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OS 20 MANDAMENTOS PARA SER
BEM SUCEDIDO EM VENDAS

1. Atualização

2. Planejamento

3. Ouça o cliente

4. Fidelize o cliente

5. Supere suas metas

6. Surpreenda seu cliente

7. Faça um bom pós-venda

8. Objeção: Trabalhe a seu favor

9. Seja verdadeiro com seu cliente

10. Motivação pessoal (auto estima)

11. Informe sobre seus concorrentes

12. Não esqueça de seu velho cliente

13. Seja um solucionador de problemas

14. Tenha mais cérebro do que músculo

15. Identifique novos nichos de mercado

16. Não prometa o que não pode cumprir

17. Mantenha seu cliente sempre informado

18. Aprenda a trabalhar com clientes difíceis

19. Encare as dificuldades como oportunidades

20. Seja fiel a seu cliente e a organização que representa 
 

Sucesso !!!
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CENTRAIS DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO  AMI-700

1. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:
O Acionador  Manual  de  Incêndio,  AMI-700,  é  injetado  em ABS vermelho  e  indicado  para  áreas
internas. Ele é composto por duas partes (BASE e FRENTE) conectáveis entre si, o que facilita a sua
instalação. O acrílico em sua face frontal deve ser pressionado para indicar à central a ocorrência de
um evento. Essa ação não inutiliza a operação do acionador que, após verificação da existência ou
não  de  algum foco  de  incêndio,  a  pessoa  responsável  pelo  sistema  deve  utilizar  a  chave,  que
acompanha o produto, para rearmá-lo, deixando-o apto para uma nova indicação.
Este acessório foi projetado para ser conectado à central Vulcano-400 através do laço endereçável
utilizando 2 ou 4 fios.

2. INSTALAÇÃO DO AMI-700:
É recomendável a utilização de fio 18 AWG (1,2 mm) ou superior para fazer a conexão entre o AMI-
700 e a central  Vulcano-400. A distância total entre a central e o dispositivos instalado não deve
exceder o especificados na tabela 1 e 2.

3. CONEXÃO COM A CENTRAL:
A ligação  entre  os  vários  Acionadores  manuais  conectados à  central  deve  ser  feita  de  maneira
paralela , como mostra as figuras 4 e 5 a frente.

4.  MONTAGEM:
4.1 - Base:
- Deve ser colocada no local onde o acionador vai ser instalado. Ver figura 1.

ATENÇÃO: Verifique a indicação das setas, elas indicam a parte que deve ficar para cima, conforme figura.
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IMPORTANTE:  A montagem do acionador manual deve estar dentro dos padrões de instalação da norma ISO 
NBR 17240.

4.2 - Endereçamento: 
O endereçamento de cada dispositivo de ser feito utilizando as chaves presentes na base, como 
mostra a figura 2.

Cada dispositivo deve ser programado com um endereço distinto de 00 à 98 em um mesmo laço. O
endereço 99 é reservado ao sistema.

4.3 - Frente:
- Após a instalação e endereçamento da base, a frente deve ser conectada à base, como mostra a
figura 3.

5. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO 2 OU 4 FIOS:
O AMI-700 é capaz de operar em modo 2 ou 4 fios. A tabela 1 e 2 ilustra as diferenças entre cada
ligação. Para colocar no modo que mais se ajusta à condição que vai ser instalado, encontra-se na
base do AMI-700 três jumpers que fazem essa alternância entre modos. As figuras 4 e 5 mostram
como configurá-los para alternar entre os modos 2 ou 4 fios.    
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6. OPERAÇÃO:
O AMI-700 tem 2 leds de indicação de status como mostra a figura 6.

ATENÇÃO: Os led’s (operação e alarme) estão localizados na parte interna do acrílico. O desenho ao lado é
meramente ilustrativo.

Ao inicializar o sistema, o led operação (led verde) vai piscar rapidamente durante alguns segundos
até a central começar a comunicar com cada dispositivo identificado no sistema.  Se o endereço
programado no acionador for um endereço reconhecido pelo sistema, o led operação vai começar a
piscar lentamente, caso contrário, o led operação permanecerá piscando rapidamente.

IMPORTANTE: Se o dispositivo não for reconhecido como um dispositivo ativo na rede, ele não será capaz de 
reportar eventos para a central.
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Quando  o  acrílico  frontal  for  pressionado  para  indicar  um  foco  de  incêndio,  o  led  alarme  (led
vermelho) piscará rapidamente. Para rearmar o Acionador manual, a chave que acompanha o produto
deve  ser  utilizada.  Fazer  como  mostra  as  figuras  abaixo,  para  voltar  o  acrílico  na  posição  de
descanso.

1° Passo: Pressione com firmeza o                                 2° Passo: Utilizando a chave (que acompanha
acrílico no local indicado (Vide figura).                             O produto) faça como na figura abaixo.

           

3° Passo: Gire a chave para direita (sentido horário).     4° Passo: O acrílico voltará na posição de        
         descanso.  Retire a chave e feche a porta 
         deslizante.                 

