
Detecção e alarme de incêndio

L A P

227 mm 252 mm 110 mm

5 kg

Central de alarme 
de incêndio Slim

A central de alarme de incêndio Slim híbrida é fabricada com design moderno, 
desenvolvida com alta tecnologia eletrônica a qual permite alertar com rapidez a existência 
de qualquer princípio de incêndio.

É alimentada com tensão de 100 a 245 Vac bivolt automático, operação autônoma com 
duas baterias de 12 Vdc e processamento inteligente que otimiza a vida útil da bateria.

Possui 4 laços distintos, com capacidade de 32 dispositivos por laço. Foi projetada para 
instalações prediais e residenciais.

Devido ao seu grau de proteção IP20 deve ser instalada em ambientes internos.

Características

 » Fácil de programar e instalar

 » Facilidade em operar e visualizar eventos

 » Biblioteca interna que facilicita a programação de dispositivos no modo endereçável

 » Armazena até 256 eventos

 » Possui 4 laços com capacidade de até 32 dispositivos por laço

 » Topologia de instalação endereçável classe B

 » Baterias acompanham o produto
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CENTRAL SLIM

Atenção!
Não é recomendada a instalação de dispositivos convencionais e 
endereçáveis no mesmo laço. Na central Slim é possível instalar laços 
convencionais e endereçáveis, desde que respeitando a exclusividade 
de cada laço.
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Suporte a clientes: (48) 2106 0072
Contato: suporte@.intelbras.com.br
Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
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Produto Central Slim

Tensão de alimentação 100 a 245 Vac

Tensão de operação 21 Vdc a 27 Vdc

Consumo em bateria

4 laços abertos: 1,46 W

4 laços com final de linha: 2,16 W

4 laços com 20 dispositivios e final de linha: 2,36 W

Consumo máximo saída 2 A

Número de laços 4

Número de saídas 1

Número de pontos por laço 32

Topologia endereçável Classe B - 2 Fios

Área supervisionável 1600 m² por laço

Sistema de atuação Endereçável/convencional

Display LCD - 2 linhas de 16 Caracteres

Bateria 2 Baterias 12 V 2,2 Ah (internas)

Norma

O produto possibilita que o projeto, instalação, 
comissionamento e manutenção de sistemas de detecção 
de alarme de incêndio atendam aos requisitos da norma 
ABNT NBR 17240 de 01/10/2010.

Chassi Plástico ABS na cor branca

Grau de proteção IP20

Cor Branca

Peso (aproximado) 5 kg

Dimensões ( L × A × P) 227 × 252 × 110 mm

Especificações técnicas

Central de alarme
de incêndio SlimCENTRAL SLIM

Conheça também

DFE 320 
Detector de fumaça 

endereçável

DFC 320
Detector de fumaça

convencional

Acionador manual IP66

Este produto deve ser instalado e  
configurado por um técnico qualificado


