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NIVEIS DE ACESSO AO SISTEMA: 
 
Nível de Acesso 1 – Utilizador geral (não necessita introdução de código) 
 
Neste nível só é permitido aos utilizadores executar as seguintes funções: 
1 – Teste de leds no menu CONTROLO DO SISTEMA. 
2 – Funções do menu CONSULTA (fogo, avaria, teste, isolamentos). 
3 – Função TEMPORIZAÇÃO DE DIA ACTIVADA no menu ISOLAR. Durante uma condição de alarme e enquanto a temporização 
estiver activa. 
 
 
Nível de Acesso 2 –Utilizador autorizado (necessita de código de utilizador) 
 
O acesso a este nível é acompanhado pela introdução de um código através do TECLADO existente no painel de 
controle da Central. De fábrica o código é o (�����), e após a sua introdução , pressione a tecla  ENTER , para 
confirmar. 
 
Neste nível só é permitido aos utilizadores executar as seguintes funções: 
1 – Silenciar BESOURO interno da Central. A ocorrência de algum alarme de fogo ou avaria, iniciará o toque do 
besouro interno. Ao pressionar a tecla CALAR BESOURO, o besouro deixará de tocar até uma nova ocorrência. 
2 – Silenciar ou provocar o toque de todas as sirenes do sistema, através da tecla CALAR SIRENES / EVACUAÇÃO. 
3 – Isolar as sirenes existentes no sistema, através da tecla SIRENES. 
4 – Isolar detectores (previamente seleccionados), através da tecla DETECTORES SELECCIONADOS. 
5 – Activar a Temporização modo de Dia. Ao pressionar a tecla TEMPORIZAÇÃO DE DIA ACTIVADA, irá activar a 
eventual pré-programação existente. 
 
  
INSTRUÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO TECLADO: 
 
Para utilizar o teclado use as teclas ��� e de seguida a tecla ENTER. 
ENTER    Para confirmar entradas e seleccionar funções. 
� Para avançar nos parâmetros do menu, e aumentar números. Utilizado também para código. 
� Para diminuir os parâmetros do menu e diminuir números. Utilizado também para código. 
ESC         Tecla Saída.  Usada para sair de uma função, e sair do modo de programação. 
 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE 
 
 
ESTADO DO SISTEMA: 
 
•••• Fogo – Se o led estiver aceso (vermelho), indica uma condição de alarme de fogo. 
•••• Avaria – Se o led estiver aceso (laranja), indica a existência de uma avaria. Informação adicional aparece no 

display LCD e também se tal se aplicar no parâmetro “Avarias do sistema”. 
•••• Pré-Alarme – Se o led estiver aceso (laranja), indica a existência de um detector em Pré-Alarme. 
•••• Teste – Se o led estiver aceso (laranja), indica que a central está em modo de teste. 
•••• Isolado – Se o led estiver aceso (laranja), indica que pelo menos um elemento foi isolado (retirado de serviço). 
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•••• AC – Se o led estiver aceso fixo (verde), indica que o sistema se encontra em modo Activo. Se o led estiver a 
piscar isso indica que o sistema se encontra em modo de Instalação. 

 
AVARIAS DO SISTEMA: 
 
•••• Sinalização Acústica – Se o led estiver aceso (laranja), indica a existência de uma avaria no circuito das sirenes. 

Pode ser um circuito aberto ou um curto-circuito. 
•••• Alimentação – Se o led estiver aceso (laranja), indica a existência de uma avaria no circuito de alimentação 

(230Vac ou baterias) ou uma avaria relacionada com a protecção terra. 
•••• Processador – Se o led estiver aceso (laranja), indica a existência de uma avaria 5Volt, ou uma avaria ao nível do 

processador/programa. 
 
ZONAS: 
 
Se algum dos leds deste parâmetro acender, indica a existência de um alarme de incêndio nessa zona. 
 
