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ONYXWorks® Lite
Rede de Monitoramento 
de Instalações Integradas

Sistemas de Rede

DP-60404:a

Geral
ONYXWorks® Lite é a próxima geração na proteção da vida e 
na integração de sistemas prediais para o monitoramento de 
incêndio em uma rede proprietária. O sistema ONYXWorks 
Lite foi desenvolvido para fornecer avisos claros e precisos 
sobre risco de vida e outros eventos de sistemas prediais. A 
precisão do aviso possibilita ao pessoal de atendimento identi-
ficar a localização de um evento envolvendo risco de vida 
rapidamente e com precisão. O estado do equipamento de 
emergência ou de dispositivos anti-incêndio que possam afe-
tar a segurança dos ocupantes também é identificável.

O software ONYXWorks Lite é um sistema de gráficos colori-
dos de alto desempenho capaz de exibir todos os eventos e 
pontos de uma rede. A estação de trabalho utiliza Microsoft® 
Windows® XP, fornecendo uma interface gráfica de usuário 
fácil de usar. O operador recebe visão e operação consisten-
tes de todos os equipamentos monitorados. O software 
ONYXWorks Lite tem capacidade para monitorar até quatro 
Painéis de Controle de Alarme de Incêndio Notifier e é uma 
adição ideal à rede NOTI•FIRE•NET™ quando há a necessi-
dade de monitoramento e controle de rede.

Caraterísticas

GERAL
• Equipamento NOTIFIER suportado (máximo de 4 nós):

- NFS-320

- NFS2-640

- NFS2-3030

- 8a edição dos Painéis de Controle de Alarme de Incên-
dio Notifier.

- Painéis Notifier existentes.

• Opera com Microsoft Windows XP Professional SP2 (Pacote
de serviços 2).

• Suporta os seguintes idiomas adicionais:
- Coreano

- Português

- Francês

- Espanhol

- Chinês (Tradicional e Simplificado) 

Obs.:  ONYXWorks Lite não está listado com UL, FM ou CNTC.

INTERFACE DO USUÁRIO
• Todos os eventos fora do normal exibidos simultaneamente

com textos e telas gráficas correspondentes.
• Navegação automática na tela (selecionável para cada dis-

positivo) que localiza e amplia a imagem centrada no dis-
positivo relacionado a um alarme ou evento, com base na
prioridade do evento.

• Visão geral da planta baixa gerada dinamicamente.
• As plantas baixas podem ser ampliadas ou reduzidas e os

dispositivos podem ser colocados em diferentes níveis de
zoom.

• Multimídia totalmente conectada (texto, áudio, vídeo e bit-
maps) a qualquer dispositivo e situação de evento, todos
definíveis pelo administrador.

• Árvore de navegação intuitiva e ícones para fácil acesso às
plantas baixas de prédios.

AVISO DE EVENTO E RESPOSTA
• Impressão de eventos em tempo real de eventos em todo o

sistema.
• Controle de painéis de incêndio (extensão do controle

determinada pelo modelo do painel).
• Registros do operador com rastreamento de resposta.
• O gerenciador de histórico registra operador, evento e res-

posta (com selo de data e hora) no disco. 
• Até 6 estados podem ser representados visualmente por

cada dispositivo de entrada: Normal, Problema, Alarme de
Incêndio, Pré-Alarme (detectores), Desativado e Segurança. 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
• O modo edição gráfica permite programação de telas de

plantas baixas, ícones de dispositivos, botões funcionais e
de navegação no local. 

• Operação em Modo Texto também disponível.
• Importa arquivos de desenho vetorial convertidos (.WMF),

bitmaps (.BMP), JPEG e .GIF dos desenhos da planta baixa
CAD existentes.

• Impressão de gráficos para plantas baixas e relatórios.
• Ícone e cores de dispositivo personalizáveis para represen-

tar visualmente cada tipo de evento.
• Ícones definidos pelo usuário podem ser adicionados à esta-

ção de trabalho (formatos .PNG, .BMP, .WMF, .JPG e GIF) 
• Editor de planilhas disponível para programação mais rápida

durante a execução de ferramentas VeriFire.

