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1.1 Capacidade:

As centrais são diferenciadas apenas pelos 

programas e microprocessadores. Com isso, uma 

central pode ser utilizada para até 480 endereços, 

sem a necessidade de sua troca.

1.2.1 Carregador de baterias automático

A central é equipada com:

•	 Limitador de carga das baterias.

•	 Limitador de descarga das baterias.

•	 Sinalização visual de carga identificada na 

porta de central.

•	  Fonte chaveada.

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CENTRAL
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  1.2.3 Tempo de carga das baterias: 

  24 horas.

VISTA FRONTAL COM DISPLAY DE 80 
CARACTERES.

A imagem acima é a vista frontal 
da Central com um display de 
cristal líquido com capacidade 
para 80 caracteres.

1.2.2 Tempo de duração das baterias sem 

alimentação da rede (quando em plena carga):

12h em stand-by; para  até  240 endereços.

1h em alarme; para até 1A de saída.



1.5 Teclado e entradas

Teclado e Entradas da Central

Teclado tipo push button, com 04 teclas.

Entrada: 01 entrada IN para recebimento de 

sinal externo através de contato seco.
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1.4 Saídas

Saídas

4 Saídas digitais programáveis NA/NF-

ISOLAÇÃO 220 vca.

3 Saídas analógicas 24VCC programáveis.

1 saída 24vcc - sirenes.

(Saiba mais sobre as funções principais do 

teclado na pag 04.)

1.3  LEDs de supervisão

LEDs de supervisão indicativos das condições do 

sistema.

(Saiba mais sobre os significados das condições dos 

LEDs na pag 05.)

(Saiba mais sobre saída para dados e alimentação 

placa mãe na pag 06.)

A Central Endereçável 

Premium é multifuncional 

e conta com Tecnologia 

de ponta, desenvolvida 

e patentiada pela AMG’E 

Security Systems. 

A central proporciona 

informações claras e 

precisas, com interface 

e tecnologia segura, 

aliando alta qualidade 

ao design simples e 

intuitivo. 

      A Linha Premium 

possui centrais 

diferenciadas apenas 

pelos programas e 

microprocessadores, 

com isso, uma central 

pode ser utilizada para 

até 480 endereços, sem 

a necessidade de troca.

*Para mais de 480 

dispositivos conheça 

nossa Linha Master.
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A central foi desenvolvida para 

reconhecer os eventos de:

2. EVENTOS E DISPOSITIVOS RECONHECIDOS PELA CENTRAL

Dispositivos Compatíveis Reconhece e Executa

Detectores de Fumaça Endereçáveis.

Detectores de Gás GLP Endereçáveis.

Detectores Termovelocimétricos

Acionadores tipo Quebra Vidros / Sirenes

Módulos endereçadores de contato seco.

Módulos endereçadores de chaves de fluxo.

Módulos endereçadores de bomba de 
incêndios.

Roteadores e Supervisores.

Detecção de fumaça.

Detecção de gás GLP / GN.

Detecção de temperatura.

Alarme manual / Disparo do alarme

Fechamento e abertura de contatos secos 
provenientes do codificador de contato seco.

Fechamento e abertura de contatos secos dos 

CSs (Comandos Secundários) das chaves 

de fluxo do sistema e sprinklers com sinal 

oriundo do módulo codificador de SC.

Identifica bomba ligada.

Supervisiona o estado dos Dispositivos:

-endereçáveis para roteador.

-convencionais para supervisores.
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INIBE ALARME: 
Bloqueia a central.

ATENDE ALARME:
Trava o programa e inibe o 

alarme sonoro. 

TESTA SISTEMA: 
Aciona o buzzer e fornece 

tensão para sirenes.

INICIA SISTEMA:

Função 1: Reinicia a central após um evento de alarme. A cental iniciará 

contagem regressiva em 100(cem), reativando o sistema quando a contagem 

chegar a 0(zero).

Função 2: Utilizada para entrar nas rotinas da programação secundária.
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O teclado da Central é do tipo push button. Contém 04 teclas, sendo elas 

“inibe alarme”, “testa sistema”, “atende alarme” e “inicia sistema”. Estas 

teclas têm a função de controle da central. Através delas as ações descritas 

abaixo podem ser executadas.

