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É de extrema importância que todo o conteúdo deste manual seja seguido durante a

instalação e a manutenção da fonte de alimentação.

Qualquer alteração fora das exigências contidas aqui está gravemente sujeita a falha,

comprometendo a confiabilidade do funcionamento e é de total responsabilidade do

instalador.

Todas os produtos da ILUMAC saem de fábrica tendo sido amplamente testados,
garantido a qualidade e a confiabilidade do seu funcionamento.

www.ilumac.com.br

1- ANTES DE INSTALAR

2- NOTA AO INSTALADOR
Está fonte foi projetado para uso principal em sistema de detecção e alarme de incêndio,

por isso as normas técnicas abaixo deverão ser seguidas.

NORMATIVAS: O sistema de alarme de incêndio deve estar de acordo com as normas

NBR17240/2010 e NBR5410, que abrangem as disposições físicas e funcionais que

garantem a segurança e a confiabilidade do sistema para a preservação de vidas e

patrimônios.

CONFORME NM280/2002 e IEC60228

Para tubulações subterrâneas, a infraestrutura deve ser adequada para que não haja

infiltração de água e umidade, as quais comprometerão a integridade da fiação

ocasionando falhas no sistema.

Atenção! Toda e qualquer alteração feita neste produto será de total responsabilidade do

instalador, podendo afetar seu funcionamento e provocar perda total da garantia.

Cuidado a serem tomados!

-Ao instalar este produto ou efetuar qualquer tipo de manutenção ou limpeza, desligue a

central.

-Este produto foi projetado para uso em ambientes interno. Não o utilize em áreas

abertas ou sujeito a intemperes.

-Não pinte o produto e não instale embutido na parede.

-Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água.

Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos.

-As tubulações fixadas na caixa deste modulo, caso venham de áreas externa deverão

garantir que a umidade e a condensação externa na seja propagado para dentro da

central.

3 – CONTEÚDO DA EMBALAGEM

-1 Módulo endereçável ME4S1-E;

-2 Conjuntos de parafusos e bucha para fixação;

-5 Resistores de final de linha RFL 10K ohms;

-Manual disponível em nosso site www.ilumac.com.br

http://www.ilumac.com.br/
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MÓDULO ENDEREÇÁVEL

4 – DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO.
Módulo endereçável ME4S1-E é uma interface multiuso entre o sistema endereçável e

dispositivos convencionais, que poder ser configurado para atuar de 3 tipos:

A - 4 Entradas (Zonas) Convencionais Classe B, independentes.

B - 4 Entradas (Zonas) Convencionais Classe B, laços cruzados*.

C - 2 Entradas Convencionais Classe A, independentes.

O módulo também possui 1 saída para acionamento de sirenes convencionais em 24Vcc

supervisionada com o uso de resistor final de linha (RFL) e outra saída rele de contato

seco NA/NF do tipo SPDT para conexão, controle e acionamento de dispositivos externos

limitado à 30V CA ou CC resistivo de no máximo 1 A.

*Quando atua como “Tipo B (4 Entradas Convencionais Classe B, laços cruzados)” a

saída para sirene só irá atuar caso mais de um laço seja acionado simultaneamente,

independente do comando de alarme da central, nos outros tipos, a saída relé de sirene

atua normalmente pelo comando de alarme da central.

O ME4S1-E é um dispositivo que combina entradas (zonas) e saídas convencionais para

ligação de dispositivos supervisionados, tais como, detectores de fumaça, temperatura,

acionadores manuais e saídas para ligação de sirenes ou dispositivos audiovisuais de

alarme.

Este módulo utiliza 5 endereços na rede endereçável, sendo 4 para as entradas (zonas)

e um endereço para saída de sirene supervisionada, que podem ser programados do

endereço 1 ao 500.

Para não sobrecarregar a rede endereçável que na sua concepção possui uma

capacidade de corrente bem baixa, este modulo necessita de alimentação externa

através de uma fonte de alimentação auxiliar para funcionar.

A entradas (zonas) de laço convencional possuem supervisão para monitorar os eventos,

circuito normal, fogo e avarias de circuito aberto e curto, controlando assim ativamente os

laços convencionais em conformidade com a norma BS5839 sinaliza na central a

remoção dos detectores.

O seu painel possui dois LEDs de indicação de funcionamento,

LD2 - LED vermelho fonte, indica a presença e conexão da fonte auxiliar.

