
 
 
 

                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBS IMPORTANTE: Você esta adquirindo um produto de segurança.  
Verifique com o Engenheiro responsável da obra, se ele atende as necessidades para o local onde será Instalado, pois todo o equipamento de segurança deve ser instalado de acordo com o projeto 
aprovado pelos órgãos competentes e em conformidade com as normas nacionais, estaduais e municipais.  
Toda a instalação deve ser feita somente por profissionais qualificados e sob a orientação direta do engenheiro responsável pelo projeto. 
A Equipel não se responsabiliza por instalações mal feitas e por uso inadequado deste produto. 

 

 

 



  

INTRODUÇÃO 
 
 

 
A Central de Detecção e Alarme de Incêndio modelo ECAI STANDARD fabricada pela EQUIPEL, é do tipo Convencional Supervisionado, 
podendo receber informações de Detectores Automáticos, Acionadores Manuais, Válvulas de Fluxo e outros aparelhos chamados de 
dispositivos de Entrada, e pode enviar alimentação para dispositivos de alarme como Sirenes Eletrônicas, Avisadores Áudio e Visuais, 
Contactores, e outros, chamados de dispositivos de Saída. 
 
Tanto os dispositivos de entrada como os dispositivos de saída serão do tipo convencional, sendo que estes deverão atender os padrões 
de tensão e de consumo, determinados pelas especificações técnicas da central. 
 
As informações de Alarmes enviadas pelos dispositivos de entrada (sinal de Fogo e sinais de Avaria), são apresentadas na central através 
de Led`s, e também por informações escritas em um painel de acrílico fixado a central, sendo que todas as informações estão escritas em 
português e de fácil compreensão.   
 
A central é o coração do sistema, informando todos os eventos ocorridos instantaneamente como: falta de energia elétrica, problemas na 
bateria, problemas na alimentação dos detectores, supervisionando todos os dispositivos instalados e coordenando todas as ações de 
alarmes previstas na sua configuração. 
 
Permite ao operador visualizar todas as indicações necessárias nos eventos de Fogo ou Defeito, identificando cada elemento 
individualmente, mediante uma placa de setores que pode conter 20, 40 ou 64 setores. 
 
 
É extremamente importante que as pessoas envolvidas com o projeto, desenvolvimento, instalação, manipulação e manutenção de todo o 
sistema, tenham o conhecimento do funcionamento da central e de seus dispositivos de entrada e de saída (acionadores, detectores, 
sinalizadores, etc...). 
 
A correta instalação e as manutenções periódicas evitarão com que ocorram problemas como disparos em falso,e interferências externas que 
podem comprometer assim um perfeito funcionamento do sistema e a integridade dos ocupantes do local de instalação.  
 
Os equipamentos foram desenvolvidos com base nas normas Brasileiras (NBR 9441), para execução de sistemas de detecção e alarmes de 
incêndio, onde se encontra também as informações para a sua correta instalação.  
 
 
 

 
 
 



  

Dados Técnicos: Ecai 20 setores com bateria Ecai 40 setores com bateria Ecai 64 setores com bateria 

* Tensão de rede elétrica:  127 ou 220 Vac 127 ou 220 Vac 127 ou 220 Vac 

* Tensão de funcionamento:  12 Vcc 12 Vcc 12 Vcc 

* Tensão de Flutuação:  13,2 a 13,8 Vcc 13,2 a 13,8 Vcc 13,2 a 13,8 Vcc 

* Consumo médio de energia elétrica:  7 watts 7 watts 7 watts 

* Tipo de bateria:  Gel selada 12V/7 Ah Gel selada 12V/7 Ah Gel selada 12V/7 Ah 

* Corrente máxima de carga:  600 mA 600 mA 600 mA 

* Fusível de proteção de rede:  0,5 A 0,5 A 0,5 A 

* Fusível de proteção (bateria):  7 A 7 A 7 A 

* Tipo de gabinete: Metálica Metálica Metálica 

* Capacidade: 20 setores individuais 40 setores individuais 64 setores individuais 

* Material da porta: Acrílico cristal 3mm Acrílico cristal 3mm Acrílico cristal 3mm 

* Grau de proteção:  IP20 IP20 IP20 

* Cor:  Branca Branca Branca 

* Tipo da pintura:  Epoxi Epoxi Epoxi 

* Fixação:  Sobrepor Sobrepor Sobrepor 

* Dimensões do produto:  310x355x75 mm. 442x355x75 mm. 443x420x75 mm. 