TECLADO:  
 
Pressione estas teclas para navegar dentro dos menus. Digite o código de utilizador e de instalador para visualizar 
diversas informações. 
 
CONTROLO DO SISTEMA: 
 
•••• Calar Besouro – Ao pressionar esta tecla silencia o besouro interno da central, durante uma condição de avaria ou 

alarme de fogo.  
        Se o led associado a esta tecla estiver aceso, indica a existência de mais de um alarme ou avaria. 
 
 
•••• Reposição do Sistema – Ao pressionar esta tecla repõe a central no seu estado normal (após um alarme). Antes 

de fazer a Reposição do Sistema os alarmes têm que ser silenciados. A Reposição do Sistema não anula ou repõe 
dispositivos isolados. só repõe condições de alarme e de avaria após as mesmas terem sido resolvidas. 

•••• Teste de Leds -  Enquanto esta tecla estiver pressionada, todos os leds da central estarão acesos, e o visor LCD 
da central fica preto. Use esta tecla para confirmar a funcionalidade dos leds e do visor LCD. 

•••• Calar Sirenes / Evacuação – Ao pressionar esta tecla activam-se todas as sirenes e besouros da central (central e 
repetidores). Pressione novamente a tecla para silenciar as sirenes e besouros.  
Se o led associado a esta tecla estiver aceso, significa que a tecla foi pressionada durante um alarme ou uma 
acção de evacuação. 

 
ISOLAR:   
 
•••• Relês Auxiliares – Ao pressionar esta tecla desactivam-se ou activam-se todos os relês e módulos externos I/O.  

Se o led associado estiver aceso, significa que os relês e módulos I/O estão isolados (desactivados). 
•••• Sirenes – Ao pressionar esta tecla desactivam-se ou activam-se todas as sirenes existentes no sistema. 

Se o led associado estiver aceso, significa que as sirenes estão isoladas (desactivadas). 
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•••• Detectores Seleccionados – Através do menu de programação podemos seleccionar detectores individualmente 
para serem isolados (desactivados). Quando esta tecla for pressionada esses detectores ficam desactivados. Esta 
tecla só actuará se pelo menos um detector for seleccionado para ser isolado. 

       Se o led associado estiver laranja, significa que os detectores seleccionados estão isolados. 
•••• Temporização de Dia Activada – A temporização pode ser configurada para as sirenes e para os módulos I/O, 

através do menu de programação. Ao pressionar esta tecla activamos ou desactivamos esta temporização. 
Se o led associado estiver laranja, significa que a função temporização está activa. 

 
CONSULTA: 
 
•••• Fogo – Se houver mais do que um detector em alarme, ao pressionar esta tecla visualizaremos no visor LCD da 

central durante 20 segundos, informação sobre o novo detector em alarme. As sucessivas pressões sobre a tecla 
farão rodar no visor as informações sobre todos os detectores em alarme. 
Se o led vermelho associado estiver em flash, significa que existem informações para serem vistas. Se o led estiver 
fixo, significa que todas as informações já foram visualizadas. 
 

•••• Avaria – Se houver mais do que uma avaria, ou se existir pelo menos uma avaria e um detector em alarme, ao 
pressionar esta tecla visualizaremos no visor LCD da central durante 20 segundos a nova avaria. As sucessivas 
pressões sobre a tecla farão rodar no visor as informações sobre todas as avarias. 

 
Se o led laranja associado estiver em flash, significa que existem informações sobre avarias para serem vistas. Se 
o led estiver fixo, significa que todas as informações já foram visualizadas.  

•••• Teste -  Se houver zonas em modo de teste ao pressionar esta tecla elas serão visualizadas no visor LCD da 
central. Ao pressionar sucessivamente a tecla todas as zonas que estiverem nesta condição serão mostradas no 
visor. 
Se o led associado estiver laranja, significa que uma ou mais zonas estão em modo de teste. 