3. FUNÇÕES PRINCIPAIS DO TECLADO

Reconhece e Executa

Item 6. Pg09.

A Tecla ATENDE ALARME ser mantida pressionada quando utilizada.

Após o evento, aguarde o Led SISTEMA ATIVO piscar, para acesso ao teclado.



Os LEDs de supervisão são indicativos das condições do sistema. Seguem 

abaixo os significados dos estados dos LEDs na Central.

4.3 Rede A/C
Este LED sinaliza a presença da rede de 

tensão alternada.

1- LED aceso: Rede presente

2- LED apagado: Rede ausente

 4.1 Sistema ativo:

4.2 Carregador de bateria:

Este LED sinaliza se o carregador está presente.

1- LED aceso: Carregador presente

2- LED apagado: Carregador ausente
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4. LEDs DE SUPERVISÃO

Este LED sinaliza as condições do software.

1- LED oscilando: software rodando de forma adequada.

2- LED aceso: software travado ou sistema bloqueado por ação humana.

3- LED apagado: sistema inativo. Reinicie o programa pressionado o botão 

de ‘reset’ localizado na placa do circuito e identificado na  Figura 01 pg 06. 

Se o  problema persistir, providencie manutenção.
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1

2

1 2 Saídas programáveisPara roteadores

5. SAÍDA PARA DADOS E ALIMENTAÇÃO - Placa Mãe

3

3 Sirenes



03 relés que fornecerão tensão de 24VCC, 1,0 A 

04 relés, contato seco para 10A - NA/NF

01 Led indicativo do funcionamento do programa.

Led oscilando: programa em funcionamento normal. 

Led aceso ou apagado: pressione o botão de reset 

na placa eletrônica da central.  

 5.1 Saídas de para dados, alimentação e características da Placa Mãe.
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5.1.1 Componentes da Placa Mãe

5.1.2 Características de Placa 

Modulação

Distância máxima entre

equipamentos

Cabo de Comunicação 

com blindagem 

eletromagnética.

Consumo da central sem 

carga

TDM

600 metros do último endereço ao 

roteador e 700 metros do último roteador 

a central.*

3 fios, bitola 0,50mm2 ou 0,75mm2, 

dependendo da carga.

100VA.



NOTA

*As distâncias do último endereço ao roteador, e do último roteador 

a central são para dispositivos sem regenerador de sinais.

* Com a utilização de regenerador de sinais essa distância vai a 

Kilometros.
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Velocidade de Transmissão

de dados

Tensão de Alimentação

1,2 kbps ou 9,8kbps.

127/220 vca com comutação manual,

ou automática, dependendo do modelo.



O programa aguardará 15 segundos para que a tecla  TESTA SISTEMA seja 

pressionada, decorrido este intervalo o programa irá automaticamente 

para 2ª rotinas secundárias.

Estas rotinas foram desenvolvidas e incorporadas ao programa das centrais 

endereçáveis para proporcionar flexibilidade ao instalador e atender suas 

necessidades.

6.1 - 1ª. Rotina Secundária

6.1.1. Rotina no Retardo para Alarme Geral

6.1.2 Configuração de Fábrica

Alarme provocado pela detecção: a central não aciona as sirenes.

Alarme manual por quebra vidro: a central aciona as sirenes.

6.1.3. Procedimento para configuração

   Pressione a tecla  (INICIA SISTEMA), e sigas as orientações que 

aparecerão no display.
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6. ROTINAS SECUNDÁRIAS

NOTA

1



6.2 - 2ª. Rotina Secundária

ROTINA PARA TESTE  DA INTEGRIDADE  DOS  DADOS 

RECEBIDOS PELA CENTRAL

6.2.1 Interpretação dos dados recebidos

Com a central no modo SUPERVISÃO DE DADOS, acione um dispositivo 

endereçável  que pode ser QUEBRA VIDRO ou DETECTOR. A central receberá os 

dados e os mostrará alternadamente entre a linha 1 e linha 2 do display. 

Siga a rotina descrita a seguir para verificar se dos dados recebidos são 

compatíveis aos dados enviados pelo dispositivo que está sendo testado.

1º. Os números da 1ª  linha sempre terão  que ser iguais  aos números da  2ª. linha.

2º. O primeiro número da linha sempre tem que ser 0200 e o último número sempre 0201.

