
Answers for infrastructure.

FireFinder® XLS
Inteligência e eficiência para hoje e amanhã. 
Flexível para cada aplicação, incluindo a sua.



PMI remota com estação 
de comando de voz 

Gabinete pequeno FireFinder 
XLSV com estação 
de comando de voz

FireFinder XLS em gabinete
pequeno (250-500 pontos) 

FireFinder XLSV 
com gabinete médio 

FireFinder XLSV 
com gabinete grande

Liberdade de Escolha 

Os painéis FireFinder XLS estão disponíveis em três 
tamanhos de gabinete, para sustentar aplicações 
de grande porte que suportam até 2500 pontos 
endereçáveis, bem como para pequenas e médias 
instalações com 500 pontos endereçáveis ou menos. 
E a melhor parte é que você nunca está preso a uma 
única solução. Cada produto XLS pode ser ligado em 
rede a outros membros da família FireFinder XLS, o que 
significa que seu sistema pode crescer juntamente com 
as suas necessidades. 

XLS com gabinete pequeno
Pode ser configurado como 
uma XLS-250 ou XLS-
500 para uso em todas as 
aplicações com até 500 
pontos endereçáveis. É o 
tamanho ideal para clínicas, 
motéis, pequenas escolas, 
creches e cinemas. O 
gabinete pequeno suporta 
tanto a XLS-250 como a XLS-
500, que oferecem a opção 
de serviços integrados de 
voz, e pode ser emparelhado 
com centrais remotas, outros 
painéis XLS e com uma 
variedade de periféricos. 

XLS com gabinete médio 
(Mostrado com sistema de
voz opcional) 
A XLS com gabinete médio 
é adequada para aplicações 
que requerem mais de 500 
pontos endereçáveis, tais 
como centros médicos, 
pequenos campus de 
faculdades, pequenas 
indústrias, shoppings e 
estruturas semelhantes. A 
XLS com gabinete médio tem 
a opção de integração com 
sistemas de voz e pode ser 
conectada em redes com até 
64 painéis XLS. 

XLSV com gabinete grande 
Suportando até 2500 
pontos endereçáveis, o 
gabinete grande é o mais 
avançado painel de detecção 
e alarme de incêndio 
disponível para grandes 
aplicações, como campus 
corporativos, indústrias e 
edifícios de grande porte. 
Tem capacidade para se 
integrar com sistema de voz 
e é compatível com módulos 
de áudio digital, centrais 
remotas e módulos de 
amplificação de zona. 

Detectores 
FirePrint®

Detector de 
Monóxido de Carbono

Network Command 
Center (NCC)

HMS-M - Acionador 
Manual Metálico

HMS-S - Acionador 
Manual 

Instalar um futuro melhor 
Graças aos esforços da nossa equipe de 
pesquisa e desenvolvimento, todos os 
painéis FireFinder XLS já estão compatí-
veis com periféricos, evacuação de voz, 
sinalizadores e sirenes,bem como emer-
gentes tecnologias e produtos, incluindo 
notificação em massa Sygnal™ e outros 
novos produtos de detecção e alarme de 
incêndio da Siemens que estão sendo 
desenvolvidos atualmente. 

Nada protege 
melhor que 
a FireFinder 
XLS
Quando um incêndio 
é detectado, o painel 
é instantaneamente 
alertado. Em menos 
tempo do que leva 
uma única respiração, 
alarmes são ativados e 
operações de controle 
de emergência são 
envolvidas, incluindo 
porta corta-fogo, 
liberação de controle 
de acesso, captura de 
elevadores e dampers.
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