
Gabinetes Série CAB-4
Caixas de conexões
com fechadura série ONYX

Dispositivos periféricos

DN-6857PO:A • G-190
NFS-640 em gabinete
CAB-4 tamanho “B”
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Generalidades
Todos os gabinetes para os painéis de controle de alarme contra
incêndio da NOTIFIER são fabricados em aço calibre 16. O equi-
pamento do gabinete consiste de duas partes básicas: uma caixa
de conexões e uma porta com fechadura. Os gabinetes estão dis-
poníveis em cores vermelha ou preta, com ou sem janelas
LEXAN®. O modelo LEXAN oferece uma agradável combinação
que realçará a decoração ambiente do lobby mais refinado. 
• A porta com fechadura é fornecida de dobradiça do pino,

duas chaves e o hardware necessário para fazer a monta-
gem da porta à caixa de conexões. 

• A caixa de conexões foi projetada para oferecer fácil
acesso ao instalador. As aberturas pré-perfuradas estão
posicionadas em numerosos pontos para ajudar o instalador
a trazer o conduto para o gabinete com mínima dificuldade. 

• Dobradiças à esquerda ou à direita, selecionadas no local.
A abertura da porta é de 180°. 

• Os gabinetes se dividem em quatro tamanhos padroniza-
dos, de A (uma fila) a D (quatro filas), mais um mini gabinete
(AA, uma fila sem compartimento para bateria). Veja Infor-
mações sobre a ordem de compra. 

• A opção de anel de acabamento está disponível para mon-
tagem semi-embutida. 

• Está disponível a ponte de chassi para acomodar múltiplos
chassis CHS-4 externos à caixa de conexões. 

Informações da linha de produtos
Um equipamento completo de gabinete consiste de: uma porta,
uma caixa de conexões, uma placa para bateria opcional e um
anel de acabamento opcional. Para cada gabinete necessário,
encomende uma porta “DR” e uma caixa de conexões “SBB”. A
placa para bateria BP-4 ou BP2-4 é requerida para cada equi-
pamento de gabinete que monte baterias e/ou uma fonte de ali-
mentação na posição inferior. O anel de acabamento opcional é
um atrativo anel de estilo “porta-retratos” de metal preto. 

TAMANHO MINI “AA”, UMA FILA: 
DR-AA4: Equipamento de porta, janela LEXAN, uma fila (sem
compartimento para bateria), PRETO. 
DR-AA4R: Equipamento de porta, janela LEXAN, uma fila (sem
compartimento para bateria), VERMELHO. 
DR-AA4B: Equipamento de porta, sem janela, uma fila (sem
compartimento para bateria), PRETO. 
DR-AA4BR: Equipamento de porta, sem janela, uma fila (sem
compartimento para bateria), VERMELHO. 
SBB-AA4: Equipamento de caixa de conexões, uma fila (sem
compartimento para bateria), PRETO. 
SBB-AA4R: Equipamento de caixa de conexões, uma fila (sem
compartimento para bateria), VERMELHO. 
TR-AA4: Anel de acabamento acessório de montagem semi-
embutida, uma fila (sem compartimento para bateria). 
OBSERVAÇÃO: Aneis de acabamento pretos são usados com
gabinetes vermelhos ou pretos. 

UMA FILA, TAMANHO “A”: 
DR-A4: Equipamento de porta, janela LEXAN, uma fila, PRETO. 
DR-A4R: Equipamento de porta, janela LEXAN, uma fila, VERMELHO. 
DR-A4B: Equipamento de porta, sem janela, uma fila, PRETO. 
DR-A4BR: Equipamento de porta, sem janela, uma fila, VERMELHO. 
SBB-A4: Equipamento de caixa de conexões, uma fila, PRETO. 
SBB-A4R: Equipamento de caixa de conexões, uma fila, VERMELHO. 
TR-A4: Anel de acabamento acessório de montagem semi-
embutida, uma fila (abertura 68,118 cm [24,062 polegadas] de
largura x 50,958 cm [20,062 polegadas] de altura), PRETO. 
OBSERVAÇÃO: Anéis de acabamento pretos são usados com
gabinetes vermelhos ou pretos. 

