
Com uma gama de dispositivos de alarme simples a dispositivos de 
alarme de voz combinados 
Vários tipos de dispositivos IQ8Alarm estão disponíveis. Cinco grupos de 
produtos oferecem sempre a solução certa para a aplicação desejada:

• Receptor acústico de alarme
• Dispositivo de sinalização de alarme óptico
• Dispositivo de alarme de voz
• Dispositivo de alarme acústico e óptico combinado
• Dispositivo de alarme de voz acústico e óptico combinado

Receptores acústicos de alarme, dispositivos de alarme de voz e disposi-
tivos de alarme acústicos / ópticos combinados estão disponíveis em ver-
melho ou branco. Cada dispositivo de alarme com mensagens de alarme 
de voz podem também emitir sinais de alarme padrão, incluindo tons de 
alarme específicos por país.

IQ8Alarm conectado ao esserbus-PLus no FACP IQ8Control.
Operação com o FACP 8000 C/M não é possível.
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IQ8Alarm
• Dispositivos de alarme de nova geração 
 completamente alimentados pelo laço

• Perceptibilidade de alarme distinto com um nível de som 
 de até 99 dB

• Integração econômica com o sistema esserbus-PLus

• Até 32 dispositivos de alarme por esserbus-PLus

• Fator de carga uniforme para planejamento e instalação 
 de projeto mais fácil

• Função de alarme de voz multilíngue em 
 5 idiomas

• 20 tons de sinal internacionais diferentes incluindo 
 tom DIN disponível

• Programação simples e fácil 
 por meio do software “Tools 8000”

• Isolador embutido com cada dispositivo de alarme

Sinalização de alarme: O primeiro 
passo para a evacuação
Atualmente, o IQ8Alarm é o modo 
mais seguro e econômico de sina-
lização de alarme. Com vários tons 
de alarme específicos por país (por 
exemplo, tom DIN ou tom de sirene 
crescente holandês), e a sinalização 
de alarme óptico completamente su-
prida por barramento com diferentes 
mensagens de voz em até 5 idiomas, 
o IQ8Alarm com seus recursos ex-
cepcionais supera significativamente 
concorrentes de alto nível dentro do 
setor de alarmes de incêndio. 

O dispositivo é diretamente instalado 
e conectado no sistema esserbus-
-PLus (laço alimentado), tornando fon-
tes de tensão externas e módulos de 
conexão caros dispensáveis.

O IQ8Alarm sozinho combina todos os 
recursos em uma única caixa.

esserbus - 

esserbus - transponder

IQ8Control

som

fala som

flash
PLus

flash



Mais segurança com sistemas 
de alarme de voz
Dispositivos de sinalização IQ8Alarm 
com até 5 mensagens de alarme de 
voz diferentes e 20 diferentes tons 
de alarme garantem o mais elevado 
grau de segurança e são atualmente 
a solução de sinalização de alarme 
de melhor custo-benefício disponí-
vel. 
Mensagens de alarme por voz são 
muito mais eficazes do que a sina-
lização de alarme convencional via 
receptores acústicos de alarme. Em-
bora as pessoas não reajam imedia-
tamente aos tons de alarme abstra-
tos ou sinais de alarme ópticos, eles 
agem imediata e adequadamente 
em comandos de voz explicitamente 
transmitidos em casos de incêndio. 
Com as mensagens de alarme e 
mensagens de evacuação providas, 
os dispositivos IQ8Alarm contribuem 
significativamente para reduzir os 
tempos de reação até que a evacu-
ação seja iniciada. Assim, a vida das 
pessoas podem ser protegidas de 
forma mais eficaz.

Mensagens de alarme multilingues 
permitem sinalização de alarme 
confiável para orientar e informar 
rapidamente até mesmo visitantes 
internacionais em um edifício ou 
convidados internacionais em reuni-
ões públicas sobre os procedimen-
tos de evacuação. Além disso, os 
requisitos de sinalização de alarme 
regionais são cumpridos através de 
tons de alarme específicos de cada 
país, tais como o tom DIN, a sirene 
dos EUA, o tom francês e também o 
tom de sirene crescente holandês. 
Dispositivos IQ8Alarm garantem que 
todos possam ser rapidamente infor-
mados, alertados e evacuados em 
segurança em caso de emergência.

IQ8Alarm



Fonte de laço alimentado direta para 
sinalização de alarme óptico
Não há conflito entre exigir menos cor-
rente de alarme e ter mais dispositivos 
de alarme conectados ao esserbus-
-PLus (laço alimentado), já que os dis-
positivos IQ8Alarm são completamente 
alimentados pelo laço. Mesmo luzes 
de flash de consumo alto recebem sua 
energia diretamente do laço. Tecnolo-
gia inovadora permite que sinalização 
de alarme óptico com a intensidade de 
luz de um guia 3W Xenon em dispositi-
vos IQ8Alarm seja diretamente suprida 
pelo esserbus-PLus (laço alimentado).