3º. O segundo número da linha sempre é o número do roteador.

4º. O quarto número da linha sempre será o número do dispositivo endereçável que está 

acionado.

Este teste é necessário para garantir a integridade dos dados que serão recebidos 

pela central. Uma ferramenta eficaz de teste de dados para o instalador.
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VISUALIZAÇÃO DE DADOS

VISUALIZAÇÃO DE REGISTROS

Visualização de registros: Escolhendo essa rotina a central mostrará todos os 

dispositivos que foram configurados usando o módulo de programação.



6.2.2. Objetivo

O objetivo da Rotina Secundária é mostrar no display os dados que a central está 

recebendo, e com isso, dar mais uma ferramenta para teste da rede de dados ao 

instalador.

1-Atendidas as quatros condições supracitadas, podemos garantir que os dados 

transmitidos são iguais aos dados recebidos e que a rede de dados apresenta condição 

satisfatória de funcionamento.

2- O ideal é escolher aleatoriamente um dispositivo endereçável em cada roteador e 

fazer o teste integridade.

3- Deve ser feito teste com  apenas um dispositivo endereçável alarmado mas com todos 

quebra vidros e detectores instalados.

6.2.3. Como colocar a central no módulo (SUPERVISÃO DE DADOS)?

2- Aguarde o programa ir para 2ª tela de display e pressione a 

tecla relacionada com a rotina.

3- Faça os testes  conforme descrito nos itens do tópico  “INTERPRETAÇÃO DOS 

DADOS  RECEBIBOS” descrito anteriormente.
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O programa aguardará 15 segundos para que a tecla “TESTA SISTEMA” seja 

pressionada, decorrido este intervalo o programa sairá da rotina.

NOTA

1- Pressione a tecla “INICIA SISTEMA”.

NOTA



4-  Terminado o teste  faça o programa voltar para  as condições normais de 

funcionamento pressionando o BOTÃO DE RESET NA PLACA MÃE.

6.3 - 3ª. Rotina secundária - Registro do programa

A central sai de fábrica com programa que precisa ser registrado pelo Fabricante 

entre de 2000  a 3000 horas de uso.

Na segunda linha do display, últimos caracteres, aparece a quantidade de horas 

de funcionamento da central, quando esse número chegar a 2000 horas, o 

programa ativará a rotina de alerta e indicará no display o procedimento.

Para registro do programa o cliente deverá providenciar os seguintes dados:

Nome do cliente:_______________________

Endereço onde está instalado o equipamento:___

Telefone:_____________________________

Nome do instalador: Se tiver

Telefone do Instalador: Se tiver

Este procedimento é obrigatório, pois se o tempo de uso superar 3000 horas o 

programa travará.

Com essas informações a 

AMGE vai gerar a senha de 

liberação e o procedimento 

para liberação.

* Cada central terá sua própria senha de liberação.

DIRETIVA PARA REGISTRO

As instruções serão enviadas junto com a senha de registro.

 12

NOTA
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Orientações para seguir quando a 

central for ativada por um evento.

1.ROTINAS DE RECONHECIMENTO 

E ORIENTAÇÕES
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PROCEDIMENTO PARA SISTEMA PREMIUM

Quando a central for ativada por um evento, seja ele de acionamento manual 

(QV); acionamento automático (detecção), acionamento de chave de fluxo, 

(sprinklers) etc., a central permanecerá ativada e só voltará ao estado de 

supervisão quando o dispositivo que provocou o evento for reiniciado.

Procedimento

1- Identificar no display o número e localização do dispositivo.

2- Ir ao local, identificar o dispositivo que estará com o led vermelho aceso.

3- Desativar o dispositivo, fazendo-o voltar ao estado de supervisão (led verde 

piscando).

3.1- Alarme manual:

Q.V. entra em alarme quando o seu vidro é removido, quebrado ou deslocado, e

para voltar ao estado de supervisão basta corrigir a anomalia.

3.2- Alarme automático:

DETECTORES: Para voltar a condição de supervisão basta reiniciar a central, 

desde que o agente que provocou o alarme não esteja mais presente no ambiente.



1- Hora do alarme

2- Tipo de alarme

3- Procedimento adotado

4- Nome do operador

4- Voltar a central e pressionar as teclas INIBE ALARME e em seguida 

INICIA SISTEMA.