                                                      

                                                 
                                                 

ATENÇÃO: Mesmo voltando o acrílico para a posição de descanso, o led alarme deverá continuar
piscando rapidamente. Para voltar o Acionador AMI-700 para a posição de operação, o comando de

REATIVA DISPOSITIVO deve ser enviado pela central.

7. TESTE DO AMI-700:

IMPORTANTE:
- Antes de iniciar qualquer manutenção ou teste no sistema de alarme de incêndio, notifique todas as 
pessoas envolvidas.
 
Para  realizar  o  teste  no  AMI-700,  verifique  que  o  sistema  não  possui  nenhum alarme  ativo.  O
acionador manual que vai ser testado, deve estar em operação normal. Com uma chave de fenda,
coloque um curto entre os terminais de teste como mostrado na figura 7.
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O led de alarme deve começar a piscar rapidamente. O dispositivo deverá reportar à central esta
ação gerando um alarme. Verifique que o ponto de acionamento indicado na central é equivalente ao
dispositivo que está sendo testado. Em seguida, reative o sistema e vá para o próximo acionador
manual. 

8. ESPECIFICAÇÕES DO AMI-700:

9. ESPECIFICAÇÕES DE FIAÇÃO (CABEAMENTO):
 Antes de fazer toda a instalação, certifique-se de usar cabo com bitola igual ou superior a 0,75 mm²
(18 AWG). Para certificar que um dispositivo conectado ao sistema vai funcionar corretamente, meça
a tensão nos pinos de alimentação e GND do mesmo. Quando o sistema estiver ligado, com todos os
dispositivos conectados e em operação, a tensão mínima necessário para o funcionamento de um
dispositivo que se encontra mais distante da central  deve ser igual ou superior a 8 Vdc. Caso a
tensão medida for inferior a 8 Vdc, isso indica que o cabo possui uma bitola inferior a indicada pelo
fabricante ou a distancia total limite é superior a também indicada pelo fabricante.
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ATIVADOR SETORIAL DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL ASI-1000

1. AVISO:
Estas instruções cobrem a instalação do ativador setorial de Incêndio endereçável ASI-1000. Instale,
teste e mantenha o ASI-1000 de acordo com estas instruções ,o código ABNT NBR 17240 e códigos
locais.  O  não  seguimento  dessas  instruções  pode  acarretar  em  falhas  ou  prejudicar  o  pleno
funcionamento  do  dispositivo  instalado.  A JFL não  se  responsabiliza  por  dispositivos  instalados,
testados ou mantidos inadequadamente.

2. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:
O Ativador  Setorial  de Incêndio  ,  ASI-1000,  é  injetado em ABS vermelho  e indicado para  áreas
internas. Ele é composto por duas partes (BASE e FRENTE) conectáveis entre si, o que facilita a sua
instalação. Ele tem como objetivo acionar remotamente cargas distribuídas pelo sistema, como por
exemplo avisos sonoros e/ou luminosos. 
Para que ele funcione efetivamente, deve ser previamente vinculado a uma zona de saída na central
de incêndio. A figura 1 ilustra o ASI-1000 frontal e lateral.
Este acessório foi projetado para ser conectado à central Vulcano-400 através do laço endereçável
utilizando 2 ou 4 fios. 

3. INSTALAÇÃO DO ASI-1000:
É recomendável a utilização de fio 18 AWG (1,2 mm) ou superior para fazer a conexão entre o ASI-
1000 e a central Vulcano-400. A distância total entre a central e o dispositivos instalado não deve
exceder o especificados na tabela 1 .

4. MONTAGEM:

4.1- Base:
- É na base onde existe a sustentação mecânica para bateria de 12Vdc/1,3A (não inclusa) e também
onde a placa controladora deve estar encaixada, como mostra a figura 2.
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4.2- Endereçamento: 
- O endereçamento de cada dispositivo de ser feito utilizando as chaves presentes na base, como
mostra a figura 3.

Cada dispositivo deve ser programado com um endereço distinto de 00 à 98 em um mesmo laço. 

4.3- Frente:
 Após a instalação e endereçamento da base, a frente deve ser conectada a base, como mostra a
figura 4. 

5. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO 2 OU 4 FIOS:
O ASI-1000 é capaz de operar em modo 2 ou 4 fios. A tabela 1 mostra as diferenças entre cada
ligação. Para colocar no modo que mais se ajusta à condição que vai ser instalado, encontra-se na
base do ASI-1000 três jumpers que fazem essa alternância entre modos. A figura 5 mostra como
configurá-los para alternar entre os modos 2 ou 4.
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6. CONEXÃO COM A CENTRAL:
A ligação entre o ASI-1000 e a central Vulcano-400 deve ser feita utilizando os laços endereçáveis de
maneira paralela (2 ou 4 fios), como mostra a figura 6.

      

7. CONEXÃO AUXILIAR, BATERIA E ALIMENTAÇÃO EXTERNA:
O ASI-1000 possui um acionamento a relé (normalmente aberto) para conectar dispositivos com a
função de sinalização como por exemplo uma sirene ou aviso luminoso. Este relé é acionado quando
o ASI-1000 está em alarme. A figura 7 demonstra essa conexão.

