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Central de Alarme 12V
Convencional 

                               Cod. 26823
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APRESENTAÇÃO

A central de alarme de incêndio convencional Segurimax é um produto de alta tecnologia com design 
moderno, compacto e de fácil instalação. Foi projetada para detectar um princípio de incêndio com 
velocidade e con. abilidade, em ambientes de pequeno e médio porte, garantindo assim a segurança 
das pessoas e do patrimônio. 

Esta central é compatível com detectores, acionadores convencionais, instalações a dois . os e a 
três . os.  Possui um painel amigável com LEDs para fácil leitura do status da central e seus setores, 
permitindo a operação do sistema de forma simples e e. ciente pelos seus usuários. 

Além disto, também conta com uma saída auxiliar para instalação de sirenes e outros dispositivos 
como portas corta fogo, dumpers, sprinklers, relés, combate automático, bombas de pressurização, 
assim como vários outros dispositivos compatíveis com contato seco.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo AS06-12V AS12-12V AS24-12V

Número de setores/laços 6 setores/laços 12 setores/laços 24 setores/laços

Limite de dispositivos por setor 20 dispositivos (1)(2)

Limite de dispositivos total (3) 120 dispositivos 144 dispositivos

Tensão de alimentação Bivolt automático 110V/220V

Tensão de operação 13,7V~13,9V

Topologia Convencional

Indicador de modo stand-by LED verde “Monitorando” deve estar ligado

Indicador de alarme LED vermelho “Fogo Detectado” deve estar ligado

Acionamento de alarme Pressione o botão “Alarme Geral” por 3 segundos

Corrente em supervisão 35mA

Corrente máxima em alarme 530mA

Bateria Chumbo-ácido selada 12V 1,3Ah

Condições de trabalho 0 a 50 Cº <=95% de umidade

Grau de proteção IP20

Dimensões (AxLxP) 270 x 200 x 75mm

Peso 2,1 kg

Cor Branca

Garantia 1 ano

(1) Nunca se pode ultrapassar o limite de dispositivos da central. (2) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100µA. Total de 
2mA. (3) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100µA. Total de 15mA.
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