•••• Isolamentos – Se houver dispositivos isolados, ao pressionar esta tecla os mesmos serão visualizados no visor 
LCD da central. No caso de existir mais do que um isolamento, ao pressionar sucessivamente esta tecla todos os 
dispositivos isolados serão mostrados no visor. 
Se o led associado estiver laranja, significa que um ou mais dispositivos estão isolados. 

 
 
NOTA: Algumas das funções e comandos mencionados, só estão operacionais após a introdução de um código de 
utilizador ou de programação autorizados. 
 
CONDIÇÃO DE ALARME: 
Em caso de ocorrência de um alarme de FOGO a central irá activar as Sirenes e os módulos de relê I/O de acordo com 
a sua programação. 
 
O led de FOGO no menu ESTADO DO SISTEMA ficará aceso. 
O led de “calar sirenes/evacuação” no menu CONTROLO DO SISTEMA ilumina-se. 
O Besouro da Central começa a tocar automaticamente. O respectivo led ilumina-se no menu CONTROLO DO 
SISTEMA. 
A localização e o respectivo evento será mostrado no Visor LCD da Central. 
Caso ocorram vários alarmes o led FOGO no menu CONSULTA ficará aceso. 
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PROCEDIMENTO APÓS UM ALARME (necessário código utilizador): 
Para iniciar deverá comprovar se o alarme é verdadeiro, visualizar no visor LCD o motivo e a respectiva localização. 
Após confirmação do evento e tomadas as devidas providências: 
1º Prima a tecla ENTER, introduza o código utilizador autorizado e novamente a tecla ENTER. 
2º Silencie o Besouro interno da Central  (o led respectivo apaga-se), no menu CONTROLO DO SISTEMA. 
3º Silencie as Sirenes (o led respectivo apaga-se), no menu CONTROLO DO SISTEMA. 
4º Verificação das causas do alarme e tomar todas as providências para a resolução das mesmas. 
5º Repor o Sistema através da tecla REPOSIÇÃO DO SISTEMA no menu CONTROLO DO SISTEMA. 
 
ATENÇÃO só deve fazer a REPOSIÇÃO DO SISTEMA após a resolução do problema ou problemas que motivaram o 
alarme. 
Se ocorrer um alarme provocado por uma botoneira manual de pressão, deverá repor a respectiva patilha de pressão 
na posição normal e só depois fazer a REPOSIÇÃO DO SISTEMA, caso contrário a botoneira em alarme estará 
sempre a activar o sistema. 
 
ACTIVAÇÃO MANUAL DAS SIRENES EM CASO DE ALARME (necessário código utilizador): 
Caso ocorra uma situação de alarme em que o sistema ainda não a tenha detectado , poderá sempre activar as 
SIRENES manualmente através da tecla CALAR SIRENES / EVACUAÇÃO no menu CONTROLO DO SISTEMA. Ao 
pressionar esta tecla o led associado acende-se. 
Todas as SIRENES associadas ao sistema tocarão. 
Para parar as SIRENES, prima de novo a tecla CALAR SIRENES / EVACUAÇÃO no menu CONTROLO DO SISTEMA. 
 
PROCEDIMENTO APÓS UMA AVARIA (necessário código utilizador): 
1º Prima a tecla ENTER, introduza o código utilizador autorizado e novamente a tecla ENTER. 
2º Silencie o Besouro interno da Central (o led respectivo apaga-se), no menu CONTROLO DO SISTEMA. 
3º Verificação das causas da avaria e tomar todas as providências para a resolução das mesmas. 
4º Repor o Sistema através da tecla REPOSIÇÃO DO SISTEMA no menu CONTROLO DO SISTEMA. 
 
ATENÇÃO só deve fazer a REPOSIÇÃO DO SISTEMA após a resolução do problema ou problemas que motivaram a 
avaria. 
No caso de não conseguir solucionar a avaria ou avarias é favor contactar um técnico especializado. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


