
MI-WSD-R
Avisador Sonoro 
Endereçável Analógico 

• Avisador Sonoro Endereçável Analógico para montagem 
   em superfície
• Programador de endereços roto-decádico incorporado, 
   endereços de 01 a 99
• Base universal compatível com avisadores sonoros, visuais 
   e audiovisuais com dispositivo contra remoção
• Terminais de conexão para cabo de 1,0 a 2,5mm2

• Alimentação através do laço a 24V
• Consumo reduzido (5,5mA máx a 101 dB)
• 32 tons selecionáveis e 3 níveis de potência com som 
   contínuo, bitonal ou em aceleração
• Permite programação de ativação contínua ou pulsante
• Acessórios opcionais de superfície para instalação IP55 e 
   anti-umidade IP65
• Feito em plástico policarbonato ABS
• Projetada em conformidade com a norma EN54-3 
• Certificação CPD

CARACTERÍSTICAS

Os avisadores sonoros têm a missão de alertar sobre alarmes 
e perigos associados à detecção de incêndios em locais com 
presença de pessoas.
Os avisadores sonoros apresentam equilíbrio entre projeto, 
potência e consumo, oferecendo a qualquer sistema a 
capacidade de alertar seus usuários. Os equipamentos são 
conectados diretamente ao laço, sem a necessidade de 
alimentação externa.
Nos sistemas analógicos da Morley-IAS, os avisadores 
sonoros endereçáveis são acionados através de 
programações lógicas associadas a seu endereçamento. 
O avisador sonoro ocupa um endereço dentro do laço 
analógico e é constantemente monitorado, o que permite o 
acionamento exclusivo de acordo com a programação.
O avisador sonoro MI-WSD-R possui uma base universal 
intercambiável com todos os avisadores sonoros e visuais 
endereçáveis e com acessórios para instalação com proteção 
IP65 para área externa. O avisador sonoro MI-WSD-R-I 
incorpora isolador de curto-circuito de laço.
O circuito eletrônico recebe a ordem da central para ativação 
de forma contínua ou pulsante do avisador através do laço 
analógico, em função da lógica de programação do sistema 
ou através do comando de evacuação.
O avisador sonoro MI-WSD-R permite a seleção de 32 tons 
diferentes e três níveis de volume, com som fixo, bitonal ou 
crescente e decrescente. O equipamento é fabricado com 
material plástico de alta resistência adequado a qualquer 
ambiente não corrosivo.
O consumo reduzido dos avisadores audiovisuais, sonoros e 
visuais endereçáveis da Morley-IAS permite a instalação de 
um grande número de equipamentos por laço.



Todo cuidado foi tomado na preparação desta folha de dados. Não será assumida nenhuma responsabilidade pelo uso das informações que constam deste documento. 
Características de projeto podem ser alteradas sem notificação prévia. © Morley-IAS by Honeywell 2011 M
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Tel: 11-3309-1111 

Email: vendas@morley-ias.com.br

www.morley-ias.com.br

Av. Marginal da Rod. dos Bandeirantes, 100 

Distrito Industrial - Jundiaí - SP - Brasil 

CEP: 13213-008

AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO 
MI-WSD-R 
Avisador sonoro endereçável, com alimentação através 
do laço e base universal, feita em plástico com alta 
resistência, Vermelho, Modelo MI-WSD-R. Programador 
de endereços roto-decádico no laço de 01 a 99 para 
identificação e ativação individual do equipamento. Base 
com dispositivo contra remoção, acessório IP55 ou IP65 
compatível com toda a linha de avisadores endereçáveis 
da Morley-IAS. Sirene piezoelétrica de consumo 
reduzido. Controle eletrônico de som e potência com 
32 tons selecionáveis. Consumo a volume máx. 5,5 mA 
a 970Hz 101dB. (120 μA/repouso). Diâmetro: 115mm, 
profundidade 68mm.

Nota:  O comprimento máximo do laço depende da carga  
 aplicada a ele. 

ESPECIFICAÇÕES

CONEXÃO
O avisador sonoro MI-WSD-R utiliza base de montagem 
de superfície, podendo opcionalmente utilizar caixa 
de montagem de perfil profundo, com ou sem IP65. A 
conexão da linha de laço analógico é feita no equipamento 
sobre conectores incorporados.
O cabeamento para alimentação e controle do 
equipamento é realizado com 2 fios através do laço de 
detecção analógico. 
A seleção do som é realizada através dos interruptores: 
Sw1 a 5 para tom, e Sw6 e 7 para volume. 

FIAÇÃO
A fiação utilizada nos laços analógicos de comunicação 
deve ser com par de fios trançados e blindados de 
1,5mm2, de acordo com seu comprimento, consumo e 
queda de tensão. O cabo escolhido deve ser de 20 a 
40 voltas por metro, com resistência máxima no laço 
de 36Ω entre o cabo positivo e negativo e capacidade 
máxima de 0,5microF. A blindagem deve ser contínua e 
isolada em todo o percurso do laço.
Conforme norma EN54, o laço de detecção analógico 
deve ser conectado em circuito fechado, utilizando 
módulos isoladores de curtos circuitos, para isolar zonas 
que apresentem problemas. Cada laço tem capacidade 
para 99 endereços para detectores e 99 endereços para 
módulos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Tensão de alimentação

• Consumo em repouso
• Consumo em alarme
• Tensão de corte do isolador
• Tensão de reposição do isolador
• Tempo de detecção de curto-circuito
• Impedância do isolador no laço
• Potência máx. (volume máx.)

15-32 Vcc
15-28 Vcc (com isolador)
120 μA (220μA com isolador)
5,5 mA (24 V - Vol. Alto 970 Hz)
5-7V
Mais de 7V
100 a 400 ms
0,07Ω em positivo
101+/-3dB (970 Hz Vol. Alto)

• Dimensões:
   (Base superfície – IP33C)
   (Acessório IP55/IP65)
• Peso
• Temperatura
• Umidade relativa
• Gabinete

Diâmetro 115 mm
Profundidade 68 mm
Profundidade 111 mm
240g
-25oC a 70oC
95% sem condensação 
Policarbonato ABS. IP33C

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

• LPBW
• WDBR

Base para avisador 
Caixa de montagem de perfil 
profundo para avisador - IP65 
(inclui 1 base LPBW)

ACESSÓRIOS ASSOCIADOS

DIAGRAMAS DE CONEXÃO

Laço

Laço

Laço

Laço

Equipamento sem isolador

SELEÇÃO DE TONS E VOLUME

O N

1  2  3  4  5  6  7  8

Int no

Exemplos 
Seleção de tom Volume

1 
X 

ON
X 
X 

ON 
X

2 
ON 
ON
ON 
ON 
ON 
X

3 
ON 
ON
X 
X 

ON 
ON

4 
X 
X
X 

ON 
X 
X

5 
X 
X
X 

ON 
ON 
ON

SOM
Grave contínuo

Normal contínuo
Bitonal normal
Bitonal rápido
Bitonal lento
Intermitente 

6
X
X

ON

7
X

ON
ON

SOM
Alto

Médio
Baixo

Nota:  O modelo MI-WSD-R-I possui isolador de curto-circuito 
 incorporado e é necessário alterar a conexão na base caso
 se queira habilitar a proteção pelo isolador. 

Seção do condutor

Comprimento máximo do laço

1mm2 1,5mm2 2,5mm2

1000m  1500m 2000m

Tabela 1. Comprimento máximo estimado do cabo de laço.

Detalhes para Contato:


