conexão com PC com sistema gráfico de supervisão).
Inclui funçoes lógicas de programação de verificação e coincidência para eliminar falsos
alarmes, assim como algoritmos de supervisão, ajuste de sensibilidade e programação horária
para detectores multi-critério MI-PTSE-IV, detectores ópticos de fumaça MI-PSE-IV e de
temperatura MI-RHSE-IV, MI-FHSE-IV e MI-HTSE-IV.
Inclui CD com ferramenta de cálculo para dimensionamento dos laços e das baterias, programa
de gerenciamento de histórico de eventos, manuais e software de configuração que permite
personalizar o display gráfico da central com o logotipo da empresa e customizar os textos de
identificação dos equipamentos.
Gabinete com capacidade para alojar 2 baterias 12 Vcc / 17 Ah.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Fonte de alimentação:
• Consumo em repouso:
• Carregador de baterias:
• Baterias recomendadas:
• Peso (excluindo baterias):
Nota:

4A @ 24Vcc
160 mA
700 mA
(Baterias 12 Vcc / 7 Ah a 17 Ah)
12 Vcc / 12 Ah
Aprox. 4,5 kg

• Dimensões em mm:

• Certificação

390 largura
391,5 altura
147 profundidade
LPCB

O Painel não é fornecido com baterias.
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
SISTEMA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DX CONNEXION

714-001-242

PAINEL DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 4 LAÇOS - DXc4
Central endereçável analógica de detecção de incêndios de 4 laços de detecção DXc, com
792  endereços (396 sensores + 396 módulos), 2 circuitos para avisadores sonoros e visuais
supervisionados (consumo total máximo de 1A), fonte de alimentação de 24Vcc @ 4A, 2 relés
de indicações gerais (alarme e falha), um relé programável, saída de alimentação auxiliar fixa
e rearmável 24 Vcc @ 250mA, 2 botões de comando e 2 LEDs de indicação para funções
programáveis, display gráfico em LCD 240 x 64 pixels, entrada para cabo de programação
USB e saída RS485 para interligação de painéis repetidores. Módulos opcionais de interligação
de painéis em rede DXcNET e Módulo de comunicação serial RS232 (para integração ou
conexão com PC com sistema gráfico de supervisão).
Inclui funções lógicas de programação de verificação e coincidência para eliminar falsos
alarmes, assim como algoritmos de supervisão, ajuste de sensibilidade e programação horária
para detectores multi-critério MI-PTSE-IV, detectores ópticos de fumaça MI-PSE-IV e de
temperatura MI-RHSE-IV, MI-FHSE-IV e MI-HTSE-IV.
Inclui CD com ferramenta de cálculo para dimensionamento dos laços e das baterias, programa
de gerenciamento de histórico de eventos, manuais e software de configuração que permite
personalizar o display gráfico da central com o logotipo da empresa e customizar os textos de
identificação dos equipamentos.
Gabinete com capacidade para alojar 2 baterias 12 Vcc / 17 Ah.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Fonte de alimentação:
• Consumo em repouso:
• Carregador de baterias:
• Baterias recomendadas:
• Peso (excluindo baterias):
Nota:

4A @ 24Vcc
160 mA
700 mA
(Baterias 12 Vcc / 7Ah a 17 Ah)
12 Vcc / 12 Ah
Aprox. 4,5 kg

• Dimensões em mm:

• Certificação

390 largura
391,5 altura
147 profundidade
LPCB

O Painel não é fornecido com baterias.

795-099

CARTÃO DE COMUNICAÇÃO EM REDE DXcNET
Cartão de interface que permite conectar as centrais DX CONNEXION em rede. Incorpora
circuito de isolamento elétrico na comunicação entre painéis. Distância máxima entre painéis,
dependendo do cabo utilizado, de até 1.200 metros. Necessário um cartão de comunicação
por central.

795-122

CARTÃO DE COMUNICAÇÃO RS232 / DXc
Cartão de interface de comunicação serial RS232 para conectar as centrais DX CONNEXION a
computadores com sistema gráfico de supervisão ou integrar a sistemas de outros fabricantes.

795-111

CARTÃO DE EXPANSÃO COM 2 LAÇOS DXc
Cartão de expansão com 2 laços analógicos com capacidade para 99 sensores e 99 módulos
por laço (398 pontos identificados). Pode ser conectado à central DXc2 para ampliar sua
capacidade para 4 laços.
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
SISTEMA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DX CONNEXION

020-891

CABO DE PROGRAMAÇÃO USB / DXc
Cabo de comunicação USB de interface da Central DXc com computador, para customização
da programação da central ou recuperação da configuração instalada.