4.1- Neste ponto, a central inicia contagem regressiva de 100 a 0 e volta 

para supervisão (Led de supervisão na porta da central volta oscilar).

4.2- Se o dispositivo continuar acionado o alarme será reativado.

Alarmes Falsos:

1- O evento de Alarme Manual (QV) só ocorre se houver interferência humana 

no Q.V.

2- Eventos de detecção: podem acontecer alarmes falsos devido a presença de 

poeiras, aerosóis e outras partículas em suspensão na atmosfera que penetram 

na câmera de detecção, além de sujeiras impregnadas nos dispositivos 

sensores.
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NOTA

5- Registre o evento no livro de ocorrências contendo as 

seguintes informações:
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2. OBRIGATORIEDADES
NBR 17240-2010

· Treinamento de operação do sistema

· Programa de manutenção preventiva e corretiva

17



77. INSTALAÇÃO DO SISTEMA

7.1 Responsabilidades

Recomenda-se uma definição por escrito de responsabilidades do instalador para 

a instalação de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Um documento deve 

ser assinado pelas pessoas responsáveis, descrevendo em detalhes seus campos 

de responsabilidades, para evitar áreas indefinidas e sobreposição com outras 

responsabilidades.

7.2 Qualificações

Recomenda-se que a(s) empresa(s) e/ou profissional (is) responsável(is) pela 

instalação do sistema tenham experiência comprovada na área de tecnologia de 

detecção e alarme de incêndio.

88. COMISSIONAMENTO E ENTREGA DO SISTEMA

Todos os sistemas instalados devem ser comissionados.

Para o comissionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, devem 

ser efetuados no mínimo os procedimentos descritos em 8.1, para a verificação 

das condições de funcionamento e sinalização de 100% dos equipamentos.

O fornecedor deve dispor de todos os equipamentos, instrumentos, pessoal técnico 

capacitado e demais meios necessários.

O cliente final deve ser convocado para acompanhar a execução do comissionamento 

do sistema. Caso o cliente opte por não acompanhar os ensaios, o comissionamento 

deve ser realizado e registrado pelo fornecedor e aceito pelo cliente.

O resultado dos ensaios de comissionamento deve ser registrado e assinado pelo 

instalador, fazendo parte da documentação final de entrega do sistema.

A sequência de numeração a seguir está de acordo com a Norma NBR 17240-2010.

Conforme NBR 17240- 2010

Conforme NBR 17240- 2010

 18



8.1 Procedimentos

8.1.1 Verificação da documentação técnica do sistema 

Manuais, desenhos de instalação, diagrama de interligação etc., conforme 5,2, atualizados 

de acordo com a montagem final.

8.1.2 Detector térmico e termovelocímetro

Deve ser ensaiada através do uso de gerador de ar quente, que produza próximo ao detector, 

uma temperatura 10% superior à nominal do detector, devendo este operar em no máximo 

90s.

8.1.3 Detector de Fumaça

Deve ser ensaiado, utilizando-se um dispositivo de acionamento adequado ou injetando-se 

a gás de ensaio apropriado dentro da câmara de detectores pontuais de fumaça. O sinal de 

alarme na central deve atuar em no máximo 30s. no caso de detectores com retardo no sinal 

de alarme, este deve atuar em no máximo 60s.

Na impossibilidade de execução dos ensaios com o equipamento de injeção de gás, estes 

podem ser realizados produzindo-se fumaça através da combustão de materiais semelhantes 

aos existentes no ambiente protegido. Quaisquer ensaios de combustão devem ser realizados 

sob autorização e responsabilidade do cliente, pois envolve risco de acidente e ocorrerá 

deposição de resíduos de combustão nos detectores de fumaça e equipamentos do local.

8.1.4 Acionador manual

Devem ser ativados adequadamente, e deve ser garantido que a central seja ativada no 

máximo em 15s, indicando corretamente o local ou a linha em alarme.

8.1.5 Circuitos elétricos

Devem ser executados ensaios fuga a terra e curto-circuito, em pontos aleatórios de cada 

um dos circuitos de detecção O ensaio de curto-circuito deve ser efetuado conectando-se

 19
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8.1.6 Avisador e Indicador

Devem ser executados dois ensaios em cada dispositivo, sendo um de atuação e outro de

audibilidade e visibilidade.