BP-4: Painel de bateria para NFS-640 e NFS-3030. Usado para
cobrir a bateria e a fonte de alimentação quando for usada a
posição inferior na caixa de conexões. 
BP2-4: Painel de bateria para NFS2-3030. Usado para cobrir a
bateria e a fonte de alimentação quando for usada a posição
inferior na caixa de conexões. 

DUAS FILAS, TAMANHO “B”: 
DR-B4: Equipamento de porta, janela LEXAN, duas filas, PRETO. 
DR-B4R: Equipamento de porta, janela LEXAN, duas filas, VERME-
LHO. 
DR-B4B: Equipamento de porta, sem janela, duas filas, PRETO. 
DR-B4BR: Equipamento de porta, sem janela, duas filas, VERME-
LHO. 
SBB-B4: Equipamento de caixa de conexões, duas filas, PRETO. 
SBB-B4R: Equipamento de caixa de conexões, duas filas, VERME-
LHO. 
TR-B4: Anel de acabamento acessório de montagem semi-
embutida, duas filas (abertura
61,118 cm (24,062 polegadas) de largura x 72,548 cm (28,562
polegadas) de altura), PRETO.
OBSERVAÇÃO: Anéis de acabamento pretos são usados com
gabinetes vermelhos ou pretos. 

BP-4: Painel de bateria para NFS-640 e NFS-3030. Usado para
cobrir a bateria e a fonte de alimentação quando for usada a
posição inferior na caixa de conexões. 
BP2-4: Painel de bateria para NFS2-3030. Usado para cobrir a
bateria e a fonte de alimentação quando for usada a posição
inferior na caixa de conexões. 

TRÊS FILAS, TAMANHO “C”: 
DR-C4: Equipamento de porta, janela LEXAN, três filas, PRETO. 
DR-C4R: Equipamento de porta, janela LEXAN, três filas, VERME-
LHO. 
DR-C4B: Equipamento de porta, sem janela, três filas, PRETO. 
DR-C4BR: Equipamento de porta, sem janela, três filas, VERME-
LHO.
SBB-C4: Equipamento de caixa de conexões, três filas, VERME-
LHO.
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TR-C4: Anel de acabamento acessório de montagem semi-
embutida, três filas (abertura 61,118 cm (24,062 polegadas) de
largura x 94,455 cm (37,187 polegadas) de altura), PRETO 
OBSERVAÇÃO: Anéis de acabamento pretos são usados com
gabinetes vermelhos ou pretos. 

BP-4: Painel de bateria para NFS-640 e NFS-3030. Usado para
cobrir a bateria e a fonte de alimentação quando for usada a
posição inferior na caixa de conexões. 
BP2-4: Painel de bateria para NFS2-3030. Usado para cobrir a
bateria e a fonte de alimentação quando for usada a posição
inferior na caixa de conexões. 

QUATRO FILAS, TAMANHO “D”: 
DR-D4: Equipamento de porta, janela LEXAN, quatro filas, PRETO. 
DR-D4R: Equipamento de porta, janela LEXAN, quatro filas, VER-
MELHO.
DR-D4B: Equipamento de porta, sem janela, quatro filas, PRETO. 
DR-D4BR: Equipamento de porta, sem janela, quatro filas, VERME-
LHO. 
SBB-D4: Equipamento de caixa de conexões, quatro filas, PRETO. 
SBB-D4R: Equipamento de caixa de conexões, quatro filas, VER-
MELHO. 
TR-D4: Anel de acabamento acessório de montagem semi-
embutida, quatro filas (abertura de 61,118 cm (24,062 polega-
das) de largura x 116,363 cm (45,812 polegadas) de altura),
PRETO.
Observação: Anéis de acabamento pretos são usados com
gabinetes vermelhos ou pretos. 
BP-4: Painel de bateria para NFS-640 e NFS-3030. Usado para
cobrir a bateria e a fonte de alimentação quando for usada a
posição inferior na caixa de conexões. 

BP2-4:  Painel de bateria para NFS2-3030. Usado para cobrir a
bateria e a fonte de alimentação quando for usada a posição
inferior na caixa de conexões. 

