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Sistemas

Dimensionamos e implementamos 
sistemas para deteção precoce de 
incêndio.

Dispomos de soluções multimarca 
dos Fabricantes mais reconhecidos 
no mercado profissional.

Não importa o tipo ou dimensão das 
suas instalações, podemos encontrar 
a melhor solução para melhor 
segurança.
Sistemas convencionais e 
endereçáveis.

Diferentes tecnologias de deteção 
para um serviço eficaz e resposta 
em tempo útil.

▪ Deteção de fumos
▪ Deteção de calor
▪ Deteção por radiometria térmica
▪ Deteção linear por IR
▪ Deteção por aspiração
▪ Deteção de chamas
▪ Deteção de gás

Possibilidade de integração com 
outros sistemas.

Tenologias

Uma instalação correta e a 
manutenção preventiva são 
fundamentais para garantir a 
operacionalidade e longevidade dos 
sistemas de segurança.

Além da instalação, fazemos também 
manutenção preventiva e assistência 
técnica corretiva para garantir a 
continuidade e fiabilidade do serviço 
dos seus sistemas de segurança.

Dispomos de Equipas Técnicas para 
responder aos seus pedidos.

Manutenção
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Sistemas modulares convencionais

SMARTLINE
Smart Line Sistema convencional de 
deteção de incêndio

Composição dos sistemas 

• SmartLine 020-x Central microprocessada 

convencional de x zonas com display LCD. (Ampliável 

a x zonas com recurso a módulos de expansão 

SmartLine/8Z. 

Baterias 12V-7Ah. 

Certificação EN54 - 2 e 4)

• ID100 Detetores ópticos de fumos + base 

• ID200 Detetor térmico/termovelocimétrico + base

• IC0020 Botão de alarme manual + base

• SMARTY Sirene de alarme interior. 

Os sistemas devem ser dimensionados e instalados 

por Profissionais para garantir sempre a melhor 

proteção para cada instalação. Certified EN54-2/EN54-4
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