
 

 

Lista de Compatibilidade 1X-X3 

Introdução 

O presente documento contém uma lista dos produtos 
compatíveis com o seu painel de alarme de incêndio e 
extinção. 

Produtos compatíveis 

Tabela 1: Detectores e bases de montagem da série Dx700 

Modelo Descrição 

DB702 Base de montagem standard - 100 mm 

DB702U Base de montagem standard - 150 mm 

DP721I Detector óptico de fumos 

DP721R Detector óptico de fumo com relé 

DP721T Detector multisensor, sensores ópticos de fumos e 
sensores térmicos fixos 

DP721RT Detector multisensor com relé, sensores ópticos de 
fumos e sensores térmicos fixos 

DT713-5 Detector termovelocimétrico, 57 °C, Classe A2R 

DT713-5R Detector termovelocimétrico com relé, 57 °C, Classe 
A2R 

DT713-7 Detector termovelocimétrico, 70 °C, Classe B 

Tabela 2: Botoneiras de aviso manual de incêndio 

Modelo [1] Descrição 

DM700Bxx-KITR Botoneira azul, PARAGEM DE EXTINÇÃO, botão de 
pressão, com tampa de protecção 

DM700KB Botoneira azul, com comutador de chave 

DM702KY Botoneira amarela, CANCELAMENTO DE 
EXTINÇÃO, com comutador de chave 

DMN700B Botoneira azul 

DMN700E100 Botoneira vermelha para utilização no exterior 

DMN700E-IS Botoneira vermelha, intrinsecamente segura, para 
utilização no exterior 

DMN700-EVAC Botoneira vermelha, EVACUAÇÃO 

DMN700L Botoneira vermelha com LED 

DMN700LB Botoneira azul com LED 

DMN700R100-KITR Botoneira vermelha, com elemento rearmável 

DMN700Wxx-KITR Botoneira branca, CANCELAMENTO DE 
EXTINÇÃO, com tampa de protecção 

Modelo [1] Descrição 

DMN700Y Botoneira amarela 

DMN700Yxx-KITR Botoneira amarela, DESCARGA DE EXTINÇÃO, 
com tampa de protecção 

DM860 Botoneira vermelha para notificação dos bombeiros, 
caixa metálica 

DM860B Botoneira azul, caixa metálica 

DM865 Botoneira vermelha, caixa metálica 

DM880 Botoneira vermelha, caixa de plástico 

DM880B Botoneira azul, caixa de plástico 

ZC6-MCP-IS Botoneira vermelha, intrinsecamente segura 

[1] “xx” representa o código do idioma 

Tabela 3: Sirenes e sinalizadores luminosos 

Modelo Descrição 

AS363 Sirene multi-tons vermelha, base de baixo perfil 

AS363W Sirene multi-tons branca, base de baixo perfil 

AS364 Sirene multi-tons vermelha, base de alto perfil 

AS364W Sirene multi-tons branca, base de alto perfil 

AS364WAT Sirene multi-tons branca com configuração anti-
sabotagem, base de alto perfil 

AS366 Sirene multi-tons vermelha e sinalizador luminoso, 
base de baixo perfil 

AS366W Sirene multi-tons branca e sinalizador luminoso, base 
de baixo perfil 

AS367 Sirene multi-tons vermelha e sinalizador luminoso, 
base de alto perfil 

AS367W Sirene multi-tons branca e sinalizador luminoso, base 
de alto perfil 

AS368 Sirene multi-tons vermelha, tipo base 

AS368W Sirene multi-tons branca, tipo base 

AS371 Sirene vermelha e sinalizador luminoso para 
utilização no exterior, alta intensidade 

AS372 Sirene vermelha, intrinsecamente segura, multi-tons 

AS374 Sirene vermelha tipo buzina para áreas perigosas, 
multi-tons 

AS376 Sirene multi-tons vermelha, alta intensidade 

AS377 Sirene multi-tons vermelha e sinalizador luminoso, 
alta intensidade 

FA340 Sinalizador luminoso xénon, base branca, lente 
vermelha 
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Modelo Descrição 

FA340C Sinalizador luminoso xénon, base branca, lente 
transparente 

FA340Y Sinalizador luminoso xénon, base branca, lente 
amarela 

FA350 Sinalizador luminoso LED, base vermelha de baixo 
perfil, lente vermelha 

FA350WRC Sinalizador luminoso LED, base branca de baixo 
perfil, flash vermelho, lente transparente 

