
A Ekiper e representante Delta Fire no estado do Rio de Janeiro.

Consulte-nos!

deltafire
alarme de lncendlo wireless

~ Alarme de incendio wireless (sem fio)
44 ...

Simplifique . Esqueca canes, dutos e fios. Instalacoes 12 vezes mais

rapidas. Representamos a Delta Fire no Estado do Rio de Janeiro, a maior

fabricante de sistemas inteligentes de alarme de incendio wireless do

Brasil, homologados na Anatel e certificados no Inmetro.

Familia de produtos Delta Fire
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Devido a versatilidade, a lntegracao de rede e a escalabilidade, a solucao

Delta Fire oferece uma 6tima alternativa para Condominios, lndustrias,

Hotels, Universidades, Frigorificos, lnstituicoes Governamentais, Centro

de Convencoes, Estadios, Usinas de Energia, Zonas Portuarias,

Aeroportos, Predios Comerciais e Residenciais. Essas sao algumas das

diversas possibilidades de aplicacao.

4'*:t<r Aplica!roes

A suit e de produtos e formada por dispositivos de alta precisao e

qualidade no qual comp6e roteadores, botoeiras, detectores de furnaca

e/ou calor, detectores de gas e amenia, entre outros. A tecnologia

desenvolvida e compativel com perifericos de outros fabricantes. Dessa

forma, a escolha torna-se mais flexivel para cada tipo de projeto.
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Parecer Tecnico Corpode Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sui; Santa Catarina;
Parana; Sao Paulo; Bahia; Minas Gerais; Golas; Paraiba; Sergipe; Mato Grosso; Mato
Grosso do Sui; Maranhao; Espirito Santo; Distrito Federal; Para; Pernambuco; Amazonas.
Parecer do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre - CCPI

Hornoloqacao pelos laboratories tecnicos LABELO PUC RS R.E. N TEL029/2008 e Falcao

Bauer SP R. E. N BRI/195.570/ 10 acreditado pelo INMETRO

Hornotoqacao da faixa de frequencia pela ANATEL N 1123-08-1209

Certificado de Conformidade Tecn ica MT-4367/2013 - Master Certificacoes

.ekiper.com.br

o sistema Deltafire
obedeceos requisitos

da norma tecnica

internacional NFPA 72
(National Fire Alarm

and Signaling Code) .
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Fluxo de funcionamento

EKIPER FIRE LTDA. ME
Tel.: (21) 3420-6007
E-mail: ekiper@ekiper.com.br
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Atraves da tecnologia embarcada Delta Fire e possivel integrar diversos services de autornacao com 0

sistema de incendio. Exemplos bem-sucedidos como controle de acesso, acionamento de bombas

hidraullcas, seguranca, monitoramento de cameras IP, quadros sin6ticos, controle de ronda, sao

executados conforme a necessidade do neg6cio de cada c1iente.

No sist ema Delta Fire, 0 primeiro passe na lrnplantacao do projeto e criar

a "nuvem" que forma 0 raio de cobertura de cornunlcacao entre os

dispositivos de acionamento e deteccao de incendio, Estes estao

representados na figura abaixo como Roteadores. a s dispositivos que

circundam a " nuvem" comunicam-se com os roteadores que por sua vez

repa ssam as lnforrnacoes de comando para a Central de lncendio. A

Central atraves do software Guardiao pode tarnbern fazer 0

armazenamento dos eventos em computadores pela Ethernet. a

Discador Telefonico opera com capacidade para 8 nurneros simult aneos.