709-601-001

REPETIDOR ATIVO ZXR-A
Repetidor com display em LCD de 2 x 40 caracteres que exibe os mesmos eventos presentes
na central. Possui chave de habilitação de comandos e 4 botões de comando (reiniciar,
reconhecer, silenciar/reativar e ativar sirenes) para controle do sistema. Fornecido com LEDs
de informação geral (serviço, falha, reconhecido, sirenes silenciadas, desconexão e incêndio).
Corpo em aço com frontal na cor bege claro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Dimensões em mm:

Nota:

225 largura
156 altura
51 profundidade

Conecta-se à saída RS485 para interligação de painéis repetidores existentes nas centrais DXc.
Necessita alimentação auxiliar 24V@150mA

709-701-001

REPETIDOR PASSIVO ZXR-P
Repetidor com display em LCD de 2 x 40 caracteres que exibe os mesmos eventos presentes
na central. Fornecido com LEDs de informação geral (serviço, falha, reconhecido, sirenes
silenciadas, desconexão e incêndio). Corpo em aço com frontal na cor bege claro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Dimensões em mm:

Nota:

225 largura
156 altura
51 profundidade

Conecta-se à saída RS485 para interligação de painéis repetidores existentes nas centrais DXc.
Necessita alimentação auxiliar 24V@150mA
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
SISTEMA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DX CONNEXION

CONFIGURAÇÕES TÍPICAS1

EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

SISTEMA DXcNET
6 LAÇOS
8 LAÇOS
10 LAÇOS
12 LAÇOS
14 LAÇOS
16 LAÇOS
1

DXc4+DXc2+ 2x795-099
2xDXc4+2x795-099
2xDXc4+DXc2+3x795-099
3xDXc4+3x795-099
3xDXc4+DXc2+4x795-099
4xDXc4+4x795 -099

CAPACIDADE
DETECTORES
MÓDULOS

594
792
990
1188
1386
1584

594
792
990
1188
1386
1584

Para
outras configurações,
consultar arquitetura.
CONEXÂO
IP

1 LAÇO
DXc1+795-122+TG
-1 deve ser de 512.
99
Para
atender a norma EN /54-2; o número máximo de detectores
+ acionadores por-IP
central
2 LAÇOS
4 LAÇOS

DXc2+795-122+TG -IP -1
DXc4+795-122+TG -IP -1

198
396

99
198
396

CONEXÂO CRA RTC (CONTATO ID)
1 LAÇO
2 LAÇOS
4 LAÇOS

DXc1+795-122+ID-CRA
DXc4
DXc2+795-122+ID-CRA
DXc4+795-122+ID-CRA

99
198
396

99
198
396

CONEXÂO CRA RTC / GSM (CONTATO ID)
1 LAÇO
2 LAÇOS
DXc2
4 LAÇOS

DXc1+795-122+ID-CRA-GSM
DXc2+795-122+ID-CRA-GSM
DXc4+795-122+ID-CRA-GSM

99
198
396

DXc4
99

198
396

DXc1

ZXR-A

ZXR-P
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
DETECTORES ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS ADVANCED S2

MI-PSE-S2-IV

DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Detector ótico de fumaça para sistema endereçável analógico DX Connexion. Ideal para
incêndios com evolução lenta, com partículas visíveis de fumaça. Incorpora algoritmos de
verificação, compensação de sujeira (drift compensation) e supervisão da câmera. Fácil
endereçamento através de programadores de endereços roto-decádicos (01 a 99). Possui 2
LEDs que permitem a visualização do estado do detector a partir de qualquer posição e saída
para indicador remoto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características comuns à série S2:
• Tensão de operação:
• Corrente em repouso:

15-32Vcc
• Dimensões em mm:
200μA a 24Vcc (sem
comunicações) / 300μA a 24Vcc • Certificação:
(LED piscante a cada 5 seg.)
• Certificação CPD:
3,5mA a 24Vcc
(LED aceso constante)
De – 30ºC a + 70ºC
De 10% a 93%
(sem condensação)
PC/ABS de cor marfim

• Máx. corrente em alarme:
• Temp. de operação:
• Umidade relativa:
• Gabinete:
Nota:

Características próprias ao detector MI-PSE-S2-IV
102 Ø x 52 (altura) montado
em base B501AP-IV
EN54-7
0786-CPD-20745

