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Monitoramento de incêndios através da rede NFN

Sistemas de rede
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Generalidades 
A porta de enlace NOTI•FIRE•NET™ é uma interface de porta
de enlace inteligente para a estação de trabalho de
monitoramento de incêndios ONYXworks®. Esta porta de
enlace facilita o monitoramento e o controle total de uma rede
NOTI•FIRE•NET™, e está disponível em versão incorporada
e para PC. Além disso, oferece uma programação completa
de painel e diagnóstico de rede.

A versão para PC da porta de enlace é uma interface de rede
para uma verdadeira rede ponto a ponto, e está alojada nas
estações de trabalho série ONYX®. A versão incorporada é
uma porta de enlace independente e equipada com
capacidade IP, que permite aos usuários da série ONYX®
monitorar múltiplos sites em uma rede Ethernet sem
necessidade de estações de trabalho remotas. 

Funções 
• Permite à estação de trabalho série ONYX® monitorar

eventos de alarme, pré-alarme, falhas e desativação para
os painéis de controle de alarme contra incêndios Notifier
em uma rede NOTI•FIRE•NET™.

• Adiciona as capacidades de controle de confirmação,
silêncio, reset, ativação/desativação e habilitar/inabilitar a
estação de trabalho. 

• Compatível com upload/download e modificações na
programação do painel de controle do alarme contra
incêndios. 

• Versão incorporada autônoma para: capacidade de
escalamento, conexões de IP remotas. 

• Conexões de IP supervisadas para portas de enlace e
estações de trabalho remotas. 

• Múltiplas estações de trabalho podem acessar a porta de
enlace ao mesmo tempo. 

• As versões para PC admitem opções de fibra multimodo ou
cabo. 

• Redundância de porta de enlace para supervivência da
rede. 

Compatibilidade 
A porta de enlace NOTI•FIRE•NET™ é compatível com
ONYXWorks® e ONYX FirstVision, e interfaces para a versão
5.0 ou superior do NOTI•FIRE•NET™ para os painéis e
dispositivos a seguir: 

• Série ONYX 

• AM2020/AFP1010 (versão 5.0 SIB-NET)

• AFP-200 (versão 5.0 NAM)

• AFP-300/AFP-400 (versão 5.0 NAM)

• Porta de enlace BACnet 

• Anunciador de controle de rede NCA-2/NCA

• Servidor web NOTI•FIRE•NET™

Especificações 
Versão para PC: 

• Requer uma estação de trabalho ONYXworks®
Workstation (ver a folha de dados ONYXworks® DN-7048).

• Temperatura operativa: 0°C a 49°C (32°F a 120°F). 

Versão incorporada: 

• Energia de entrada: 450 mA a 24 VCC. 

• Faixa de voltagem de entrada: 19 VCC a 29 VCC. 

• Temperatura operativa: 0°C a 49°C (32°F a 120°F). 

• Pode ser montado em um chassi CHS-4L em um gabinete
Série CAB-4 (ver folha de dado DN-6857).

• Conexão direta com os painéis de controle do alarme
contra incêndios NFS2-640, NFS-640, NFS-320,
NFS2-3030, e NFS-3030. NCM-W ou NCM-F requeridos
para a conexão com NOTI•FIRE•NET™ (ver folha de
dados DN-6861).

Normas e códigos 
A porta de enlace NOTI•FIRE•NET™ atende às seguintes
normas UL/ULC e aos requisitos para sistemas de alarmes
contra incêndios NFPA 72: 

– UL 864

– UL 1076

– UL 2017

– ULC S559-04

– ULC S527-99

NFN-GW-EM-3

7060cov1.jpg

NFN-GW-PC-W
dp-7060PO:b1 • 09/21/09 — Página 1 de 2



NION®, NOTIFIER®, ONYX® e ONYXWorks® são marcas registradas e
NOTI•FIRE•NET™, NOTIFIY-IP™, e ONYX FirstVision™ são marcas de
Honeywell International Inc. Windows® é uma marca registrada de Microsoft
Corporation.
©2011 de Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados. O uso
não autorizado deste documento é estritamente proibido. 

Listados e aprovações 

Os listados e aprovações a seguir correspondem aos módulos 
especificados neste documento. Em alguns casos, é possível 
que algumas agências de aprovação não incluam certos 
módulos, ou o listado pode estar em processo. Consultar a 
fábrica para obter o listado mais atualizado. 
• UL / ULC: S5697

• CSFM: 7300-1525:103

• MEA: 286-07-E

Informação para realizar ordem de compra 
NFN-GW-EM-3: Porta de enlace NOTI•FIRE•NET™
incorporada. Inclui placa de PC e resistência contra o
aumento de tensão (PNET-1).

NFN-GW-PC-W: Placa de PC para porta de enlace
NOTI•FIRE•NET™ para conexão por cabo (placa PCI).
Incluído em ONYXWORKS-NW (estação de trabalho listada
em UL)

NFN-GW-PC-F: Placa de PC para porta de enlace
NOTI•FIRE•NET™ para conexão por fibra multimodo (placa

PCI). Incluído em ONYXWORKS-NW (estação de trabalho
listada em UL)

Componentes adicionais requeridos para a VERSÃO de PC: 

• Estação de trabalho ONYXWorks®.

*No caso de adicionar a um sistema existente, forneça a
senha de software de 5 dígitos da sua estação de trabalho ao
Atendimento ao Cliente. Obterá uma autorização para a atua-
lização. 

Componentes adicionais requeridos para a VERSÃO
INCORPORADA: 

• NCM-W ou NCM-F para conexão com NOTI•FIRE•NET™.

• PC com Windows® XP e compatível com BM®. 

• Para versões 3.0 ou superiores da porta de enlace, este é
configurado em IP ou através de um cabo Ethernet
transversal. 

• Cabo de rede Ethernet standard com conectores RJ45. 

• CHS-4L com um gabinete Série CAB-4 (para montagem
autônoma). 
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* A UL Listed ethernet (TCP/IP) switch is required between a shared-IP network and the ONYXWORKS equipment. Contemporary Control Systems, Inc. 
(www.ctrlink.com) has several UL864 recognized switching hubs.
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* É requerido um comutador (TCP/IP) listado em UL entre uma rede IP compartilhada e o sistema ONYXWORKS. A Contemporary Control Systems, Inc. 
(www.ctrlink.com) oferece vários comutadores listados em UL 864. 
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Este documento não deve ser usado para fins de instalação.
Tentamos manter as informações de nossos produtos atualizadas e precisas. 

Não é possível cobrir todas as aplicações específicas ou prever todos os requisitos. 
Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

Para obter mais informação contate a Notifier. Telefone: (203) 484-7161, FAX: (203) 484-7118.
www.notifier.com

Fabricado nos EUA. 
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