
SecuriFire 500 – O sistema compacto de alarme contra incêndios

Serviço de proteção contra incêndios para 
estabelecimentos de menor porte.
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O custo-benefício atrativo.

SecuriFire 500 – alto desempenho por um preço justo:

• Reconhecimento imediato de incêndios ainda na fase inicial
• Operação simples no local e à distância
• Transferência de dados com a mais moderna tecnologia IP
• Interface para conexão com o corpo de bombeiros
•  Autorização VdS conforme EN 54-2, EN 54-4 e EN 54-13; autorização CPR,  

cumprindo todas as normas internacionais de proteção contra incêndios

O sistema de alarme contra incêndios SecuriFire 500 
oferece a pequenas propriedades uma eficaz proteção 
contra o poder destrutivo do fogo: Graças ao preciso 
sensor do detector de fumaça SecuriStar, os focos de 
incêndio são descobertos ainda na fase inicial. O alarme 
avisa imediatamente as pessoas que estiverem no local 
e os bombeiros – a melhor forma de evitar danos e feri-
mentos. 

O SecuriFire 500 é o campeão em sua categoria. Ele 
possui os mais modernos componentes e tecnologias IP, 
que também fazem parte dos outros sistemas de alarme 
contra incêndios da família SecuriFire. O produto estabe-
lece novos padrões na segurança de detecção e facilida-
de de operação. E ainda possui custo-benefício atrativo. 
O SecuriFire 500 está de acordo com todas as normas 
requisitadas por seguradoras e autoridades: Assim, você 
também está protegido contra prejuízos financeiros em 
caso de danos. 

Reações em poucos segundos evitam danos maiores 
em situações de emergência. A Securiton desenvolveu o 
painel de controle do SecuriFire 500 – o Main Indication 
Control Panel (MIC) – de forma que qualquer usuário, em 
situações de estresse, possa se orientar rapidamente, 
sem perder tempo. Ele faz as escolhas corretas intuitiva-
mente. A operação do sistema é feita por meio de teclas 
de função e também pela inovadora roda giratória Secu-
riWheel. Com ela, você navega confortavelmente através 
do menu, numa tela colorida TFT de 5,7 polegadas. 
Informações completas sobre a situação do sistema são 
exibidas em cores e texto claro, em 20 idiomas selecio-
náveis.

Confie na melhor proteção contra incêndios do mercado. Reaja com rapidez – também à distância.

São raros os estabelecimentos de menor porte que 
contam com a presença de funcionários 24 horas por 
dia. Em instalações e estações sem funcionários, isso 
é ainda mais improvável. A solução é simples: todos os 
avisos são enviados para o PC, tablet ou telefone celular. 
Independentemente de onde você esteja: você tem con-
trole da situação. As informações do painel de controle 
são fielmente reproduzidas no seu dispositivo móvel, e 
você pode controlar o sistema à distância, através do 
touchscreen do seu celular ou tablet. Isso evita desloca-
mentos desnecessários e custos associados. O acesso 
através de rede móvel e interface IP é protegido. 
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SecuriFire 500 – proteção personalizada:

• Garantia máxima através de testes automáticos
• Inovadora tecnologia IP, alta segurança de investimento
• Circuito em anel com até 3500 metros e 250 dispositivos interligados 
• Montagem individual e fácil adaptação da linha de detecção
• Gasto mínimo em fiação
• Detectores e alarmes para todas as necessidades
• Solução autônoma econômica

O coração do SecuriFire 500 está em sua eficiente cen-
tral de detecção de incêndios: o SecuriLine eXtended 
(com circuito em anel) é conectado a seus dispositivos 
de aviso e alarme. Quando um perigo é detectado por 
um sensor de incêndio, um sinal é enviado à central. Ela 
examina imediatamente se é um alarme falso. Se neces-
sário, é enviado imediatamente um aviso ao corpo de 
bombeiros, e sirenes e luzes piscantes são disparadas 
no local. 

Assim como todas as outras centrais da família 
 SecuriFire, o SecuriFire 500 é equipado com comprova-
da tecnologia IP. Além disso, utiliza o mesmo software. 
Robusto e protegido contra influências do ambiente, 
o equipamento executa permanentemente testes de 
rotina. Garante-se, assim, que nenhum alarme falso se 
torne motivo de preocupação. Dentro de um raio de um 
metro a partir da central, podem ser ligados em um bus 
EPI até três dispositivos, como dispositivos de operação 
do corpo de bombeiros ou aparelhos de aviso individual. 