Requer base B501AP-IV.
MI-PSE-S2I-IV Modelo com isolador incorporado

MI-PTSE-S2-IV

DETECTOR DE FUMAÇA E TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL ALGORITMICO
Detector multicritério ótico-térmico para sistema endereçável analógico DX Connexion.
Incorpora algoritmos para a análise dos sinais ótico, térmico-termovelocimétricos classe
A1R e do sinal resultante processado. Compensação de sujeira (drift compensation) e ajuste
automático às condições ambientais. Possibilidade de operar com tecnologia dual ou térmica
de acordo com programação horária. Ideal para incêndios de evolução lenta ou rápida, com
alta imunidade a falsos alarmes. Fácil endereçamento através de programadores de endereços
roto-decádicos (01 a 99). Possui 2 LEDs que permitem a visualização do estado do detector a
partir de qualquer posição e saída para indicador remoto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Características comuns ao restante da série S2 descritas no detector MI-PSE-S2-IV.
• Dimensões em mm:
102 Ø x 61 (altura) montado em
base B501AP-IV
• Certificação
EN54-7 e EN54-5
• Certificação CPD
0786-CPD-20738
Nota:

Requer base B501AP-IV.
MI-PTSE-S2I-IV Modelo com isolador incorporado
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
DETECTORES ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS ADVANCED S2

MI-RHSE-S2-IV

DETECTOR TERMICO 58ºC / TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Detector térmico-termovelocimétrico para sistema endereçável analógico DX Connexion.
Recomendado para a detecção de incêndios em ambientes onde a temperatura não é elevada
e é usualmente constante.
Fácil endereçamento através de programadores de endereços roto-decádicos (01 a 99).
Possui 2 LEDs que permitem a visualização do estado do detector a partir de qualquer posição
e saída para indicador remoto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Características comuns ao restante da série S2 descritas no detector MI-PSE-S2-IV.
• Dimensões em mm:
102 Ø x 61 (altura) montado em
base B501AP-IV
• Certificação
EN54-5 A1R
• Certificação CPD
0786-CPD-20748
Nota:

Requer base B501AP-IV.
MI-RHSE-S2I-IV Modelo com isolador incorporado

MI-FHSE-S2-IV

DETECTOR TERMICO 58ºC ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Detector térmico de temperatura fixa 58ºC para sistema endereçável analógico DX Connexion.
Recomendado para a detecção de incêndios em ambientes onde ocorrem mudanças bruscas
de temperatura em certos períodos do dia.
Fácil endereçamento através de programadores de endereços roto-decádicos (01 a 99).
Possui 2 LEDs que permitem a visualização do estado do detector a partir de qualquer posição
e saída para indicador remoto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Características comuns ao restante da série S2 descritas no detector MI-PSE-S2-IV.
• Dimensões em mm:
102 Ø x 61 (altura) montado em
base B501AP-IV
• Certificação
EN54-5 A1S
• Certificação CPD
0786-CPD-20746
Nota:

Requer base B501AP-IV.
MI-FHSE-S2I-IV Modelo com isolador incorporado
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
DETECTORES ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS ADVANCED S2
BASES PARA DETECTORES ANALÓGICOS

MI-HTSE-S2-IV

DETECTOR TERMICO 78ºC ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Detector térmico de alta temperatura 78ºC para sistema endereçável analógico DX Connexion.
Recomendado para a detecção de incêndios em ambientes onde ocorrem mudanças bruscas
de temperatura em certos períodos do dia.
Fácil endereçamento através de programadores de endereços roto-decádicos (01 a 99). Possui
2 LEDs que permitem a visualização do estado do detector a partir de qualquer posição e saída
para indicador remoto. Incorpora micro interruptor ativado através de ímã para a realização de
teste local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Características comuns ao restante da série S2 descritas no detector MI-PSE-S2-IV.
• Dimensões em mm:
102 Ø x 61 (altura) montado em
base B501AP-IV
• Certificação
EN54-5 BS
• Certificação CPD
0786-CPD-20747
Nota:

Requer base B501AP-IV.
MI-HTSE-S2I-IV Modelo com isolador incorporado

B501AP-IV

BASE PARA DETECTOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Base padrão para detectores endereçáveis analógicos (com ou sem isolador).
Ao retirar o detector, mantém a continuidade da fiação do laço de detecção automaticamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Material:
Nota:

PC/ABS de cor marfim

• Dimensões em mm:

102 Ø x 9 (altura)

O adaptador BA1AP-IV permite a entrada de tubo aparente de 20 mm.