 
A bateria  (12Vdc/1,3A)  pode ser   conectada  ao ASI-1000 através  de  um par  de  chicote

identificado pelas cores vermelho e preto. A bateria deve ser colocada no apoio mecânico na base do
dispositivo  conforme  mostrado  na  figura  2.  Esta  entrada  possui  uma flutuação  que  possibilita  a
recarga da bateria,porém, deve-se evitar a colocação de baterias totalmente descarregadas.

O  ASI-1000  pode  ser  alimentado  externamente  por  uma  tensão  de  24  Vdc  através  da
conexão EXT. Existe também uma saída não controlada de 24 Vdc disponível no ASI-1000. Como
demonstra figura 8.       
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8.SIRENE INTERNA:
A sirene  interna  do  ASI-1000 pode ser  ativada  ou  desativada  através  do  jumper  L/D  (figura  9).
Quando o jumper não estiver colocado, a sirene interna estará desativada. Esta ação não influencia o
acionamento do relé.  A sirene (instalada na tampa) deve ser conectada ao conector SIR.

9.OPERAÇÃO:
O ASI-1000 é um acessório da Central Vulcano-400 e sua principal função é informar via acionamento
de carga(relé  e  ou sirene interna)  o  ativamento de dispositivos  do sistema.  Para que  ele  possa
funcionar adequadamente é necessário que esteja programado na Tabela de Zona de Saída Central
Vulcano-400 com seu endereço (ver item 1.9.1 no Manual da Central Vulcano) como um dispositivo
de saída.
Ao ser conectado ao sistema (2 ou 4 fios) e depois alimentado (fonte interna ou externa) o ativador
setorial  ASI-1000 deve indicar  através de LEDs em qual  estado de operação se encontra,  como
mostrado na tabela 2.  
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10.  ESPECIFICAÇÕES DE FIAÇÃO (CABEAMENTO):
Antes de fazer toda a instalação, certifique-se de usar cabo com bitola igual ou superior a 0,75 mm²
(18 AWG). Para certificar que um dispositivo conectado ao sistema vai funcionar corretamente, meça
a tensão nos pinos de alimentação e GND do mesmo. Quando o sistema estiver ligado, com todos os
dispositivos conectados e em operação, a tensão mínima necessário para o funcionamento de um
dispositivo que se encontra mais distante da central  deve ser igual ou superior a 8 Vdc. Caso a
tensão medida for inferior a 8 Vdc, isso indica que o cabo possui uma bitola inferior a indicada pelo
fabricante ou a distancia total limite é superior a também indicada pelo fabricante.

11.  ESPECIFICAÇÕES DO ASI-1000:
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DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL DTC-700

1. AVISO:
Estas instruções cobrem a instalação do detector de fumaça endereçável DTC-700. Instale, teste e
mantenha  o  DTC-700  de  acordo  com  estas  instruções,  códigos  locais  e  autoridades  que  têm
jurisdição para esse tipo de regulamentação. O não seguimento dessas instruções pode acarretar em
falhas ou prejudicar o pleno funcionamento do dispositivo instalado. A JFL não se responsabiliza por
dispositivos instalados, testados ou mantidos inadequadamente.

2. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:
O DTC-700 é tido como um detector de fumaça fotoelétrico microcontrolado  para áreas abertas. Este
sensor foi projetado para, na existência de fumaça, acionar seu contato podendo gerar uma condição
de alarme para o ambiente instalado.

IMPORTANTE:
- A máxima área de cobertura para um detector pontual de fumaça, instalado em um ambiente
livre e desobstruído, a uma altura de até 8m, em teto plano ou com vigas de até 0,20m, e com
até oito trocas de ar por hora, é de 81m².
- Os detectores de fumaça devem estar localizados no teto, distantes no mínimo 0,15m da
parede lateral ou vigas.

Após energizado, um indicador LED pisca em intervalos de 15 segundos para demonstrar que o DTC-
700  encontra-se  em  estado  normal  de  operação.  Caso  contrário,  o  indicador  LED  piscará
rapidamente, mostrando a existência de poeira dentro da câmara de detecção ou uma condição de
alarme (fumaça ambiente).

3.  INSTALAÇÃO DO DTC-700:
É recomendável a utilização de fio 18 AWG (1,2 mm) ou superior para fazer a conexão entre o DTC-
700 e a carga que será conectada em sua base.  

4.  CONFIGURAÇÃO  DE  ACIONAMENTO  NORMALMENTE  ABERTO  OU  NORMALMENTE
FECHADO :
O DTC-700 é capaz de manter seus contatos de acionamento em modo normalmente aberto ou
normalmente fechado.  Para colocar no modo que mais se ajusta à condição que vai ser instalado o
sensor de fumaça, encontra-se no fundo do DTC-700 uma chave (ON=NA e 1=NF) que faz essa
alternância entre modos. A figura 2 mostra como configurá-los para alternar entre cada modo.
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Normalmente  fechado:  Para  configurar  o  DTC-700  com esta  característica  de  conexão,  não  é
necessária a colocação de jumper no local indicado. Ao entrar em alarme, o dispositivo vai abrir os
contatos.