8.1.6.1 O ensaio de atuação em todos os avisadores deve ser efetuado, fazendo-se operar 

um detector ou acionador manual correspondente ao circuito do avisador ensaiado, que deve 

atuar dentro de 30s. Os avisadores temporizados pela central devem atuar automaticamente 

no tempo especificado.

8.1.6.2 O ensaio de audibilidade consiste em verificar se o avisador sonoro é perfeitamente

audível em qualquer ponto do ambiente no qual esta instalado, apesar do nível de ruído do

local nas condições normais de trabalho.

8.1.6.3 O ensaio de visibilidade consiste em verificar sua operação na distância mínima 

frontal de 15m de qualquer avisador. Esta verificação deve ser realizada na pior situação,

considerando-se a luz natural e artificial do ambiente.

8.1.7 Central e Subcentral

O ensaio da central objetiva a verificação de funcionamento de cada uma das funções desta 

e dos circuitos de detecção, alarme e comandos a ela interligados.

8.1.7.1 Nos casos de sistemas com subcentrais controlando vários prédios independentes:

- os ensaios de funcionamento dos subsistemas devem ser executados com cada subcentral 

funcionando independentemente da central supervisora;

- deve ser verificada a comunicação entre as subcentrais e a central supervisora;

- um curto-circuito ou uma interrupção nos fios de interligação deve ser indicado na central 

e repetido no painel repetidor e/ou painel sinóptico.

condutores (+VCC e –VCC) de cada circuito entre si. O ensaio de fuga a terra consiste em

conectar o condutor (+VCC ao aterramento do sistema). Estes eventos devem ser sinalizados

na central, no máximo em 2 min.



8.1.7.3 Verificação da acessibilidade para a operação e manutenção, mantendo uma área 

livre mínima de 1m² em frente à central (ver 5.3.6 da Norma).

8.1.7.4 Verificação de que cada módulo, borne de ligação, circuito ou fusível são 

identificados adequadamente e de que os pontos alimentados com 115/230Vca estão 

devidamente sinalizados e protegidos contra toque acidental.

8.1.7.5 Verificação da Sinalização-padrão: vermelha para alarme, amarela para falha, 

verde para funcionamento. Outras cores somente podem ser utilizadas para a indicação de 

informações secundárias (ver 6.13 e 6.1.5 da Norma).

8.1.7.6 Verificação de que a alteração de um estado de funcionamento para o outro é 

acompanhada por um aviso sonoro manualmente, mas, a cada novo evento, reativar o alerta 

sonoro automaticamente. O som de alarme tem prioridade sobre o som de falha e muda o tom, 

no caso do alarme ser recebido durante uma falha anunciada (ver 6.1.3 e 6.1.5 da Norma).

8.1.7.7 Verificação de que todos os alarmes são memorizados na central e a indicação do

alarme somente é eliminada com a correção do elemento em alarme e reset da central.

8.1.7.8 Verificação de que todas as indicações de falha na central somente são 

eliminadas com a correção do evento de falha.

8.1.7.9 Verificação das seguintes sinalizações de falha:

A) Falha na alimentação primária;

B) Falha na ligação da bateria ou sistema de alimentação de emergência;

C) Baixa isolação ou fuga da terra.

8.1.7.9.1 Verificação de que dentro da central ou na parede perto dela existe a informação

de como operar a central, em caso de alarme ou falha, em português.

 21

8.1.7.2 Verificação de que o gabinete da central está apropriado ao lugar em que foi instalado.



8.1.7.9.2 verificação das informações de identificação do fabricante e fornecedor, conforme

6.1.1-k

8.1.7.12 Com a fonte de alimentação principal, energizar o circuito de maior consumo de 

corrente por 10 min, estando a fonte de emergência ou a bateria do sistema desconectada. 

A fonte principal não pode apresentar nenhuma falha neste período, nem tensão de saída 

abaixo de 24Vcc ou acima de 32Vcc.

8.1.7.13 Verificar os dados técnicos da fonte de emergência ou bateria, de acordo com a

planilha de cálculo da bateria.