LD3 - LED verde de supervisão, que indica o status de funcionamento do modulo.



03 www.ilumac.com.br

TABELA DE TENSÃO E CORRENTE DO LAÇO (28Vcc):

5- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão (VL) Corrente Resistência

Laço Aberto >23 < 2mA >11K

Laço Normal >10 à <23  >2,07 <7,0mA <10K

Laço Fogo >1,5 à <10 >7,16 <11mA <1K2

Laço Curto <1,5 >11,80 mA <130R

Tensão nominal 24Vcc

Tensão de operação 22 à 28Vcc

Correntes de consumo 15mA @ 24Vcc em supervisão sem detectores.

45mA @ 24Vcc em alarme.

Tipo de entrada 4 laços individuais supervisionados Classe B. 

4 laços cruzados supervisionados Classe B.

2 laços individuais supervisionados Classe A.

Quantidade de dispositivo por entrada 20 dispositivos (limitados à corrente de 2mA)*

Resistor de final de linha (RFL) laço 10K

Resistência do laço em alarme 330 Ohms 

Tipo de saída 1 saída convencional supervisionada 24Vcc @ 1A**

1 saída contato-seco 30V@1A (carga resistiva).

Resistor de final de linha (RFL) saída 10K

Proteção na saída convencional Fusível rearmável-PTC 1,5A @ 24Vcc (25oC)

Endereços utilizados 5 endereços (4 para as entrada e 1 para saída)

Endereços programáveis 1 à 500

Protocolo de comunicação ALF-500 (proprietário)

Impedância do drive de comunicação 47K Ohms

Secção máxima do cabo 2,5mm²

Grau de proteção IP20 (uso interno)

Material da caixa Caixa plástica ABS cinza.

Fixação Caixa de sobrepor com bornes de conexão interno.

Temperatura de operação -5 à 55oC 

Umidade relativa 0 à 95% (sem condensação)

Dimensões (AxLxP) 100x150x60mm

Peso 195g

Normas técnicas aplicáveis NBR 17240 | ISO 7240-18 | BS 5839

*Corrente máxima de dispositivos em supervisão suportada na entrada por laço.

**Corrente máxima suportada na saída com o uso obrigatório de fonte de alimentação externa.
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6 – MODO DE FUNCIONAMENTO FUNÇÕES E AJUSTES

As funções de funcionamento do modulo pode ser ajustado através do DIPSWITCH – SW1

e o tempo de atraso de acionamento das sirenes pode ser ajustado através do trimpot P1,

conforme figura 1 abaixo.

DIP1 – CLASSE DO LAÇOS:

DIP1

Classe A ON

Classe B OFF

DIP2 E DIP3 – TIPO DO LAÇO:

DIP2 DIP3

Alarme central S/retenção OFF OFF

Alarme central C/retenção ON OFF

Alarme por laço simples OFF ON

Alarme por laço cruzado ON ON

DIP4 – SAÍDA RELÉ AUXILIAR

DIP1

Acionamento Rele Aux. por pulso 3 segundos ON

Acionamento Rele Aux continua OFF

ME4S1-EMÓDULO ENDEREÇÁVEL

FIGURA 1
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CLASSE DOS LAÇOS:

CLASSE A: Em classe A o modulo funcionará com 2 entradas (zonas), a onde as 4

entradas serão dividias entre saída e retorno dos 2 laços classe A (Entrada 2 se torna

retorno do Laço 1 e a entrada 4 se torna retorno do Laço 3). Assim nesta classe não é

necessário a utilização de resistores de final de linha (RFL), pois o retorno do laço Classe A

já faz o fechamento.

Neste caso ao todo o módulo ocupara 3 endereços na rede endereçável, 2 endereços para

entradas (zonas) para os laços supervisionados em Classe A e um para saída de sirene

supervisionada.

Prioridade sempre fogo, segunda prioridade é o curto independente se o laço está aberto.

Caso nao tenha fechamento entre o laço e o seu retorno mostra "ABERTO".

CLASSE B: Em classe B o módulo funcionará com 4 entradas (zonas), a onde as 4

entradas serão dividias 4 zonas de laços convencionais necessitando o uso de resistor final

de linha (RFL) para garantir o fechamento e supervisão do laço.

