
RECOMENDAÇÕES PARA INSTALADORES  
 
Na conexão do laço de alimentação dos dispositivos os cabos devem ser estanhados ou utilizar 
terminais compatíveis com a bitola do cabo e bornes.  
O aterramento do cabo deve ser conectado juntamente com a malha sendo utilizado terminais 
compatíveis com a bitola dos cabos.  
 
SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO MODELO SAFIRA  
 
1. INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA  
 
A Central de alarme e detecção de incêndio Safira exige cuidados importantes na hora da 
instalação. A maioria dos problemas relatados pelos clientes após a instalação são decorrentes 
a falhas do instalador, alguns cuidados devem ser seguidos:  
 
1.1 Aterramento  
 
- Aterramento do painel é obrigatório;  
 
 - O aterramento deve ser comum a toda instalação, não deve ser realizado um aterramento 
independente se não houver aterramento comum o mesmo deve ser conectado junto a entrada 
de energia.  
 
- Aterramento da malha do cabo juntamente no aterramento da entrada é obrigatório. 
 

 

 

1.2 Infraestrutura  

- A infraestrutura, como eletrodutos, calhas e dutos devem ser de uso exclusivo do sistema de 
alarme de incêndio, não é permitido por norma de que seja mesclado a instalação com outros 
sistemas.  
 
- Os cabos do sistema não podem percorrer junto a instalações elétricas sendo a distância 
mínima de 50 cm, conforme previsto na NBR 17240.  
 
- As emendas devem ser de preferência estanhadas e bem isoladas;  
 
- A malha também deve ser emendada e isolada, caso estas recomendações não forem 
respeitadas podemos ter baixa isolação do sistema ou falha de fuga a terra;  
 
- Não é permitido emendas no cabo a não ser nos dispositivos;  
 



- É recomendado a cada mil metros de cabo instalar fonte auxiliar, por motivos de queda de 
tensão ao decorrer da instalação;  
 
- A Norma também obriga a utilização de isoladores de linha a cada 1.600m² de área que 
equivale aproximadamente 20 dispositivos;  
- Para que o grau de proteção dos dispositivos tenha efeito devem ser instalados de forma que 
esta característica possa ser mantida como por exemplo os acionadores IP55, a entrada do 
eletroduto deve ser por baixo;  
 
- A definição do grau de proteção é estabelecido por duas tabelas que escrevem a proteção 
contra sólidos e água, conforme tabelas:  
 

 

 

- A infra estrutura é indicada no projeto sendo ela de eletroduto de PVC rígido ou galvanizado, 
não é recomendado a instalação do cabo sem estar protegido. Exemplo: eletrodutos, leitos, 
eletrocalhas, etc;  
 
- A infraestrutura tem por finalidade oferecer proteção mecânica, isolação eletromagnética, 
umidade, intempéries, etc.  

- O cabo padronizado para o sistema de alarme e detecção de incêndio foi desenvolvido para 
ser instalado em tubulações ou eletrocalhas, sendo assim em instalações aéreas deve ser 
previsto cabo de aço para a ancoragem do cabo para que não haja esforço sobre o mesmo, 
além disso nesse modelo de instalação temos que prever que o cabo terá vida útil reduzida já 
que não foi desenvolvido para aplicação ao tempo;  



- Em aplicação subterrânea deve ser previsto métodos para impedir que os dutos subterrâneos 

e caixa de passagem, encham de água e terra. 

- A entrada dos tubos na central deve ser realizada por baixo no lado direito, facilitando as 

conexões de alimentação da central e dos dispositivos conforme figuras abaixo: 

 

1.3 Dimensionamento 
  
- A cada instalação deve se prever o banco de bateria de backup, necessário para manter o 
sistema durante 24h em standy-by com mais 15min em alarme;  

- Verificar a aplicação exata dos dispositivos como, por exemplo, identificar onde o 

equipamento vai ser instalado, se neste local a necessidade de proteção contra sólidos líquidos 

ou produtos químicos e inflamáveis, na qual os dispositivos devem obedecer as necessidades 

do local, caso contrário pode danificar os dispositivos com o tempo, conforme mostra figura A. 

 

- No sistema Safira temos dispositivos como o acionador com sirene e o áudio-visual, os dois 

possui uma diferença importante, o acionador com sirene possui somente um tom continuo, o 

áudio visual possui dois tons, o tom intermitente e o tom continuo, sendo assim os dois não 

podem ser aplicados na mesma obra. Quando um alarme for gerado no painel será acionada 

as sirenes do acionador com tom continuo e o primeiro tom intermitente dos áudio-visuais, 

dessa forma teremos confusão entre alarmes. 

 
1.4 Manutenção  
 
- Para a compra de dispositivos para manutenção ou para ampliações, consultar versão do 
software a fim de verificar a compatibilidade;  
1.5 Instalação  



 
- A central deve ser alimentada por circuito exclusivo com disjuntor exclusivo devendo 
obedecer a norma NBR 5410;  
 
- O disjuntor recomendado é disjuntor termomagnético de 10 Amperes curva B ou A;  

- Não é recomendada a instalação de detectores de fumaça, térmicos e chama próximos de 

circuitos ou equipamentos eletromagnéticos como reatores de lâmpadas, e motores, podem 

provocar o disparo destes dispositivos. 

 


