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ELOTECNIQ
Controlador de Alarmes Locais

A melhor maneira de descrever o controlador ELOTECNIQ da GFE é como, uma mini central de detecção de 
incêndio, alimentada e controlada pelo laço de detecção. Este dispositivo é analógico e endereçável e compatível 
apenas com a gama de centrais analógicas e endereçáveis da GFE. O ELOTECNIQ funciona em conjunção com a 
central de forma a avisar antecipadamente e localmente os ocupantes de edifícios de múltipla ocupação como: 
aparthotéis, residências de estudantes, etc. O módulo é monitorizado relativamente a curto circuitos e circuito 
aberto no laço e também quanto à remoção do mesmo. Está totalmente em conformidade com a norma BS5839 
parte 6. Todos os dispositivos usados no sistema são analógicos e endereçáveis: detectores, botoneiras manuais 
e sinalizadores audiovisuais.

Na ocorrência de uma condição de Fogo, o utilizador pode silenciar localmente essa ocorrência dentro de um 
tempo programável até um máximo de 10 minutos. A quantidade de vezes que a mesma ocorrência pode ser 
silenciada localmente também é configurável, por defeito estão definidos 4 silenciamentos. Esta 
funcionalidade vai prevenir evacuações desnecessárias causadas por falsos alarmes, no entanto a 
segurança dos ocupantes do edifício não fica comprometida. As temporizações e contadores são 
reiniciados se não existir nenhum evento num período de 30 minutos, esta temporização também pode ser 
ajustada até ao máximo de 1 hora.

Podem ser ligados no laço até 30 destes controladores. Cada dispositivo vai ocupar 2 endereços 
consecutivos e não necessita de alimentação externa, visto ser alimentado directamente pelo laço.

Estão disponíveis 5 mensagens de voz para facilitar a identificação do estado em que se encontra o sistema 
local. Esta unidade pode ser programada para funcionar em 6 idiomas diferentes.

ELOTECNIQ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO

CORRENTE: REPOUSO

CORRENTE: SINALIZADOR VOZ ACTIVO

MENSAGENS

HUMIDADE RELATIVA

TEMPERATURA FUNCIONAMENTO

DIMENSÕES

PESO

Directamente pelo Laço: 17 a 30 V DC

1,0 mA

26 mA (pico)

6 Idiomas: Normal, Isolamentos, Evacuação, Ventilar Local e Fumo Detectado

95% HR sem condensação

-10ºC a 50ºC 

175 (C) x 84 (L) x 36 (P) mm

150 g

CONTROLADOR DE ALARMES LOCAIS COM MENSAGENS DE VOZ


