
Sistemas de Detecção e Alarme
Unidade de Controle FenwalNet™ 6000

Descrição

A unidade de controle de alarme/supressão de incêndios FENWALNET™ 6000 é um dispositivo 
compacto e multiplexado, destinado a aplicações independentes ou em rede "peer-to-peer". Os 
recursos avançados do FENWALNET™ 6000 controlam os requisitos operacionais mais críticos dos 
sistemas de extinção de incêndio sem a utilização de água, e oferecem comandos complexos e 
capacidade de controle para vários sistemas de supressão a um custo reduzido para a instalação 
completa.

Com desempenho superior a qualquer produto similar em sua categoria, o FENWALNET™ 6000 foi 
projetado para satisfazer a demanda do mercado por uma unidade de controle, rica em recursos, em 
um pacote com maior custo benefício. Além disso, o FENWALNET™ 6000 é retro-compatível com a 
base instalada de dispositivos de desencadeamento e controle SmartOne®, preservando o seu 
investimento nos sistemas de extinção de incêndio oferecidos pela Fenwal, os quais você vem 
adquirindo através dos anos.

Características

• Fonte de alimentação de 5,4A

• 1 Circuito para linha de sinalização (255 dispositivos SmartOne)

• 2 circuitos de notificação com dispositivos (NACs)

• 2 Circuitos de liberação (desencadeadores ou 2 solenóides)

• 2 Combinações de NACs/circuitos de liberação (1 solenóide)

• 4 Relés tipo "Form-C" (3 programáveis/1 falha)

• Mostrador LCD de 80 Caracteres

• Circuito para comunicações RS-485 

• Porta  para dispositivos  UBS

• Componente opcional para acesso à Internet

• Garantia de cinco anos

A primeira unidade de controle de supressão a obter o UL864
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Aplicações

• Sítios históricos

• Bibliotecas

• Instalações para telecomunicações

• Salas limpas

• Museus

• Galerias de arte

• Áreas de armazenagem de registros e documentos

• Equipamentos eletrônicos

• Universidades

• Operações computacionais

• Instalações hospitalares

• Pregão da bolsa

• Salas elétricas

• Salas de arquivamento

• Salas de controle

• Instalações bancárias

• Salas para espetáculos

• Substituição de  sistemas Halon 1301 existentes

• Instalações de telecomunicações

• Sites de hospedagem na Internet

• Instalações hospitalares

• Salas de controle

• Salas limpas

Seja qual for a instalação, a Fenwal Protection Systems tem o produto adequado à sua aplicação.

Para obter mais informações sobre o modo como o FENWALNET™ 6000 pode ajudar a proteger seu 
valioso patrimônio, ligue para 1-800-FENWAL-1, ou visite o site da Fenwal: www.fenwalfire.com

Fenwal e SmartOne são marcas registradas da Kidde-Fenwal, Inc.
Fenwal é marca registrada da Kidde-Fenwal, Inc.


