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HMS Acionador Manual 
para painel de controle FireFinder XLSTM

Introdução
O acionador manual de alarme de incêndio
inteligente HMS-S e HMS-D da Divisão Fire
Safety da Siemens Building Technologies, são o 
método mais avançado do mercado de
programação e supervisão de endereço, com
uma comunicação sofisticada do painel de
controle. Todos os acionadores manuais da série 
HMS possuem tecnologia de microcomputador. A 
tecnologia do microcomputador da série HMS e a 
sua capacidade sofisticada de comunicação
bidirecional com o painel de controle, alcançam o 
estado de um "Dispositivo Inteligente". 

O HMS-S e o HMS-D são construídos em
material durável, de policarbonato moldado, com 

acabamento opaco em vermelho com letras em 
branco. Seu gabinete aloja uma alavanca "puxe 
para baixo" que, quando operada, é travada,
indicando que o acionador manual foi ativado. A 
alavanca permanece travada até o acionador
manual ser reinicializado. A reinicialização do
acionador manual, somente pode ser feita com a 
abertura da tampa com dobradiças com uma
chave Allen 9/64", o fechamento e a trava da
tampa.

Os acionadores manuais modelos HMS-S e HMS-
D funcionam com o painel de controle FireFinder 
XLS.

O chip de microcomputador do acionador manual 
tem a capacidade de armazenar na memória a 

Dispositivo Manual de Alarme de Incêndio HMS-S e HMS-D

• Design durável

• Resistente a choque e vibração

• Alavanca permanece baixada até ser reinicializada

• Tecnologia personalizada de microprocessador

• ·Supervisão dinâmica

• Não afetado pela polaridade, com a tecnologia

 SureWire™

• Reinicialização com chave Allen

• Opção de "Break Rod" (vareta para quebrar o vidro)

• Operação com dois condutores

• Instalação em superfície ou semi-embutida

• DPU programa e verifica o endereço do dispositivo e testa a sua funcionalidade

• A programação eletrônica do endereço é mais fácil e confiável

• Modelos de ação única e dupla

• Registrado no , CSFM, FM, NYMEA

ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA




