
CARACTERÍSTICAS

• 4 zonas convencionais no painel de alarme

• Expansível até 12 zonas convencionais

• Suporta até dois módulos de extinção 

• Conforme normas internacionais EN 54-2 e EN 

54-4 

• Display em português 

• Módulos opcionais de 4 ou 12 relés

• Certificação VdS

SFP512 

Securiton
Central convencional 

O painel de controle de alarme convencional modelo SFP 
512, foi projetado para pequenas instalações de sistemas 
de detecção e extinção de incêndio. Construídos com os 
mais modernos componentes, o SFP 512 possui 4 linhas de 
detecção convencionais, oferecendo muito desempenho com 
fácil operação. Cada linha pode monitorar até 32 detectores 
convencionais da Securiton. As zonas de detecção possuem 
a possibilidade de expansão, para oito ou doze zonas, 
conectando um ou dois módulos adicionais a sua unidade 
básica de processamento. Alternativamente, o SFP 512 pode 
conduzir uma zona de extinção com um máximo de oito zonas 
de detecção ao mesmo tempo ou duas zonas de extinção 
com um máximo de quatro zonas de detecção ao mesmo 
tempo. Os módulos de saída do relé podem ser utilizados 
para ativar ou desativar sinais de energia. O SFP 512 oferece 
um reconhecimento imediato de incêndios ainda em sua fase 
inicial, além de trabalhar em aplicações de combate e extinção 
de incêndio, oferecendo confiabilidade de segurança em 
patrimônio. 

icsengenharia.com.br

APLICAÇÕES TÍPICAS

CERTIFICAÇÕES

A VdS é uma instituição independente com mais de 100 anos de experiência em sua área de negócios, que tem assegurado a segurança e a confiança 
nos domínios da proteção e segurança contra incêndios e desenvolve conceitos avançados de segurança para empresas industriais e comerciais.
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SFP512 
Securiton

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Technical data SPF 512

Dimensões do painel 370 mm x 300 mm x 118 mm

Peso 2 kg (sem baterias)
Grau de proteção IP 31

Temperatura de operação -10o to -60Hz, <75W
Tensão e consumo da rede 230 VAC , 50-60 Hz, < 75 W

Conformidade EN 54-2 and EN 54-4
Número de detectores na linha 4/8/12
Número de detectores por linha max. 32

Relé de saída Alarme geral e falha, 
alterar contatos  1 A/30 VDC

Saída de coletor aberto 4 saídas 100 mA/50 VDC

Saída 24 VdS Potência de saída protegia com 
24 VDC  400mA

Entrada 1 entrada monitorada
Sirenes na linha de saída 1 saída monitorada, 24 VDC max. 450 mA

Dimensão máxima de bateria 2 baterias de chumbo-ácido, 12 V/7. 2 Ah
Cor Cinza RAL 7035

SFP - 4Z

- Expansão de 4 zonas convencionais
- Fácil instalação e operação

SFP - EXT1

- Adição de 1 módulo de extinção
- Fácil instalação e operação

SFP - 12R

- Módulo de expansão para 12 relés
- Normalmente abertos/fechados
- Contatos 30V/1A

SFP - 4R

- Módulo de expansão para 4 relés
- Contatos 230Vac/5A

MÓDULOS DE EXPANSÃO



MÓDULO PARA EXTINÇÃO - SFP EXT1

Entrada:

1. Acionador manual Start

2. Acionador manual Stop

3. Monitoramento de falha do sistema

Saída: 

4. Válvula de extinção 

5. Sinal sonoro de evacuação

SFP512 
Securiton

Especificação técnica do modulo de extinção EXT-1

Tipo do atuador: Solenoide Fonte de alimentação interna 24 V per 30 s; Imax = 600 mA

Fonte de energia externa 24 V per 30 s; Imax = 1,5 A

Tipo do atuador: Elétrico Fonte de alimentação interna 1,2 A per 4 s

Fonte de energia externa 1,2 A per 4 s

Saída de linhas de sirene 1 entrada monitorada, 
24 VDC, max. 500 mA

Conformidade EN 12094-1

DIMENSIONAL 
SFP 512:

A ICS trabalha no constante desenvolvimento de suas tecnologias e nossa material técnico passa por constantes revisões. 
Por este motivo não nos responsabilizamos por eventuais alterações neste catálogo, sem aviso prévio.”
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