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Manual de  operação rápida da série 2X 

Se ouvir o besouro 

Determine a causa do besouro 

AVISO: Consoante a configuração do seu sistema de alarme 
de incêndio, o besouro pode ser a primeira indicação de um 
alarme de incêndio. 

Se o besouro soar e o LED de Alarme estiver a piscar ou fixo, 
existe um alarme de incêndio. 

 

Se o besouro soar e o LED de Falha estiver fixo, existe uma 
falha. 

 

Para um alarme de incêndio 

1. Determine a localização do incêndio 

Verifique a localização do incêndio. A área de mensagens do 
ecrã LCD mostra informação correspondente à primeira e 
última zonas a reportar um alarme. 

 

As informações da localização do alarme são indicadas da 
seguinte forma: 
 
LCD Descrição Exemplo 

d Número de dispositivos no 
alarme 

d:010 

P ID do painel de controlo P01 

Z Zona Z0001 

D Loop e dispositivo D3.010 
 

Neste exemplo, P01:Z0001:D3.010, foi activado um alarme 
pelo dispositivo 10 no loop 3 na zona 1 no painel de controlo 
1 (dez dispositivos estão em alarme na zona correspondente). 

2. Determine a origem do alarme de incêndio 

Os seguintes ícones do ecrã LCD indicam a origem do alarme 
de incêndio. 
 

 

Alarme de detector. Se o LED de Alarme estiver a piscar 
e o ícone do detector for apresentado no LCD, então o 
sistema detectou um alarme do detector. 

 

Alarme de botoneira. Se o LED de Alarme estiver fixo e o 
ícone da botoneira for apresentado no LCD, então o 
sistema detectou um alarme de botoneira. 

 

3. Verifique o alarme de incêndio 

Se necessário, investigue a localização do alarme de incêndio 
para confirmar que o alarme é genuíno. 

Consoante a configuração do seu sistema de alarme de 
incêndio, poderá dispor de até dez minutos para investigar o 
alarme antes de serem activadas as sirenes e outros 
dispositivos de notificação de alarme. 

ALARME 

FALHA 
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4. Activação das sirenes 

Se o alarme de incêndio for verificado, adopte uma das 
seguintes medidas para activar imediatamente as sirenes 
e outros dispositivos de notificação de alarme: 

Active a botoneira de incêndio mais próxima. 

— ou — 

Prima o botão Sirenes Activar/Silenciar no painel de controlo. 

 

5. Abandone o edifício 

Quando o alarme de incêndio tiver sido confirmado e o alarme 
de incêndio activado, abandone o edifício e observe o 
procedimento de evacuação da sua empresa. 

Em caso de falha 
1. Silenciar o besouro 

Para silenciar o besouro, prima Silenciar Painel. 

 

O LED de Silenciar Painel acende e o besouro é silenciado. 
Novos eventos de alarme ou de falha voltarão a activar o 
besouro. 

Cuidado: Confirme sempre a causa do sinal de aviso antes de 
silenciar o besouro. 

Para aceder a informações adicionais sobre a falha, prima F1 
(Ver eventos). 

2. Contacte a empresa de manutenção 

Contacte imediatamente a empresa de manutenção 
para investigar e reparar a falha. 

Opções gerais 

Visualização de informações de eventos actuais 

Para ver informações sobre eventos actuais, prima F1 
(Ver eventos) e seleccione o tipo de evento a visualizar.  

Os tipos de eventos disponíveis neste nível de utilizador são 
os seguintes: 

• Alarmes 
• Alertas 
• Falhas 
• Condições 

As condições incluem todos os outros eventos do sistema. 
Exemplos: testes e desactivações no sistema de incêndio.  

Ver informação de suporte 

Para visualizar informação de suporte configurada pela 
empresa de instalação ou manutenção, prima F3 (Suporte). 
A empresa de instalação ou manutenção pode configurar 
mensagens diferentes para apresentar em situações de 
alarme ou não alarme. 

Nota: Esta informação só está disponível se a empresa de 
instalação ou manutenção tiver adicionado informação à 
configuração do sistema de incêndio. 

Para mais informações 
Este documento contém instruções básicas de funcionamento 
do painel de controlo que devem ser seguidas na 
eventualidade de ocorrer um alarme de incêndio ou uma 
indicação de falha. Para o funcionamento detalhado, consulte 
o manual de funcionamento. 

Informação sobre manutenção 
Inspeccione e teste o sistema de alarme de incêndio em 
conformidade com todos os requisitos e regulamentos 
aplicáveis. 

Contactos para assistência: 
 
Nome:  

Endereço:  

  

Telefone:  

 

Informações de contacto 
Para informações de contacto, consulte 
www.utcfssecurityproducts.eu. 
 

SIRENES 
ACTIVAR/SILENCIAR 

SILENCIAR 
PAINEL 
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