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AMEF-PT-66
Acionador Manual À Prova de Tempo
Endereçável
Descrição geral
O acionador manual à prova de tempo é um componente de transmissão manual de alarme de incêndio, que é
normalmente instalado em áreas externas. Pressione o ponto indicado para baixo para enviar sinal de alarme
para a central de alarme.

Características
• Seu tamanho é pequeno e fácil de instalar.
• Necessário módulo de endereçamento resinado, modelo J-SAP-5i/R para comunicação com a central
endereçável Skyfire.

Especificação técnica
Tensão:

18~26Vcc

Corrente em repouso:

≤350uA

Corrente em atividade:

≤2mA

Temperatura de trabalho:

-25°C a 70°C

Humidade Relativa:

≤95%

Dimensões:

86 x 86 x 58 mm

Peso:

320g

Cor:

Vermelha

Material:

ABS

Grau de proteção:

IP66

Manual de instruções
1. Descrição de operação:
a) A instalação do AMEF-PT-66 acionador manual à prova de tempo é composta por base, acionador manual e
módulo de endereçamento resinado. Acompanha também a chave de rearme.
b) Faça o endereçamento do módulo de endereçamento resinado modelo J-SAP-5i/R utilizando o programador de
endereços:
c) Instale a garra jacaré com plug P2 no programador, plugando no local indicado como T+/T- e ligue nos fios
amarelo e verde, respeitando a polaridade onde amarelo = T+ e verde = T-. Ligue o programador, digite o
número desejado e pressione W.A “Escrever endereço”, então visualize na tela de LED a palavra “OK”.
d) Para ligação dos fios de comunicação, realize a furação da base no diâmetro do eletro duto, e instale-a no local,
vedando corretamente para evitar a entrada de umidade.
e) Fixe o cabo do laço de comunicação T+ e T- diretamente no módulo de endereçamento resinado, no fio
amarelo (T+) e fio verde (T-). Fixe os fios azuis do módulo de endereçamento resinado nos bornes COMMOM E
NO do acionador manual (sem polaridade). Isole corretamente os fios e mantenha o módulo de

endereçamento resinado dentro da base do acionador, em seguida parafuse o acionador manual na base.
f) Realize o registro do módulo resinado na central de alarme de incêndio conforme manual da central SKY FIRE.
g) Para testar o acionamento, basta pressionar o local indicado, movendo para baixo, ao ativar será exibida uma
faixa amarela indicando que o acionador está em alarme.
h) Utilize a chave que acompanha o acionador para rearmar. Insira no orifício abaixo do lado esquerdo até
encaixar, então puxe para baixo, o indicador amarelo deverá subir e ficará oculto.

Rearmar o acionador

Abrir o acionador

2. Dimensões e fixação:

3. Descrição dos bornes de ligação:

Módulo de Endereçamento Resinado
modelo J-SAP-5i/R

Tampa de plástico transparente
(opcional)

4. Exemplo de instalação:
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