ACESSO SEGURO
• Os perfis de segurança, monitoramento e controle defini-

dos pelo administrador do sistema permitem uma definição
extremamente flexível de contas do operador.

• A função de Login/Logout/Alteração de senha permite que
apenas o pessoal autorizado acesse o sistema. 

• Acessa o histórico de quaisquer alterações feitas pelo ope-
rador na estação de trabalho. 
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MANUTENÇÃO DO SISTEMA
• Possibilidade de geração de backup para todos os dados

do sistema – bancos de dados de tela, membro e histórico. 
• Obter números de versões de software para painéis de rede.
• Upload/Download de bancos de dados para os painéis do

NOTIFIER (Série ONYX e AFP1010/AM2020) e atualização
de painel (apenas para série ONYX) na rede.

• Pontos e zonas de Ativação/Desativação individual ou de
grupos em uma rede NOTI•FIRE•NET.

Monitoramento do NOTI•FIRE•NET
Um sistema ONYXWorks Lite é um componente ideal de um Centro de Comando de Incêndios para obtenção de status do sis-
tema de incêndios em tempo real e opções de controle do sistema. O ONYXWorks Lite interface diretamente com um sistema de
incêndios NOTI•FIRE•NET utilizando uma porta de ligação NFN. A porta de ligação NFN é uma interface inteligente utilizada pelo
sistema ONYXWorks Lite que facilita o monitoramento e controle de até quatro nós de painéis de incêndio NOTIFIER. A porta de
ligação NFN está disponível em duas versões: a versão baseada em computador com porta de ligação de fio e a de fibra. 

As opções e os requisitos mínimos de equipamentos necessários do ONYXWorks Lite estão disponíveis na ficha técnica da porta
de ligação NFN.  

Monitoramento local
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Gerenciador 
de Histórico

Aplicações especializadas para clientes
• Estação de trabalho ONYXWorks Lite
• Gerenciador de Histórico

Software da 
estação de 

trabalho 
ONYXWorks Lite 
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NOTIFIER®, VeriFire®, e ONYXWorks® Lite são marcas registradas e
NOTI•FIRE•NET™ é uma marca da Honeywell International Inc.  Echelon® é
uma marca registrada e LonWorks™ é uma marca registrada da Echelon
Corporation. Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft
Corporation. Pentium® e Intel® são marcas registradas da Intel Corporation. 
©2009 Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados. A utilização
não autorizada deste documento é estritamente proibida. 

Este documento não deve ser utilizado para fins de instalação. 
 Procuramos manter as informações acerca de nossos produtos atualizadas e precisas.  
Não podemos abordar todas as aplicações específicas ou prever todas as exigências.  

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Para mais informações, entre em contato com a Notifier.  Fone: (203) 484-7161, FAX: (203) 484-7118.
www.notifier.com

Fabricado 
nos EUA.

Informações sobre a linha de produtos 
Hardware necessário (fornecido pelo usuário): Computa-
dor com Intel® Pentium IV - 2.0 GHz, 1GB RAM, 80 GB de
disco rígido, DVD-ROM/CDRW, som, mouse, opção de alto
falante de alta potência, teclado, cartão ethernet, slot PCI, porta
serial COM RS-232, Windows XP Professional com Pacote de
Serviços 2. 

OW-LITE-NW: Software ONYXWorks Lite, manuais do usuá-
rio (no CD), chave de software USB Hardlock configurada e
NFN-GW-PC- W (placa de interface para rede com fio)

OW-LITE-NF: Software ONYXWorks Lite, manuais do usuário
(no CD), chave de software USB Hardlock configurada e NFN-
GW-PC- F (placa de interface para rede de fibra)

Informações adicionais para pedidos:
PRN-6: Impressora aprovada pelos Underwriters Laboratories
(UL)

NCM-W/F: ver ficha técnica DN-6861

NAM-232PCB: ver ficha técnica DN-5331

NOTI-FIRE-NET: ver ficha técnica DN-6971

NFN-GW-PC-W: Cartão de porta de ligação NFN de computa-
dor com fio (incluído com o OW-LITE-NW).  

NFN-GW-PC-F: Cartão de porta de ligação NFN de computa-
dor com fibra (incluído com o OW-LITE-NF).