8.1.8 Tempo de resposta de sinalização

8.1.8.1.1 O ensaio de atuação deve ser efetuado fazendo-se entrar em condição de alarme 

um detector ou acionador manual correspondente ao circuito do comando em ensaio, 

devendo este atuar dentro de 30s. Os comandos temporizados pela central devem atuar 

automaticamente no tempo especificado.

8.1.8.1.2 O ensaio de falha deve ser efetuado colocando-se qualquer elemento do sistema

em condição de falha, verificando a sua sinalização em um tempo máximo de 2 min.
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8.1.9 Painel Repetidor e/ou sinóptico

Devem ser ensaiados em conjunto com a central, sendo verificadas todas as sinalizações 

previstas no projeto executivo.

8.2 Entrega e aceitação do Sistema

Após conclusão satisfatória do comissionamento, devem ser emitidos certificados de 

entrega de obra e termo de garantia. Esses documentos devem ser assinados pelo instalador 

e pelo cliente ou seu representante.
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99.TREINAMENTO

9.1 O treinamento faz parte do sistema de detecção e alarme de incêndio.

9.1.7 Onde existir sistema automático de combate a incêndio interligado ao sistema de 

detecção e alarme de incêndio, o treinamento deve abordar como a central irá funcionar 

neste caso.

9.1.8 Deve-se apresentar o diagrama de instalação e o manual de operação do usuário,

indicando a lógica de funcionamento e a composição do sistema.

9.2 O treinamento deve abordar no mínimo os seguintes tópicos:

a) Sinalização visual e sonora;

b) Teclas de comando e controle;

c) Medidores ou similares

d) Funções principais do sistema;

e) Procedimentos em caso de alarme, falha etc.;

f) Procedimento para desativar e ativar partes do sistema;

g) Apresentação dos dados contidos na identificação dos componentes do sistema, com

datas de fabricação, número de série e/ou lote.

Conforme NBR 17240- 2010

Conforme NBR 17240- 2010

10.PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Os parágrafos a seguir foram transcritos da NBR 17240-2010, e devem fazer parte da 

manutenção do sistema de detecção.

10.1 A manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção e alarme de incêndios 

deve ser executada por técnicos habilitados e treinados.

10.2 Após cada manutenção, o executante deve apresentar relatório de manutenção 

assinado, citando as condições de funcionamento do sistema, registrando data, hora do 

serviço e período de garantia dos serviços executados.

10.3 A manutenção preventiva deve garantir que o sistema de detecção e alarme de incêndio 

esteja em pleno funcionamento, ou registrar no relatório as suas restrições ou falhas. Neste 

último caso recomenda-se que as correções necessárias sejam executadas de imediato.

10.4 Após qualquer alteração do projeto ou correção das falhas, uma nova verificação 

deve ser efetuada no funcionamento do sistema e emitir relatório atestando o perfeito 

funcionamento.

10.5 O roteiro mínimo de manutenção preventiva consiste nas seguintes atividades:

A) Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos, e 

comparação com a leitura realizada na manutenção anterior;

B) Verificação da supervisão em cada circuito de detecção, alarme e comandos;

C) Verificação visual do estado geral dos componentes da central e condições de

operação;

D) Verificação do estado e carga das baterias;

E) Medição de tensão da fonte primária;

F) Ensaio funcional por amostragem dos detectores com gás apropriado, fonte de calor, 

ou procedimento documentado, recomendado pelo fabricante, no mínimo 25% do total de 

detectores, a cada três meses, garantindo que 100% dos detectores sejam ensaiados no 

período de um ano;

G) Ensaio funcional de todos os acionadores manuais do sistema, a cada três meses;
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H) Ensaio funcional de todos os avisadores, a cada três meses;

I) Ensaio funcional de todos os comandos, incluindo os de sistemas automáticos

de combate a incêndio, a cada três meses;

J) Ensaio funcional dos painéis repetidores, a cada três meses;

K) Verificação se houve alteração nas dimensões da área protegida, ocupação, utilização, 

novos equipamentos, ventilação, ar-condicionado, piso elevado, forro ou criação de 

novas áreas em relação a ultima revisão do projeto;

L) Verificação de danos na rede de eletrodutos ou fiação.