ACESSÓRIOS:
WC-2: Canal de fiação elétrica. Oferece duas bandejas de fia-
ção para conduzir a fiação elétrica de forma organizada entre
os chassis CHS. 
CB-1: Ponte de chassi. Oferece uma ponte entre os chassis série
CHS. 
DP-1B: Painel de revestimento em branco, cobre uma fila CAB-4,
PRETO.
ADP-4B: Painel de revestimento de anunciador. 

Listagens e aprovações das agências de controle
As certificações e aprovações abaixo são aplicadas aos gabine-
tes série CAB-4. Em alguns casos, certos módulos ou aplica-
ções podem não estar listados em certas agências de
aprovação, ou a listagem pode estar em processo. Contate o
fabricante para obter o estado atualizado de certificações.
• Listados em UL: S635 (com exceção do tamanho AA). 
• Listados em ULC: CS118 (com exceção do tamanho AA). 
• Aprovados por MEA: 317-01-E, 345-02-E (com exceção do

tamanho AA). 
• Aprovados por CSFM (com exceção do tamanho AA). 7165-

0028:214 (NFS-640), 7170-0028:216 (NFS-640), 7165-
0028:224 (NFS-3030), 7170-0028:223 (NFS-3030). 

• Aprovados por FM (com exceção do tamanho AA). 
• Aprovados por Guarda Costeira dos EUA: 161.002/42/1

(NFS-640). 

GABINETE
TAMANHO “A”

Aberturas pré-
perfuradas na
parte superior
dos gabinetes
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Dimensões e funções dos gabinetes

cab-a4-2003.wmf

Dimensões do buraco
de fechadura

CAB4keyhole.wmf

Altura do parafuso de
montagem depois da

instalação
ABERTURAS:
Interior: 
0.875’’ (2.223)
Exterior: 
1.125’’ (2.858)

Aberturas superiores:
Interior: 1.375’’ (3,49)
Exterior: 1.750’’ (4,45)

Aberturas inferiores:
Interior: 0.875’’ (2,22)

Exterior: 1.125’’ (2,86)
Página 2 de 4 — DN-6857PO:A • 11/30/06



GABINETE
TAMANHO “AA”

GABINETE 
TAMANHO "B"

cab-b4-2003.wmf

cab-b4-2003.wmf

GABINETE 
TAMANHO "C"

cab-c4-2003.wmf

Aberturas superiores:
Interior: 1.375’’ (3,49)
Exterior: 1.750’’ (4,45)

Aberturas inferiores:
Interior: 0.875’’ (2,22)

Exterior: 1.125’’ (2,86)

Dois aberturas inferiores:
Interior: 0.875’’ (2,22)

Exterior: 1.125’’ (2,86)

Aberturas superiores:
Interior: 1.375’’ (3,49)
Exterior: 1.750’’ (4,45)

Três aberturas inferiores:
Interior: 0.875’’ (2,22)

Exterior: 1.125’’ (2,86)

Aberturas superiores:
Interior: 1.375’’ (3,49)
Exterior: 1.750’’ (4,45)
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ONYX® e NOTIFIER® são marcas registradas da Honeywell International
Inc.  Honeywell International Inc. LEXAN® é uma marca registrada da GE
Plastics, , uma subsidiária da General Electric Company.
©2006 by Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados. O uso
não autorizado deste documento é estritamente proibido. 

GABINETE 
TAMANHO "D"

cab-d4-2003.wmf

Gabinete tamanho “D” 
com porta sólida.
Porta sólida disponível em 
cor preta o vermelha.68
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O painel de revestimento da bateria BP-4
cobre a fonte de alimentação primária e as
bateria dentro do gabinete.

Somente um BP-4 ou um BP2-4 é requerido
por gabinete a menos que um seja usado um
gabinete AA (sem compartimento para bateria)

6857bp4.wmf

Quatro aberturas inferiores:
Interior: 0.875’’ (2,22)

Exterior: 1.125’’ (2,86)

Aberturas superiores:
Interior: 1.375’’ (3,49)
Exterior: 1.750’’ (4,45)
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Este documento não deve ser usado para fins de instalação.
 Tentamos manter de forma correcta e atualizada a informação sobre nossos produtos. 
Não podemos cobrir todas as aplicações específicas ou antever todas as exigências. 

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

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

Fabricado nos EUA. 
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