Normalmente aberto: Para configurar o DTC-700 com esta característica de conexão, basta colocar
o jumper no local indicado. Ao entrar em alarme, o dispositivo irá fechar os contatos.

As figuras 3 e 4 exemplificam as condições descritas anteriormente:

5. MONTAGEM DO DTC-700:
Antes de montar, remova do sensor a cobertura contra poeira (Vide figura abaixo). Monte e conecte a 
base de acordo com as suas instruções. Monte o sensor na base girando-o no sentido horário até ele 
encaixar no lugar. A sequencia de figuras abaixo mostram o sensor acoplado a base.
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ATENÇÃO:
A cobertura contra poeira PODE ser recolocada ou mantida durante períodos de construção,

mas DEVE ser removida quando o sistema de alarme estiver habilitado.

6.  TESTE DO DTC-700:

IMPORTANTE:
- Antes de iniciar qualquer manutenção ou teste no sistema de alarme de incêndio, notifique
todas as pessoas envolvidas. 

 Para realizar o teste no DTC-700, verifique que o sistema não possui nenhum alarme ativo. O sensor
de fumaça que vai ser testado, deve estar em operação normal. Aproxime um imã a marcação no
gabinete do sensor de fumaça. O led de indicação de estado do sensor de fumaça deve começar a
piscar  rapidamente.  O  dispositivo  vai  fechar  seu  contato  ou  abrí-lo,  dependendo  do  modo
configurado. Vide figura 5.

ATENÇÃO:
Utilizando um imã , aproxime-o da base dodetector, no lado oposto ao LED, conforme indicado

na figura.
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7.  MANUTENÇÃO  DO DTC-700:
É aconselhável fazer a limpeza do detector de fumaça pelo menos uma vez por ano. Utilize um
aspirador de pó ou um compressor de ar. Para uma limpeza mais eficiente, retire o sensor de fumaça
da base. Remova a tampa do sensor de fumaça como mostra as figuras abaixo .

1°  Passo: Retire  os  três  parafusos  que  estão  localizados  na  parte  inferior  da  base  (conforme
indicados na figura).

2° Passo: Com cuidado, retire a tampa do detector de fumaça.

Após retirar a tampa, será visualizada a câmara. Retire-a e faça a limpeza. Tenha cuidado com a tela
de proteção.  Ao voltar a câmara,  atente para recolocar  corretamente a tela protetora, como mostra a
figura 7.

8.  AJUSTE DE SENSIBILIDADE DO DTC-700:
O DTC-700 possui ajuste de sensibilidade através da chave seletora, onde o número “0” é o mais 
sensível e o “9” o menos sensível.
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9- ESPECIFICAÇÕES DO DTC

PRECAUÇÕES:
-  Não tente ajustar ou modificar o aparelho.
-  A manutenção só poderá ser feita por pessoas indicadas pela JFL. 

NÃO INSTALE ESTE DETECTOR EM:
- Ambientes em que partículas de combustão sejam produzidas (por fogões, estufas, fornos,
aquecedores).
-  Ambientes  pouco ventilados,  que contenham equipamentos produtores  de  vapor  e  calor
(garagens, cozinhas e ambientes com secadores, estufas, fornos, etc). Quando for necessária
a instalação nesses ambientes, posicione o detector a uma distância mínima de 10m desses
equipamentos.
- Locais onde haja muita poeira ou sujeira.
- Próximo a respiradouros, ventilador de teto ou ar-condicionado.
- Ambientes com muitos insetos: a câmara do detector pode ser entupida, o que dispararia o
alarme sem motivo.
-  A  menos  de  1m  de  lâmpadas  fluorescentes:  interferência  por  essas  lâmpadas  podem
provocar disparos sem motivo.

OBS.: Também não é aconselhado instalar em ambientes onde muitas pessoas fumam, pois o
detector poderá disparar.  Reflexos ocasionados pelo sol podem causar disparo indevido.
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DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL DTI-700

1. AVISO:
Estas instruções cobrem a instalação do detector de fumaça endereçável DTI-700.  Instale, teste e
mantenha o DTI-700 de acordo com estas instruções, o código ABNT NBR 17240, códigos locais e
autoridades  que  têm  jurisdição  para  esse  tipo  de  regulamentação.  O  não  seguimento  dessas
instruções pode acarretar em falhas ou prejudicar o pleno funcionamento do dispositivo instalado. A
JFL não se responsabiliza por dispositivos instalados, testados ou mantidos inadequadamente.

2. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:
O DTI-700 é tido como um detector de fumaça fotoelétrico microcontrolado  para áreas abertas. Este
detector  foi  projetado  para  ser  conectado  à  central  Vulcano-400  através  do  laço  endereçável
utilizando 2 ou 4 fios.

IMPORTANTE:
- A máxima área de cobertura para um detector pontual de fumaça, instalado em um ambiente
livre e desobstruído, a uma altura de até 8m, em teto plano ou com vigas de até 0,20m, e com
até oito trocas de ar por hora, é de 81m².
- Os detectores de fumaça devem estar localizados no teto, distantes no mínimo 0,15m da
parede lateral ou vigas.