BA-1AP-IV

ADAPTADOR
Acessório de adaptação para tubos de 18 e 20 mm às bases B501AP-IV

SMK-400-IV

ACESSÓRIO PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE
Acessório para montagem em superfície, reforçado, com 4 entradas de tubo aparente de até
22 mm. Adapta-se à base B501AP-IV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Material:

PC/ABS de cor marfim

• Dimensões em mm:
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
DETECTORES PARA DUTOS

DNRE

CAIXA PARA DETECTOR ANALÓGICO PARA DUTOS
Caixa de análise de efeito Venturi para a detecção de fumaça em dutos de ventilação e arcondicionado. Incorpora base B501AP-IV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Temp. de operação:
• Temp. de armazenamento:
• Umidade relativa:
• Velocidade do ar no duto:
Nota:

De -20ºC a 70ºC
De -30ºC a 70ºC
De 0 a 95% sem condensação
0,5 a 20,32 m/s

• Peso:
• Dimensões em mm:

820 g
370 largura
127 altura
63 profundidade

Requer detector MI-LZR-IV ou MI-PSE-S2-IV e tubo de aspiração DST.
Produto especial com fornecimento sujeito a consulta

DST-1

TUBO DE ASPIRAÇÃO 20CM
Tubo de aspiração metálico para dutos de até 30cm de largura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diâmetro do tubo em mm:

DST-1.5

18 Ø

TUBO DE ASPIRAÇÃO 50CM
Tubo de aspiração metálico para dutos entre 30 cm e 60 cm de largura.

DST-3

TUBO DE ASPIRAÇÃO 100CM
Tubo de aspiração metálico para dutos entre 60 cm e 120 cm de largura.

DST-5

TUBO DE ASPIRAÇÃO 150CM
Tubo de aspiração metálico para dutos entre 120 cm e 240 cm de largura

DST-10

TUBO DE ASPIRAÇÃO 300CM
Tubo de aspiração metálico para dutos entre 240 cm e 360 cm de largura.
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
DETECTORES LINEARES ENDEREÇÁVEIS

MI-LPB2

DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Barreira analógica de detecção de fumaça para sistema endereçável analógico DX Connexion.
Equipamento composto por uma unidade endereçável com emissor e receptor integrado, que
se conecta diretamente ao laço de detecção e por uma unidade refletora de alto desempenho,
que não necessita de fiação.
Ambas as unidades são montadas em lados opostos da área protegida a uma distância de no
mínimo 5 m e de até no máximo 100 m (em conformidade com a norma EN/54-14).
Equipamento de fácil instalação, com indicação do sinal de alinhamento em dois displays de
7 segmentos.
Incorpora compensação de sujeira (drift compensation), três LEDs de estado visíveis a 10 m
(vermelho - alarme, amarelo - falha e verde intermitente -funcionamento normal) e isolador de
curto-circuito. Fornecimento inclui um refletor de 200 x 230 mm para distâncias de 10 a 70 m
(para distâncias superiores, utilizar o refletor 6500-LRK).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Consumo:

• Umidade relativa:
• Alcance:
• Peso:
Nota:

2mA em repouso; 3mA em falha;
11,2mA em alarme e 20mA em
alinhamento
De 10% a 93% sem condensação
De 5m a 100m
1,7Kg

• Dimensões em mm:

• Certificação:
• Certificação CPD:

175 largura
225 altura
50 profundidade
EN54-12
0832-CPD-0329

Produto especial com fornecimento sujeito a consulta

6500-LRK

REFLETORES PARA 70-100M
Kit com três refletores extras para compor conjunto de 4 refletores, necessário para instalações
entre 70 e 100m, considerando o refletor incluído na barreira MI-LPB2.

6500-SMK

KIT PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE
Kit para montagem em superfície. Proporciona uma profundidade adicional de 43 mm.

6500-MMK

SUPORTE METÁLICO
Suporte metálico preto que permite a montagem da barreira em tetos ou paredes inclinadas
com ângulo superior a 10º. Pode ser montado tanto no detector como no refletor.
Nota:

Requer kit para montagem em superfície 6500-SMK.
Não é compatível com o kit de grande alcance 6500-LRK.