* Peso líquido:  4,6 kg 5,4 kg 5,8 kg 

 

Dados Técnicos: Ecai 20 setores sem bateria Ecai 40 setores sem bateria Ecai 64 setores sem bateria 

* Tensão de rede elétrica:  127 ou 220 Vac 127 ou 220 Vac 127 ou 220 Vac 

* Tensão de funcionamento:  12 Vcc 12 Vcc 12 Vcc 

* Tensão de Flutuação:  13,2 a 13,8 Vcc 13,2 a 13,8 Vcc 13,2 a 13,8 Vcc 

* Consumo médio de energia elétrica:  7 watts 7 watts 7 watts 

* Corrente máxima de carga:  600 mA 600 mA 600 mA 

* Fusível de proteção de rede:  0,5 A 0,5 A 0,5 A 

* Fusível de proteção (bateria):  7 A 7 A 7 A 

* Tipo de gabinete: Metálica Metálica Metálica 

* Capacidade: 20 setores individuais 40 setores individuais 64 setores individuais 

* Material da porta: Acrílico cristal 3mm Acrílico cristal 3mm Acrílico cristal 3mm 

* Grau de proteção:  IP20 IP20 IP20 

* Cor:  Branca Branca Branca 

* Tipo da pintura:  Epoxi Epoxi Epoxi 

* Fixação:  Sobrepor Sobrepor Sobrepor 

* Dimensões do produto:  310x355x80 mm. 442x355x75 mm. 443x420x75 mm. 

* Peso líquido:  3,4 kg 4.3 kg 4.7 kg 



  

 
 

                  
 

 



  

 

 
 

 



  

 



  
 



  

 
FUNCIONAMENTO 

 
 
Sistema em Supervisão - LIGADO 

 
(pronta para sinalizar qualquer defeito ou alarme)  

 
A central permanece ligada e somente o led verde de SISTEMA LIGADO, e vermelho de CARGA, ficam acesos na central. 
 
Os acionadores deverão estar com o led verde de supervisão acesos. 
Os detectores deverão estar com seus led’s de supervisão piscando. 
Qualquer outro dispositivo de entrada deverá estar ligado e em supervisão pronto para funcionara no caso de emergência.    

 
Sistema em Alarme - FOGO 

 
  (sinalizando que houve um disparo de algum dispositivo de entrada, a Central emitirá três sinais) 
 

Sinal será visual de fogo, sendo sinalizado através do led fogo. 
Sinal será visual no setor, indica em qual setor foi acionado. 
Sonoro de fogo, a Central emitirá o sinal exclusivo de fogo. 

 
Sistema em Falha - DEFEITO 

 
(sinaliza que houve algum defeito no sistema, colocando em risco seu funcionamento.) 
  
A Central emitirá dois sinais: 

 
Sinal sonoro, a Central emitirá um sinal exclusivo de defeito. 
Sinal visual, indicado através dos led’s amarelos qual defeito que ocorreu, que podem ser quatro. 

 
  * Falta de Energia elétrica ou fusível queimado. 
  * Defeito na alimentação dos detectores 
  * Defeito na bateria 
  * Sirene geral desligada  
    

Obs. Note que há um sinal sonoro exclusivo para cada função de fogo ou defeito.   



  

        
 



  
 

 

 
ELIMINANDO DEFEITOS 

 
Defeito Intervenção 

Led Falta de energia elétrica ou fusível não apaga 
 

Falta de energia elétrica na Central. 
Fusível F1 de 0,5 A queimado. 

Led defeito na Alimentação dos detectores não apaga 
 

Fiação dos detectores automáticos em curto circuito ou invertido. 
Fusível F3 de 5Ah queimado. 
Bateria desconectada da Central 

Led defeito na Bateria  não apaga 
 

Tensão baixa ou bateria danificada. 
 

Led Setor não apaga Acionador sem o vidro ou sem a tampa. 
Detector está em alarme (fumaça ou temperatura) 

Led Sirene Geral desligada não apaga 
 

Chave Sirene geral pressionada. 
 

Led supervisão do acionador não acende 
 

Fiação interrompida 
 

Sirenes não disparam Central no modo temporizado 
Chave sirene geral desligada 

Led Fogo não apaga 
 

Verificar se o botão do acionador está pressionado. 
Verificar ligação do detector automático (o jumper deve estar na posição NA). 
Verificar se a chave pânico está pressionada. 
 

Sirene dos acionadores não toca Ligação incorreta 
Chave sirene geral desligada 
Buzzer não está conectado nos terminais do acionador. 

Central não acende nada Chave liga desliga (interna),desligada. 
Fusível F2 queimado 
 

Sirene dos acionadores toca muito baixo Fiação muito longa (acima de 100 metros) 
Quantidade de acionadores acima da capacidade (ver esquema ligação dos acionadores). 

Bip de defeito não toca Chave Bip defeito pressionada 

 

 