Um indicador LED pisca em intervalos de 2 segundos para indicar que existe comunicação entre o
detector e a placa controladora e que o mesmo encontra-se em estado normal de operação. Caso
não exista comunicação entre a central e o dispositivo ou o detector esteja em alarme, o LED piscará
rapidamente.

3.  INSTALAÇÃO DO DTI-700:
É recomendável a utilização de fio 18 AWG (1,2 mm) ou superior para fazer a conexão entre o DTI-
700 e a central Vulcano-400.  A distância total entre a central e o dispositivos instalado não deve
exceder o especificados na tabela 1 e 2.
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4. CONEXÃO COM A CENTRAL:
O detector de fumaça DTI-700 possui uma base acoplada que deve ser coloca no ponto determinado
para a instalação do detector de fumaça. O detector de fumaça será rosqueado a essa base. A
ligação entre os vários detectores de fumaça conectados à central deve ser feita de maneira paralela ,
como mostrado nas figuras 4 e 5 a frente.

5. CONFIGURAÇÃO DO ENDEREÇO:
O endereço do DTI-700 deve ser configurado antes da conexão com sua base e consequentemente,
antes de ser conectado ao painel de controle e ligar a alimentação. O endereço do DTI-700 é definido
pelo posicionamento das 2 chaves giratórias no fundo do dispositivo.  O endereço 99 é reservado ao
sistema. Utilize uma chave de fenda para posicionar cada chave. Veja a figura 2 para mais detalhes.

IMPORTANTE: A faixa de endereço válida é de 00 a 98

6. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO 2 OU 4 FIOS:
O DTI-700 é capaz de operar em modo 2 ou 4 fios. A tabela 1 e 2 ilustra as diferenças entre cada
ligação. Para colocar no modo que mais se ajusta à condição que vai ser instalado o detector de
fumaça, encontra-se no fundo do DTI-700 três jumpers que fazem essa alternância entre modos. A
figura 3 mostra como configurá-los para alternar entre os modos 2 ou 4 fios.
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ATENÇÃO:
OBS: A MONTAGEM, O TESTE E A MANUTENÇÃO DO DTI-700 É A MESMA DO DTC-700,
SENDO ASSIM, AS INSTRUÇÕES ESTÃO NAS PÁGINAS 14, 15 E 16 DESTA APOSTILA).  

7. ESPECIFICAÇÕES DE FIAÇÃO (CABEAMENTO):
Antes de fazer toda a instalação, certifique-se de usar cabo com bitola igual ou superior a 0,75 mm²
(18 AWG). Para certificar que um dispositivo conectado ao sistema vai funcionar corretamente, meça
a tensão nos pinos de alimentação e GND do mesmo. Quando o sistema estiver ligado, com todos os
dispositivos conectados e em operação, a tensão mínima necessário para o funcionamento de um
dispositivo que se encontra mais distante da central  deve ser igual ou superior a 8 Vdc. Caso a
tensão medida for inferior a 8 Vdc, isso indica que o cabo possui uma bitola inferior a indicada pelo
fabricante ou a distancia total limite é superior a também indicada pelo fabricante.

8.  ESPECIFICAÇÕES DO DTI-700:
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ISOLADOR PASSIVO DE INCÊNDIO ISP-1000

1- Instalação:
O Isolador passivo deve ser instalado no laço de comunicação endereçável da central Vulcano-400.
Ele  detecta  a  presença de curto  em sua  saída,  isolando  automaticamente a  entrada,  permitindo
assim, que os dispositivos instalados antes dele, continuem operando normalmente. Periodicamente
será realizado um teste para verificar se o curto permanece. Caso tenha saído, ele reestabelecerá a
comunicação.

   

.

2- Configuração de Modo 2 ou 4 fios e conexões:
Para configurar o ISP-1000 para operar em modo 2 ou 4 fios basta alterar a posição dos jumpers da
placa, como mostra a figura seguinte.
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3- Indicador luminoso :
Na frente do ISP-1000 encontra-se um Led vermelho que indica qual o Status do Isolador passivo.
Ao inicializar, ele pisca rapidamente.

Em operação normal,  o Led piscará vagarosamente. Quando em atuação (Curto no laço), o Led
piscará rapidamente.
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REPETIDOR DE SINAL DE INCÊNDIO RSI-1000

1- Instalação:
O Repetidor de sinal deve ser instalado no laço de comunicação endereçável da central Vulcano-400.
O sinal  que passa  pelo  RSI-1000 é regenerado,  isso  faz com que a distância  máxima entre  os
dispositivos instalados conectados ao laço e a central seja maior (Vide tópico Cabeamento). 

Além de repetir o sinal, o RSI-1000 também  tem a função de isolador. Ele detecta a presença de
curto em sua saída e/ou entrada, isolando automaticamente a entrada e/ou saída,  não deixando que
todo  o  laço  fique  inoperante.   Periodicamente  será  realizado  um teste  para  verificar  se  o  curto
permanece. Caso tenha saído, ele restabelecerá a comunicação.