FA350WY Sinalizador luminoso LED, base branca de baixo 
perfil, lente amarela 

FA350Y Sinalizador luminoso LED, base vermelha de baixo 
perfil, lente amarela 

FA355 Sinalizador luminoso LED, base vermelha de alto 
perfil, lente vermelha 

FA355WRC Sinalizador luminoso LED, base branca de alto perfil, 
flash vermelho, lente transparente 

FA355WY Sinalizador luminoso LED, base branca de alto perfil, 
lente amarela 

FA360 Sinalizador luminoso xénon 2J, base vermelha de 
baixo perfil, lente vermelha 

FA360B Sinalizador luminoso xénon 2J, base vermelha de 
baixo perfil, lente azul 

FA360C Sinalizador luminoso xénon 2J, base vermelha de 
baixo perfil, lente transparente 

FA360W Sinalizador luminoso xénon 2J, base branca de baixo 
perfil, lente vermelha 

FA360WB Sinalizador luminoso xénon 2J, base branca de baixo 
perfil, lente azul 

FA360WG Sinalizador luminoso xénon 2J, base branca de baixo 
perfil, lente verde  

FA360WY Sinalizador luminoso xénon 2J, base branca de baixo 
perfil, lente amarela/laranja 

FA370 Sinalizador luminoso LED, intrinsecamente seguro, 
lente vermelha 

FA370C Sinalizador luminoso LED, intrinsecamente seguro, 
lente transparente 

FA375 Sinalizador luminoso xénon 5J para áreas perigosas, 
lente vermelha 

FA375Y Sinalizador luminoso xénon 5J para áreas perigosas, 
lente amarela/laranja 

Tabela 4: Campainhas 

Modelo Descrição 

AB360 Campainha de incêndio de 6 polegadas para 
interiores, 24 VDC 

AB360-06 Campainha de incêndio de 6 polegadas para 
interiores, 24 VDC, Sueco 

AB380E Campainha de incêndio de 8 polegadas para 
exteriores, 24 VDC 

Tabela 5: Sinais luminosos 

Modelo [1] Descrição 

GRP25-xx Sinal de aviso luminoso 

[1] “xx” representa o código do idioma 

Tabela 6: Descarga de agente 

Modelo Descrição 

LPG 24V-11-13W Solenóide de descarga de LPG (terceirizado) 

Tabela 7: Barreiras de isolamento 

Modelo Descrição 

GBX370 Isolador galvanizado para a série AS370/FA370 

Tabela 8: Retentores de portas e ímanes 

Modelo Descrição 

FE230 Retentor de porta, montagem de superfície, 400 N, 
com botão de desengate 

FE235 Retentor de porta, base quadrada, 400N 

FE240 Retentor de porta, embutir, 400N 

FE245 Retentor de porta, montagem na parede, 400 N, com 
botão de desengate 

FE250 Retentor de porta, montagem no pavimento, 400 N, 
com botão de desengate 

FE260-175 Retentor de porta, tubo ajustável universal, 400 N, 
com botão de desengate, 175 mm 

FE260-325 Retentor de porta, tubo ajustável universal, 400 N, 
com botão de desengate, 325 mm 

FE260-475 Retentor de porta, tubo ajustável universal, 400 N, 
com botão de desengate, 475 mm 

FE535 Retentor de porta, base quadrada em aço, ímane 
VdS 

FE543 Retentor de porta, caixa de plástico reforçado, ímane 
VdS 

FE550 Retentor de porta, montagem no pavimento 

FE560 Ímane de porta universal, ajustável 

FE570 Ímane de porta universal, ajustável 

FE581 Retentor de porta, base quadrada em aço, IP65, 
ímane VdS 

FE590 Ímane de porta, montagem na parede, à prova de 
explosão 

Informação de contacto 

Para mais informações sobre qualquer produto referido no 
presente documento, contacte o seu fornecedor local ou 
visite www.utcfireandsecurity.com. 

Limitação de responsabilidade 

Os produtos compatíveis podem ser alterados sem aviso 
prévio. Contacte sempre o seu fornecedor local para 
confirmar a disponibilidade e a compatibilidade. 

Copyright © 2011 UTC Fire & Security. Todos os direitos 
reservados. 
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