As seguintes cores estão disponíveis 
para dispositivos de sinalização de 
alarme óptico:

• Dispositivo de alarme óptico com 
 tampa vermelha
• Dispositivo de alarme óptico com 
 tampa âmbar
• Dispositivo de alarme óptico com 
tampa branca, azul ou verde

Programação simples com 
IQ8Alarm
Cada dispositivo IQ8Alarm pode ser 
facilmente programado. Detectores de 
incêndio IQ8 inovadores com unidade 
de alarme integrada têm uma posi-
ção única dentro de seu segmento de 
mercado e operam homogeneamente 
na mesma plataforma que os novos 
dispositivos IQ8Alarm. Dessa forma, 
a programação é mais fácil e mais 
flexível do que costumava ser. Com o 
menu suspenso, opções de sinais indi-
viduais podem ser definidas. Ativação 
de sinais controlada por eventos pode 
ser usada para sinais de alarme, sinais 
de evacuação ou sinais de emergên-
cia. Além disso, uma mensagem de 
teste pode ser ativada.

Modelos de sinal podem ser facilmente configurados com o menu suspenso. 
Eles podem ter até quatro opções de sinal. Portanto, modelos de sinal podem 
ser individualmente programados por seleção, por exemplo, de um tom de 
alarme específico de país (por exemplo, tom DIN) como o sinal inicial, segui-
do de uma mensagem de voz em alemão. Dessa forma, a sequência de sinal 
pode ser escolhida para se adequar às respectivas exigências.

Todas as informações exigidas para programar dispositivos IQ8Alarm podem 
ser obtidas ao participar de nossos cursos de treinamento de programação.

 

 

IQ8Alarm – design elegante e visivelmente discreto
Integração harmoniosa da tecnologia de construção moderna, alinhada com os 
 
mais altos padrões de segurança, está se tornando cada vez mais importante 
nos dias de hoje. Com o seu design plano e várias opções de cores combi-
náveis, o dispositivo IQ8Alarm pode ser perfeitamente adaptado para prati-
camente qualquer ambiente. Assim, a tecnologia de construção não precisa 
mais ser visto como algo desagradável que não se encaixa com o design de 
interiores em edifícios. 

Design plano / base convencional Design plano / base IP65
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Programação via software “Tools 8000”
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Dados técnicos
Tipo Receptor acústico do alarme Alarme de fala  Fala combinada Alarme combinado  Dispositivo

   óptico Dispositivo de alarme Receptor acústico Dispositivo de alarme

No. de peça 807205 807322 807372 807224 807212
  807206 807332   807213
      807214
Pressão do som  
@ 90° ângulo                   Tom de sinal DIN = tip. 97 dB(A) +/- 2 dB @ 1 m  --
Frequência de flash -- --  1 Hz
Intensidade da luz -- --                máx. 24 cd pico 3,87 cd eficaz
Aprovação VdS G 206001 G 206001 G 206003 G 206003 G 206002
Especificação de sinal de alarme EN 54-3:2001 EN 54-3:2001 EN 54-3:2001 EN 54-3:2001 --

Dados técnicos gerais  
Tensão de funcionamento  8 - 42 V (via esserbus-PLus)
Corrente de repouso @ 19 V 55 µA
Corrente de repouso @ bateria FACP 300 µA
Fator de carga  3
Temperatura ambiente  -10 °C a +50 °C
Caixa  plástico ABS
Dimensões ( Ø  x P)  112  x 75 mm (112 x 90 mm incl. base IP 65)
Peso:  aprox. 300 g
Tipo de proteção   IP 30 (IP 65 com bases 8006201 e 806202)
 
Informações de encomenda    No. de peça
Receptor acústico IQ8Alarm - branco   807205

Receptor acústico IQ8Alarm - vermelho   807206

Alarme de fala IQ8Alarm - branco   807322

Alarme de fala IQ8Alarm - vermelho   807332

Dispositivo de sinalização de alarme combinado IQ8Alarm - vermelho 807224

Alarme de fala combinado IQ8Alarm - vermelho  807372

Dispositivo de sinalização de alarme óptico IQAlarm branco, tampa âmbar 807212

Dispositivo de sinalização de alarme óptico IQAlarm branco, tampa transparente, azul, verde 807213

Dispositivo de sinalização de alarme óptico IQAlarm vermelho, tampa vermelha 807214 

Base IP 65 para IQ8Alarm, branca   806201

Base IP 65 para IQ8Alarm, vermelha   806202

Para mais dados de encomenda consulte nosso catálogo de linha de produtos “Tecnologia de alarmes de incêndio”.

Av. Marginal da Rod. dos Bandeirantes, 100  
13213-008 – Distrito Industrial   
Jundiaí SP
Brazil    
Tel: +55 11 3309-1048    

Honeywell Fire Safety