- 

2- Configuração de Modo 2 ou 4 fios e conexões:
Para configurar o RSI-1000 para operar em modo 2 ou 4 fios basta alterar a posição dos jumpers da
placa, como mostra a figura seguinte.
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3- 

Indicador luminoso:
Na tampa do RSI-1000 encontram-se 4 Led's que devem indicar o seu Status de funcionamento. A
tabela abaixo descreve o comportamento de cada Led.

4- Cabeamento:
Para fazer  a conexão entre  dispositivos/RSI-1000 e entre Central/RSI-1000, certifique-se de usar
cabo com bitola igual ou superior a 0,75 mm² (18 AWG). A tabela abaixo determina as distâncias
máximas permitidas em todo o sistema.

5- Características Elétricas:
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SIRENE COM FLASH INCÊNDIO - SI-115

Características técnicas:
- Tensão de alimentação: 22 a 24Vdc                            
- Consumo: 180mA@24Vdc                                         
- 115dB@1 metro                                                            

Funcionamento:
A sirene com Flash (Strobe) Incêndio  possui dois circuitos independentes que são acionado toda vez
que o sistema é energizado pela “ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO”. Os circuitos independentes são: o
de  Flash  (strobe)  e  o  de  Sirene,  que  podem  ser  habilitados  pelos   jumpers  (“JUMPERS
HABILITADORES”). Estes circuitos atuam simultâneos ou separados, dependendo da necessidade. 

Esquema de Ligação:
A sirene com Flash (strobe) Incêndio pode ser ligada em qualquer central que atue em sistema de
incêndio,  sendo  necessário  para  o  seu  funcionamento  simplesmente  a  sua  energização.  Segue
exemplos de ligação:

1) Ligação Sirene com Flash Incêndio na saída auxiliar da Central Vulcano-400.

2) Ligação Sirene com Flash Incêndio na saída ALARME (contato NA) da Central Vulcano 400.
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CENTRAL DE INCÊNDIO VULCANO-200

1. VISÃO GERAL:

1.1 INTRODUÇÃO:
A central de alarme de incêndio Vulcano-200 incorpora um sistema de prevenção e controle a 
incêndio, onde seu papel é gerenciar os dispositivos nele conectados, permitir ao usuário realizar 
programações e indicar a ocorrência de eventos. 
O acesso a programação da Vulcano-200 é controlado através de senhas, sendo estas definidas em 
diferentes níveis de usabilidade para usuários distintos. 
A central conta com diferentes tipos de conexões (vide capítulo 2.3), de forma a melhor adequar seu 
uso com o cenário onde será instalada. 
Podemos destacar para a central de alarme de incêndio Vulcano-200 os seguintes recursos: 
 - Autobusca dos dispositivos conectados aos laços endereçáveis; 
 - Opção de programação para os laços endereçáveis em classe A ou B; 
 - Visor alfanumérico para programação e operação; 
 - Indicação luminosa para rápida consulta de status pelo usuário; 
 - Memória de 500 posições; 
 - Sistema de programação de zonas de saída; 
 - Teclas especiais para agilizar o uso da central. 

Para garantir uma melhor segurança em sua operação, a Vulcano-200 possui em suas conexões, 
proteção contra sobretensão, que atuam instantaneamente em casos de descargas elétricas. 

1.2 PONTOS COMUNS DA PLACA

Para um melhor entendimento do funcionamento da central de alarme de incêndio Vulcano-200, lista-
se todos os seus pontos comuns e estes são descritos em seguida.

       1.2.1GABINETE

A figura 1 mostra o gabinete da central fechado. Ele possui as dimensoes de 23 cm de altura x 24 cm 
de largura x 20 cm de profundidade e quando esta montado por completo (baterias, placas e cabos 
internos) pesa 4,7 kg.

O gabinete e fabricado em plastico ABS e seu fechamento (tampa e fundo) e realizado através de um 
parafuso M4.
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                                     DETECTOR DE CALOR CONVENCIONAL DHC-700

1. AVISO:

Instale, teste e mantenha o DHC-700 de acordo com essas instruções, seguindo também o
código ABNT NBR 17240, os códigos locais e as autoridades que têm jurisdição para este
tipo de regulamentação.. O não seguimento dessas instruções pode acarretar em falhas ou
prejudicar o pleno funcionamento do dispositivo instalado. A JFL não se responsabiliza por
dispositivos instalados, testados ou mantidos inadequadamente.

2. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:

O DHC-700 é um detector de calor convencional que pode ser utilizado como um periférico
da  linha  de  incêndio  JFL ou  em qualquer  outra  central  convencional  do  mercado*.Seu
acionamento  como detector  ocorre  quando  a  temperatura  atinge  um limiar  programado.
Possui duas opções de programação de nível máximo de temperatura de disparo, tornando-
se assim um detector de classificação A1 e A2 (atua particionado em 60°C ou 68°C).

Este detector possui a características termovelocimétrica(programável),ou seja, quando há
uma variação de temperatura de 8ºC em 1 minuto ocorre a atuação do mesmo.