12

www.morley-ias.com.br

SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
ACIONADORES MANUAIS ENDEREÇÁVEIS

MI-MCP-FLEX

ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Acionador manual rearmável para sistema endereçável analógico DX Connexion. Permite a
utilização de caixas embutidas padrão. Incorpora tampa de proteção para evitar ativação
acidental e chave para rearme. Fácil endereçamento através de programadores de endereços
roto-decádicos (01 a 99). Possui LED que permite a visualização do estado do dispositivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Consumo:

200μA em repouso e 7mA em
alarme.
160g
89 largura
93 altura
27,5 profundidade

• Peso:
• Dimensões em mm:

Nota:

• Certificação:
• Certificação CPD:

EN54-11
0832-CPD-0703

Requer caixa MSB1 para montagem em superfície.

MI-MCP-FLEX-I

ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO COM ISOLADOR
Acionador manual rearmável com isolador de curto-circuito para sistema endereçável
analógico DX Connexion. Permite a utilização de caixas embutidas padrão. Incorpora tampa de
proteção para evitar ativação acidental e chave para rearme. Fácil endereçamento através de
programadores de endereços roto-decádicos (01 a 99). Possui LED que permite a visualização
do estado do dispositivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Consumo:

200μA em repouso e 7mA em
alarme.
160g
89 largura
93 altura
27,5 profundidade

• Peso:
• Dimensões em mm:

Nota:

• Certificação:
• Certificação CPD:

EN54-11 e EN54-17
0832-CPD-0703

Requer caixa MSB1 para montagem em superfície.

MSB1

CAIXA DE MONTAGEM PARA ACIONADOR MANUAL
Caixa para instalação em superfícies dos acionadores MI-MCP-FLEX e MI-MCP-FLEX-I.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:
• Dimensões em mm:

80g
87 largura
93 altura
32 profundidade
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
MÓDULOS MONITORES ENDEREÇÁVEIS

MI-MM3E

MICRO MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Micro-módulo monitor do sistema endereçável analógico DX Connexion. Possui uma
entrada monitorada para a supervisão do estado de equipamentos externos através de
contato normalmente aberto livre de tensão. A ocorrência será exibida na central através de
texto customizado (porta fechada, detector de fluxo, etc.). Fácil endereçamento através de
programadores de endereços roto-decádicos (01–99). Saída para LED externo de 6mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:
• Dimensões em mm:

MI-DMMI

42 g
44 largura
40 altura
13 profundidade

• Supervisão de linha:
• Certificação:
• Certificação CPD:

Resistiva 47K Ohms
EN54-18
0832-CPD-0931

MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 1 ENTRADA
Módulo monitor do sistema endereçável analógico DX Connexion. Possui uma entrada
monitorada para a supervisão do estado de equipamentos externos através de contato
normalmente aberto livre de tensão. A ocorrência será exibida na central através de texto
customizado (porta fechada, detector de fluxo, etc.).
Incorpora isolador de curto-circuito. Fácil endereçamento através de programadores de
endereços roto-decádicos (01 a 99) visíveis tanto na parte frontal quanto na parte lateral do
módulo. Possui LED de status (verde intermitente – funcionamento normal; vermelho constante
- alarme; amarelo intermitente - falha no circuito monitorado). A conexão do módulo MI-DMMI
é feita com conectores removíveis para cabos de até 2,5mm2.
Múltiplas possibilidades de montagem: em superfície, vertical ou caixa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:
• Dimensões em mm:

MI-DMM2I

140 g
94 largura
93 altura
23 profundidade

• Supervisão de linha:
• Certificação:
• Certificação CPD:

Resistiva 47K Ohms
EN54-18 e EN54-17
0786-CPD-20342

MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 2 ENTRADAS
Módulo monitor do sistema endereçável analógico DX Connexion. Possui duas entradas
monitoradas para a supervisão do estado de equipamentos externos através de contato
normalmente aberto livre de tensão. A ocorrência será exibida na central através de texto
customizado (porta fechada, detector de fluxo, etc.).
Incorpora isolador de curto-circuito. Fácil endereçamento através de programadores de
endereços roto-decádicos (01 a 99) visíveis tanto na parte frontal quanto na parte lateral do
módulo. Possui 2 LEDs de status, um para cada entrada (verde intermitente – funcionamento
normal; vermelho constante - alarme; amarelo intermitente - falha no circuito monitorado). A
conexão do módulo MI-DMM2I é feita com conectores removíveis para cabos de até 2,5mm2.
Múltiplas possibilidades de montagem: em superfície, vertical ou caixa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:
• Dimensões em mm:

140 g
94 largura
93 altura
23 profundidade

• Supervisão de linha:
• Certificação:
• Certificação CPD:
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
MÓDULOS MONITORES (ENTRADAS) / MÓDULOS DE COMANDO (SAÍDAS)