O SecuriFire 500 leva em conta o seu investimento: a 
maioria dos seus alarmes e detectores já existentes 
podem ser interligados no circuito em anel SecuriLine 
eXtended, que atinge até 3500 metros de comprimento. 
E você também já está equipado para o futuro: o siste-
ma também está pronto para integrar, sem problemas, 
as próximas gerações de dispositivos. 

Até 250 dispositivos distintos podem ser conectados 
ao SecuriLine eXtended. Todos eles podem ser progra-
mados individualmente, de maneira descomplicada, e 
estão protegidos contra interferências eletromagnéticas. 
O tipo, local de instalação e a programação individual 
de cada aparelho condizem com suas necessidades 

Desenvolvido com a mais alta tecnologia IP. Pronto para a próxima geração de detectores.

de segurança e condições arquitetônicas. O detector 
múltiplo (fumaça, temperatura ou combinado)  SecuriStar 
MCD 573X é o predileto. Além desse, há também 
alarmes de incêndio manuais, módulos de entrada e 
saída, sirenes, luzes piscantes e detectores especiais 
de incêndio, como o sistema de aspiração de fumaça 
 SecuriRAS ASD 535 e os detectores lineares de tempe-
ratura  SecuriSens ADW 535 ou LIST. Diferentemente dos 
outros sistemas, o SecuriFire 500 se comunica de forma 
exata com o dispositivo final: desse modo, a central 
avisa em qual sensor foi detectado um incidente. Outros 
sistemas, ao contrário, informam apenas que grupos de 
sensores estão reagindo. 

Detectores e alarmes para todas as necessidades.

 Controle de incidente de incêndio, alarme
2 Bus de equipamento externo
3 Sistemas de terceiros
4 SecuriLan
5 SecuriLine eXtended



SecuriFire 500 – segurança descomplicada:

• Configuração fácil e programação simples
• Instalação rápida
• Software amigável
• Amplo espectro de utilização: comercial, privado e à distância

Você pode programar o SecuriFire 500 de maneira sim-
ples, a partir de um computador normal. A ferramenta de 
programação SecuriFire Studio ajuda você a encontrar 
em oito passos a solução adequada para o seu  sistema 
de alarme contra incêndios. Você também pode configu-
rá-lo a partir do prático programa de auxílio  EasyConfig 
SecuriFire 500. Naturalmente, você também pode contar 
com o suporte de um especialista em sistemas contra 
incêndio da Securiton. 

Sem grandes necessidades de treinamento, você pode 
programar, configurar e operar seu sistema de alarme 
contra incêndios de alta tecnologia. Isso economiza 
tempo na implementação do sistema. Você se sentirá 
em casa com a interface amigável do SecuriFire Studio. 
Com ela, você pode realizar diagnósticos do sistema, 
definir textos específicos para o painel de operações e 
avisos, verificar conexões de rede ou configurar a rede. 
É raro um sistema tão complexo oferecer um acesso as-
sim tão descomplicado!

O SecuriFire 500 possui ampla área de aplicação. O 
sistema de alarmes contra incêndios é ideal para a ins-
talação em propriedades de menor porte, como hotéis, 
restaurantes, pensões, centros comerciais e de recrea-
ção, lares e em muitos outros estabelecimentos de todo 
o tipo. O SecuriFire 500 também garante a segurança 24 
horas por dia em sua casa.

Configuração ágil – sem a necessidade de grandes conhecimentos em informática. Ideal para estabelecimentos de menores portes, residências e locais não-ocupados.
O sistema de prevenção contra incêndios também 
é indispensável em instalações e propriedades não- 
ocupadas. Graças à função remota e ao acesso con-
fortável através de um smartphone ou tablet, você esta 
sempre a par do que acontece e pode reagir imediata-
mente – mesmo se estiver longe do local. Dessa maneira 
você pode, naturalmente, monitorar a situação em vários 
locais ao mesmo tempo. Locais típicos de utilização são 
estações de transformadores e bombeamento, turbinas 
eólicas, antenas, salas de equipamentos de provedores 
de internet, bem como chalés e casas de campo. 
 

Em oito passos a solução adequada.
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