* Verificar as exigências técnicas dos fabricantes.

O detector DHC-700 contem um LED que sinaliza o funcionamento correto do dispositivo.
Em  modo  stand-by  e  comunicando  com  a  central,  o  LED  pisca  em  intervalos  de  15
segundos. Caso o DHC-700 entre em estado de alarme e tenha comunicação com a central,
o LED piscará rapidamente.   

                                   Figura 1 - Vista lateral e superior do DHC-700
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3. INSTALAÇÃO DO DHC-700:

É recomendável a utilização de fio 18 AWG (1,2 mm) ou superior para fazer a conexão entre
o DHC-700 e a central em que o dispositivo será conectado. 

4. CONFIGURAÇÃO DE ACIONAMENTO DA SAÍDA DE ALARME:

O DHC-700 pode manter seus contatos de acionamento em modo normalmente aberto ou
normalmente fechado. Para selecionar o modo ideal, que se ajusta à condição em que o
detector será instalado, utilize a chave de dois estados ao fundo do DHC-700 (ON=NA e
1=NF), conforme mostra a Figura 2.

O DHC-700 pode manter também seus contatos nos modos "sem retenção" (ativo por 3
segundos) ou "com retenção" (ativo permanentemente). Para selecionar o modo ideal, que
se ajusta à condição em que o detector será instalado, utilize a chave de dois estados ao
fundo do DHC-700 (ON=SRET e 1=RET), conforme figura abaixo:

Normalmente fechado: Para configurar o DHC-700 com esta característica , posicione o
dipswitch em  NF.

Normalmente aberto:  Para configurar o DHC-700 com esta característica ,  posicione o
dipswitch em NA.

SEM RETENÇÃO (SR): Para configurar o DHC-700 com esta característica,  posicione o
dipswitch em SRET. Nesta condição o detector ficará acionado(NA ou NF) por 3 segundos e
voltará ao normal. 

COM RETENÇÃO (CR): Para configurar o DHC-700 com esta característica , posicione o
dipswitch  em  em  RET.  Nesta  condição,  em  caso  de  acionamento  do  detector,  será
necessário desligar a alimentação por 3 segundos para que o mesmo possa retornar ao
estado normal.
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As figuras 3 e 4 exemplificam as condições descritas anteriormente:

5. MONTAGEM DO DHC-700:

Para realizar a montagem do detector após a conexão dos fios, remova primeiramente a
cobertura contra poeira. Em seguida, conecte a base de acordo com a marcação e gire no
sentido horário até que ocorra o encaixe perfeito. A sequência de passos abaixo mostra o
detector sendo acoplado a base.

1° Passo: Remova do detector a cobertura contra poeira, conforme apresenta a Figura 5.
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2° Passo: Coloque a indicação da parte inferior na mesma direção da primeira indicação
para parte superior superior, conforme apresenta a Figura 6.

3°  Passo: Depois  das
indicações  estarem  na  mesma  direção,  gire  a  parte  inferior  para  a  direita  (conforme
apresenta a Figura 7).

4°  Passo: A indicação  inferior  deverá  estar  na  mesma  direção  da  segunda  indicação
superior (direita) e assim o detector de fumaça estará encaixado corretamente (conforme
apresenta a Figura 8).
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Atenção: A cobertura contra poeira PODE ser recolocada ou mantida durante períodos
de  construção,  mas  DEVE  ser  removida  quando  o  sistema  de  alarme  estiver
habilitado.

6. TESTE DO DHC-700:

Para realizar o teste no DHC-700 verifique se o sistema não possui nenhum alarme ativo e
se o detector encontra-se em modo de operação normal. Em seguida, aproxime um imã no
lado oposto do LED, conforme mostra a Figura 9.

Atenção: 

- Antes de iniciar qualquer manutenção ou teste no sistema de alarme de incêndio,
notifique todas as pessoas envolvidas.

-  Utilizando  um  imã,  aproxime-o  da  base  do  detector,  no  lado  oposto  ao  LED,
conforme indicado na Figura 8.

7. AJUSTE DE LIMIAR DE ACIONAMENTO DO DHC-700:

O  DHC-700 possui  2  níveis  de  programação  de  acionamento  com  a  característica
termovelocimétrica,  essas opções são configuradas através da chave seletora conforme
tabela abaixo:

8.  ESPECIFICAÇÕES DO DHC-700:
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DETECTOR DE CALOR CONVENCIONAL DHI-700

1. AVISO:

Este manual apresenta as principais recomendações para a instalação do detector de calor 
DHI-700. Instale, teste e mantenha o DHI-700 de acordo com essas instruções, seguindo 
também o código ABNT NBR 17240, os códigos locais e as autoridades que têm jurisdição 
para este tipo de regulamentação. O não seguimento dessas instruções pode acarretar em 
falhas ou prejudicar o pleno funcionamento do dispositivo instalado. A JFL não se 
responsabiliza por dispositivos instalados, testados ou mantidos inadequadamente.

2. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:

O DHI-700 é um detector de calor endereçavel, e sendo um periférico da linha de incêndio 
JFL.  Seu acionamento como detector ocorre quando a temperatura atinge um limiar 
programado. Possui duas opções de programação de nível máximo de temperatura de 
disparo, tornando-se assim um detector de classificação  A1 e A2 (atua particionado em 
60ºC e 68ºC ). Este detector possui a características termovelocimétrico (programável), ou 
seja, quando há uma variação de temperatura  de 8º C em até 1 minuto ocorre a atuação do 
mesmo . 

A tabela abaixo informa limiares de ação do sensor.

O detector DHI-700 contem um LED que sinaliza o funcionamento correto do dispositivo. Em
modo stand-by e comunicando com a central, o LED pisca em intervalos de 15 segundos. 
Caso o DHI-700 entre em estado de alarme e tenha comunicação com a central, o LED 
piscará rapidamente.

                                       Figura 1 - Vista lateral e superior do DHI-700
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3. INSTALAÇÃO DO DHI-700:

É recomendável a utilização de fio blindado 18 AWG (1,2 mm) ou superior para fazer a 
conexão entre o DHI-700 e a central Vulcano-400 ou Vulcano-200.  A distância total entre a 
central e o dispositivos instalado não devem exceder 1000 metros. 

4. CONEXÃO COM A CENTRAL:

O detector DHI-700 possui uma base acoplada na qual encontram-se os pontos para 
conexão com as centrais Vulcano.Para estabelecer a comunicação entre a central e os 
diversos detectores, deve-se realizar a ligação paralela dos dispositivos, conforme mostra a 
Figura 2.

5. CONFIGURAÇÃO DO ENDEREÇO:

 Para endereçar o DHI-700 utilize uma chave de fenda e selecione a posição desejada das 2
chaves rotativas presentes ao fundo do dispositivo. O endereço 99 é reservado para o 
sistema. A Figura 3 apresenta mais detalhes do endereçamento.
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Atenção: 

- O endereço do DHI-700 deve ser configurado antes da conexão com sua base e ,
antes de ser conectado a central.

- O DHI-700 é capaz de operar somente a 2 fios.

- A faixa de endereço válida é de 00 à 98.

7. MONTAGEM DO DHI-700:

Para realizar a montagem do detector após a conexão dos fios, remova primeiramente a
cobertura contra poeira. Em seguida, conecte a base de acordo com a marcação e gire no
sentido horário até que ocorra o encaixe perfeito. A sequência de passos abaixo mostra o
detector sendo acoplado a base.

1° Passo: Remova do detector a cobertura contra poeira, conforme apresenta a Figura 4.

2°Passo: Coloque a indicação da parte inferior na mesma direção da primeira indicação 
para parte superior, conforme apresenta a figura 5. 
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3° Passo: Depois das indicações estarem na mesma direção, gire a parte inferior para a 
direita conforme a Figura 6.

4° Passo: A indicação inferior deverá estar na mesma  direção da segunda indicação 
superior (direita) e assim o detector de fumaça estará encaixado corretamente, conforme 
apresenta a figura 7.

Atenção: A cobertura contra poeira PODE ser recolocada ou mantida durante períodos
de  construção,  mas  DEVE  ser  removida  quando  o  sistema  de  alarme  estiver
habilitado.

8. TESTE DO DHI-700:
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Para realizar o teste no DHI-700 verifique se o sistema não possui nenhum alarme ativo e se
o detector encontra-se em modo de operação normal. Em seguida, aproxime um imã no 
lado oposto do LED, conforme mostra a Figura 8.

Ao realizar o teste, o LED do detector começará a piscar rapidamente e será reportado para 
a central o estado de alarme, fazendo com que a mesma entre em disparo. Verifique na 
central se o endereço do dispositivo disparado corresponde ao DHI-700 testado e em 
seguida, reative o sistema e continue o teste com o próximo detector.

Atenção: 

- Antes de iniciar qualquer manutenção ou teste no sistema de alarme de incêndio,
notifique todas as pessoas envolvidas.

- O teste usando imã avalia somente a comunicação entre DHI-700 e a Central, não
testa a variação de calor.

9. MANUTENÇÃO  DO DHI-700:

Recomenda-se  realizar  uma  análise  visual  regularmente   (mensal,  semestral,  etc.),
verificando possíveis objetos que possam gerar a obstrução entre o detector e o ambiente a
ser protegido.

10. ESPECIFICAÇÕES DE FIAÇÃO (CABEAMENTO):

Antes de iniciar a instalação, certifique-se que o cabo utilizado é do tipo blindado com bitola
de 0,75 mm² ou superior (18 AWG).Com o cabo já conectado na central e no detector, meça
a tensão nos pontos de alimentação de GND do mesmo. Recomenda-se realizar as medidas
com todos os DHI-700 já ligados, assim a tensão mínima necessária para o funcionamento
correto do dispositivo mais distante da central, será de 10 Vdc.

Caso o valor medido seja inferior a 10 Vdc, indica que o cabo utilizado possui uma bitola
inferior a recomendada pelo fabricante ou a distância total é superior ao limite especificado.
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11. ESPECIFICAÇÕES DO DHI-700:
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