MI-D2ICMO

MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA
Módulo monitor e de comando do sistema endereçável analógico DX Connexion. Possui 2
circuitos de entrada para supervisão do estado de equipamentos externos através de contato
normalmente aberto livre de tensão e 1 circuito de saída de relé NA/NC para a ativação de
sistemas de sinalização ou aviso, portas corta-fogo, etc.
Incorpora isolador de curto-circuito. Fácil endereçamento através de programadores de
endereços roto-decádicos (01 a 99) visíveis tanto na parte frontal quanto na parte lateral do
módulo. Ocupa três endereços consecutivos. Possui 2 LEDs, um para cada canal (verde
intermitente – funcionamento normal; vermelho constante - alarme; amarelo intermitente falha no circuito monitorado). A conexão é feita com conectores removíveis para cabos de até
2,5mm2.
Múltiplas possibilidades de montagem: em superfície, vertical ou caixa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:
• Dimensões em mm:

MI-DCMO

110 g
94 largura
93 altura
23 profundidade

• Supervisão de linha:
• Certificação:
• Certificação CPD:

Resistiva 47K Ohms
EN54-18 e EN54-17
0786-CPD-20343

MÓDULO DE COMANDO ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Módulo de comando do sistema endereçável analógico DX Connexion, para ativação de
sirenes, portas e portas corta-fogo, etc. Tipo de saída configurável através de jumper: saída
supervisionada ou contato livre de tensão NA/NC.
Incorpora isolador de curto-circuito. Fácil endereçamento através de programadores de
endereços roto-decádicos (01 a 99) visíveis tanto na parte frontal quanto na parte lateral do
módulo. Possui um LED de status (verde intermitente – funcionamento normal; vermelho
constante - relé ativo; amarelo intermitente - falha no circuito monitorado). A conexão do
módulo MI-DCMO é feita com conectores removíveis para cabos de até 2,5mm2.
Múltiplas possibilidades de montagem: em superfície, vertical ou caixa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:
• Dimensões em mm:

110 g
94 largura
93 altura
23 profundidade

• Supervisão de linha:
• Certificação:
• Certificação CPD:
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
MÓDULO ISOLADOR / CAIXA PARA MÓDULOS
MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL PARA DETECTORES CONVENCIONAIS

MI-DISO

MÓDULO ISOLADOR
Módulo isolador de curto-circuito do sistema endereçável analógico DX Connexion para
proteção do laço de detecção. O módulo isolador abre o laço de detecção caso detecte
um curto-circuito na linha ou tensão inferior a 4V, deixando inoperante somente o trecho
compreendido entre dois módulos isoladores. Sua instalação é recomendada para cada 20
dispositivos de campo. Possui um LED de duas cores (verde: intermitente em condições
normais; amarelo: fixo ao detectar um curto-circuito). A conexão é feita com conectores
removíveis para cabos de até 2,5mm2. Múltiplas possibilidades de montagem: em superfície,
vertical ou caixa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:
• Dimensões em mm:

M200SMB

80 g
94 largura
93 altura
23 profundidade

• Certificação:
• Certificação CPD:

EN54-17
0786-CPD-20340

CAIXA DE MONTAGEM
Caixa de montagem em superfície para incorporar os módulos MI-DCZM, MI-DCZR, MI-DMMI,
MI-DMM2I, MI-DCMO, MI-D2ICMO e MI-DISO.
Construída em ABS antiestático cor bege claro e com tampa transparente para a visualização
dos LEDs de estado e o endereço do módulo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:
• Dimensões em mm:

MI-DCZM

160 g
137 largura
132 altura
40 profundidade

MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE ZONA CONVENCIONAL
Módulo monitor de uma zona convencional do sistema endereçável analógico DX Connexion,
com final de linha capacitivo, que permite a conexão de até 20 detectores convencionais. Fácil
endereçamento através de programadores de endereços roto-decádicos (01 a 99). Possui
LED que permite a visualização do estado do equipamento. Incorpora micro interruptor ativado
através de ímã para a realização de um teste local. Incorpora isolador de curto-circuito.
Múltiplas possibilidades de montagem: em superfície, vertical ou caixa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:
• Dimensões em mm:

Nota:

110g
94 largura
93 altura
23 profundidade

• Supervisão de linha:
• Certificação:
• Certificação CPD:

Capacitiva 47 microF
EN54-18 e EN54-17
0832-CPD-0802

Requer alimentação fixa de 18 - 32Vcc@15mA.
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
DETECTORES CONVENCIONAIS ECO1000

E1003

DETECTOR ÓTICO CONVENCIONAL
Detector óptico de fumaça convencional de baixo perfil com LED de sinalização. Supervisão de
funcionamento através de sinalização intermitente do LED. O projeto da câmara reduz os efeitos
da sujeira e a manutenção não necessita de ferramentas especiais. Dispositivo com microsensor
incorporado, com ativação remota através de dispositivo emissor de luz codificado. Saída para
indicador remoto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características comuns à série ECO1000:
• Tensão de operação:
• Corrente em repouso:
• Máx. corrente em alarme:

8-30Vcc
• Dimensões em mm:
45μA @ 24Vcc
70mA @ 24Vcc (LED vermelho
• Certificação:
aceso)
• Certificação CPD:
De – 30ºC a + 70ºC
De 5% a 95% (sem condensação)
PC/ABS de cor branca

• Temp. de operação:
• Umidade relativa:
• Gabinete:
Nota:

Características próprias ao detector E1003
102 Ø x 42 (altura) montado
em base E1000B
EN54-7
0832-CPD-0064

Requer base E1000B.

E1005

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO CONVENCIONAL
Detector térmico-termovelocimétrico (58º - 8ºC/minuto) convencional com LED de sinalização.
Supervisão de funcionamento através de LED intermitente. Dispositivo com microsensor
incorporado, com ativação remota através de dispositivo emissor de luz codificado. Saída
para indicador remoto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Características comuns à série ECO1000 descritas no detector E1003:
• Dimensões em mm:
102 Ø x 50 (altura) montado em
base E1000B
• Certificação
EN54-5 A1R
• Certificação CPD
0832-CPD-0066
Nota:

Requer base E1000B

E1000B

BASE PADRÃO
Base padrão para a série ECO1000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Cor:
• Dimensões em mm:

branca
102 Ø
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
UNIDADE DE TESTES / ACIONADORES MANUAIS CONVENCIONAIS

E1000RTU

UNIDADE DE TESTES
Unidade remota de testes através de dispositivo emissor de luz codificado.

MCP1A-R470SF

ACIONADOR MANUAL DE ALARME REARMÁVEL SÉRIE KAC
Acionador manual de alarme rearmável vermelho para sistemas convencionais. Projetado para
utilização exclusiva em ambientes internos e montagem embutida ou em superfície.
Inclui 2 tipos de ativação selecionáveis: Contato NA ou resistivo de 470 Ohms.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Tensão de operação:
• Grau de Proteção:
• Temp. de operação:
• Gabinete:
• Peso:
Nota:

30Vcc máximo
IP24D
De -30ºC a 70ºC
RAL 3001
180g

• Dimensões em mm:

• Certificação:
• Certificação CPD:

89 largura
93,5 altura
59,5 profundidade
EN54-11:2001
0832-CPD-0642

Incorpora caixa de montagem em superfície SR1T, chave para rearme e resistência de alarme de 470 Ohms. Não inclui
cobertura protetora de plástico.

WCP3A-RSG/C

ACIONADOR MANUAL IP67
Acionador manual de alarme tipo “quebre o vidro” para sistemas convencionais, de cor
vermelha, com contato NA ou NC. Projetado para ser utilizado em ambientes externos e
montagem em superfície.
Inclui 2 tipos de ativação selecionáveis: Contato NA ou resistivo de 470 Ohms.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Grau de Proteção:
• Peso:
• Dimensões em mm:

Nota:

IP67
360g
97,5 largura
93 altura
65,5 profundidade

• Certificação:
• Certificação CPD:

EN54-11:2001
0832-CPD-0659

Incorpora tampa protetora de plástico, vidro KG1 e caixa para montagem em superfície.
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
DISPOSITIVOS ÓTICO-ACÚSTICOS ENDEREÇÁVEIS

MI-WSD-R

AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Sirene endereçável de baixo consumo na cor vermelha para sistema endereçável analógico
DX Connexion. Conecta-se diretamente ao laço de detecção, sendo possível selecionar até
três níveis de volume e 32 tons. Fácil endereçamento através de programadores de endereços
roto-decádicos (01 a 99).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Consumo:
• Nível sonoro máximo:
• Peso:

Nota:

máx. 5,5mA
102dB
240g

• Dimensões em mm:
• Certificação:
• Certificação CPD:

115 Ø x 68 (altura em base
LPBW)
EN54-3
0832-CPD-0432

Requer base LPBW, SDBR ou WDBR.