10.6 A periodicidade das manutenções preventivas no sistema deve ser definida, no 

mínimo atendendo a 10.5, levando em conta a dimensão da instalação, área protegida, 

quantidade de detectores, tipos de ambientes, presença de poeira, vapores, insetos 

e nível de confiabilidade desejado. É necessário observar que quanto mais critica e 

agressiva for a área protegida, menor deve ser o intervalo entre as manutenções. A 

periodicidade definida para as manutenções preventivas não podem ultrapassar três 

meses.
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10.7 Quando a manutenção exigir a interrupção parcial ou total do funcionamento 

do sistema devem ser tomadas precauções especiais no sentido de suprir a vigilância 

necessária dos locais cujos circuitos/dispositivos encontram-se inoperantes.

10.8 Realizar a Limpeza dos componentes do sistema, a cada atividade de manutenção, 

se necessário.

10.9 Na instalação posterior de um sistema de ventilação ou ar-condicionado, o sistema 

de detecção deve ser adequado em ate 30 dias ás novas condições de movimentação 

do ar, considerando a redução na área de cobertura dos detectores, de acordo com 5.4.
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10.10 No caso de alteração das dimensões ou tipo de ocupação das áreas 

protegidas, o sistema de detecção e alarme deve ser adequado em até 30 dias, de 

acordo com 17240.

10.11 O usuário final é responsável pela manutenção preventiva e corretiva do

sistema de detecção, alarme e combate a incêndios.

3.INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
SOBRE CABO BLINDADO
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Normas:

NBR 17240- Sistema de Detecção a Alarme de Incêndio (em vigor)

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Considerações básicas:

Os produtos endereçáveis da AMGE Engenharia Indústria seguem as recomendações 

das normas técnicas oficiais, sem deixar de levar em conta as condições físicas do 

meio para o transporte de sinais digitais, evitando assim, transtornos aos instaladores 

e clientes, garantindo o perfeito tráfego de sinais pela rede.

Em função do acima exposto e com base na antiga NBR 9441, atual NBR 17240 em vigor 

desde 01/11/2011, toda a nossa linha de equipamentos endereçáveis devem utilizar 

cabo com blindagem eletromagnética, independente do tipo de edificação e da infra-

estrutura. “É uma exigência de fábrica”.

Salientamos ainda que independente de nossa exigência, em edificações onde uma 

única central atende mais de uma torre ou edificação, é obrigatório que a fiação de 

interligação seja provida de cabo com blindagem eletromagnética, conforme item 6.6.11 

da NBR 17240.
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Considerações Finais
 

Para que uma infraestrutura que aloja os circuitos elétricos do sistema de detecção 

possa ser utilizada como blindagem eletromagnética e eletrostática, é necessário que 

uma série de exigências sejam atendidas, tais como:

1- Os eletrodutos devem ser metálicos, fechados, e devem estar devidamente aterrados.

2- É vedado o uso de perfilados, calhas ou bandejamentos abertos, mesmo que 

metálicos.

3- Quando a rede de eletrodutos for utilizada com elemento para blindagem 

eletromagnética, esta deve garantir perfeita continuidade elétrica.

4- A resistência elétrica dos eletrodutos, desde o ponto mais distante até a central, não 

pode ser superior a 50 ohms, além de outras exigências. 

Estas exigências são muito difíceis de serem aferidas em uma instalação no campo, 

daí nossa exigência por cabo blindado para instalação de nossos equipamentos 

endereçáveis.

 28

NOTA
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GARANTIA

AMG’E Engenharia Indústria e Comércio Ltda. CREA SP: 00537616

Cliente:

n° da Nota fiscal:

1 – A AMG’E Engenharia Indústria e Comércio, inscrita no CNPJ nº 966079240001-

20, assegura ao cliente acima identificado uma garantia de 24 meses sobre os 

produtos, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

2 – Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e 

componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso – de 

acordo com as instruções deste manual de operação.

3 – A inobservância das orientações, recomendações ou quaisquer instruções 

fornecidas pela AMG’E, acarretarão na perda da garantia.

A Contratante deve observar e seguir todas as recomendações, orientações, 

instruções, conselhos e advertências transmitidas pela AMG’E, sobre uso, 

aplicação, armazenamento, manuseio e instalação. Caso contrário, a garantia 

ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos 

por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes 

de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do 

especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrente de má utilização 

dos equipamentos por parte do usuário.



AMG’E Security Systems
Engenharia Indústria e Comércio Ltda.

Sua segurança é nossa satisfação.
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