MI-WSDB-R-RD

AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Sirene endereçável com estrobo de baixo consumo na cor vermelha para sistema endereçável
analógico DX Connexion. Conecta-se diretamente ao laço de detecção, sendo possível
selecionar até três níveis de volume e 32 tons. Fácil endereçamento através de programadores
de endereços roto-decádicos (01 a 99).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Consumo:
• Nível sonoro máximo:
• Peso:

Nota:

máx. 5,7mA
102dB
260g

• Dimensões em mm:
• Certificação:
• Certificação CPD:

115 Ø x 68 (altura em base
LPBW)
EN54-3
0832-CPD-0434

Requer base LPBW, SDBR ou WDBR.

MI-BEAC-RD

AVISADOR VISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
Estrobo de baixo consumo na cor vermelha para sistema endereçável analógico DX Connexion.
Conecta-se diretamente ao laço de detecção. Fácil endereçamento através de programadores
de endereços roto-decádicos (01 a 99).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Consumo:
• Peso:

máx.1,7mA
100g

• Dimensões em mm:
• Certificação CPD:

Nota:

112 Ø x 37 (altura em base
LPBW)
0832-CPD-0434

Requer base LPBW, SDBR OU WDBR.
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
DISPOSITIVOS ÓTICO-ACÚSTICOS ENDEREÇÁVEIS

MI-IBSD-W

AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO INTEGRADO COM BASE PARA DETECTOR
Sirene endereçável de baixo consumo que incorpora base universal para detectores do
sistema endereçável analógico DX Connexion. Conecta-se diretamente ao laço de detecção,
sendo possível selecionar até três níveis de volume e 32 tons. Fácil endereçamento através de
programadores de endereços roto-decádicos (01 a 99). Ideal para detectores instalados em
cômodos, com o objetivo de acordar pessoas que estão dormindo (em conformidade com a
norma UNE 23007/14).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Consumo:
• Nível sonoro máximo:
• Peso:

Nota:

máx. 5mA
97dB
160g

• Dimensões em mm:
• Certificação:
• Certificação CPD:

112 Ø x 43 (altura em base
LPBW)
EN54-3
0832-CPD-0428

Requer base LPBW.

MI-IBSDB-W-RD

AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO INTEGRADO COM BASE 		
PARA DETECTOR
Sirene endereçável com estrobo de baixo consumo que incorpora base universal para
detectores do sistema endereçável analógico DX Connexion. Conecta-se diretamente
ao laço de detecção, sendo possível selecionar até três níveis de volume e 32 tons. Fácil
endereçamento através de programadores de endereços roto-decádicos (01 a 99). Ideal para
detectores instalados em rotas de fuga ou em cômodos com o objetivo de acordar pessoas
que estão dormindo (em conformidade com a norma UNE 23007/14).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Consumo:
• Nível sonoro máximo:
• Peso:

Nota:

máx. 6mA
97dB
140g

• Dimensões em mm:
• Certificação:
• Certificação CPD:

112 Ø x 69,2 (altura em
base LPBW)
EN54-3
0832-CPD-0430

Requer base LPBW.
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SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS ANALÓGICOS
DISPOSITIVOS ÓTICO-ACÚSTICOS ENDEREÇÁVEIS

LPBW

BASE PARA AVISADOR
Base padrão. Adapta-se às sirenes MI-WSD-R, MI-WSDB-R-RD, MI-BEAC-RD E MI-IBSD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:

SDBR

60g

• Dimensões em mm:

112 Ø

CAIXA DE MONTAGEM DE PERFIL PROFUNDO PARA AVISADOR
Base alta de cor vermelha para entrada de tubo aparente. Adapta-se às sirenes MI-WSD-R,
MI-WSDB-R-RD e MI-BEAC-RD. A base SDBR é composta de uma base padrão LPBW e um
acessório de montagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:

WDBR

140g

• Dimensões em mm:

112 Ø x 43 (altura)

CAIXA DE MONTAGEM DE PERFIL PROFUNDO PARA AVISADOR - IP65
Base alta de cor vermelha para entrada de tubo aparente. Grau de Proteção IP65. Adapta-se
às sirenes MI-WSD-R, MI-WSDB-R-RD e MI-BEAC-RD. A base WDBR é composta de uma
base padrão LPBW e um acessório de montagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso:

160g

• Dimensões em mm:
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Detalhes para Contato:
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