Neste caso ao todo o módulo ocupara 5 endereços na rede endereçável, 4 endereços para

entradas (zonas) para os laços supervisionados em Classe B e um para saída de sirene

supervisionada.

São 4 laços que trabalham independentes tendo prioridade sempre fogo, segunda

prioridade é o curto independente se o laço está aberto. Caso não tenha fechamento do

laço por resistor final de linha mostra "ABERTO".

ALARME PELA CENTRAL COM OU SEM RETENÇÃO

COM RENTEÇÃO: Nesse modo com retenção ligada, o relé auxiliar e a saída de sirene

são acionados quando recebe comando de alarme da central independente dos laços.

Caso o alarme seja cancelado na central os reles se mantem ligados até que a central

seja reinicializada.

Caso ocorra um acionamento por fogo nos dispositivos conectadas nas entradas (zonas)

do modulo, ele envia comando de fogo para central, porém caso o laço volte ao normal

ou qualquer outro evento, ele mantém o comando fogo para central referente ao endereço

que ocorreu o evento até que a central seja reinicializada.

SEM RETENÇÃO: Nesse modo com a retenção desligada, as saídas de rele auxiliar e

sirenes do módulo serão desligados sempre que o alarme for cancelado na central.

Caso ocorra um acionamento por fogo nos dispositivos conectadas nas entradas (zonas)

do módulo, ele envia comando de fogo para central, caso o laço volte ao normal ele envia

este comando para central cessando o comando de fogo.



06
(14) 3213-1100  |  (14) 3232-8646

ALARME POR LAÇO SIMPLES:

Nesse modo, o relé auxiliar e a saída de sirene são acionados apenas quando alguma das

entradas (zonas) dos laços do modulo for ativada por comando de fogo de algum

dispositivo.

Caso o comando de alarme venha da central as saídas relé auxiliar e sirene não serão

ligadas. Nesse modo o laço funciona com retenção, mesmo que o laço volte ao normal ou

ocorra qualquer outro evento, o modulo mantem o envio de comando fogo para central e

suas saídas ligadas até que a central seja reinicializada.

ALARME POR LAÇO CRUZADO:

Nesse modo, o relé auxiliar e a saída de sirene são acionados apenas quando duas ou

mais entradas (zonas) dos laços do modulo são acionados simultaneamente pelo comando

de fogo dos dispositivos convencionais conectados.

Caso o comando de alarme venha da central as saídas relé auxiliar e sirene não serão

ligadas. Nesse modo o laço funciona com retenção, mesmo que o laço volte ao normal ou

ocorra qualquer outro evento, o modulo mantem o envio de comando fogo para central e

suas saídas ligadas até que a central seja reinicializada.

ACIONAMENTO DA SAÍDA RELÉ AUXILIAR CONTINUA OU PULSO.

Nessa opção caso o acionamento por pulso esteja ligado o rele ira acionar conforme

configurações anteriores definidas, e após 3 segundas irá desligar automaticamente

produzido apenas um pulso. Esta função é ideal para acionamento de destravadores de

porta corta-fogo, solenoides ou dispositivos similares.

Caso esteja configurado para acionamento contínuo o relé auxiliar irá ligar e se manter

ligado conforme configurações anteriores definidas.

AJUSTE TRIMPOT DE TEMPORIZAÇÃO:

O modulo possui temporização de atraso para acionamento da saída de sirene e relé 

auxiliar. Este tempo é ajustado através do trimpot P1 (Figura 1) e pode ser ajustado de 0 

(instantâneo) até 6 minutos. A temporização inicia a contagem a partir do momento que ele 

recebe o comando de alarme da central ou quando haver a acionamento de uma das 

entradas (zonas) de laço, respeitando o tipo de acionamento configurado através do dip

switch SW1

LEDS DE SINALIZAÇÃO:

LED FONTE, indica que a fonte auxiliar está conectada no modulo e funcionando. Sem ela 

o modulo não funciona.

LED SUPERVISÃO, indica que o modulo está funcionando e se comunicando com a 

central.

ME4S1-EMÓDULO ENDEREÇÁVEL
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7 – DIAGRAMA DE MONTAGEM E CONEXÕES

FIGURA 2
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ME4S1-EMÓDULO ENDEREÇÁVEL

A - ENTRADA DOS LAÇOS (ZONAS).

As entradas para ligação dos laços que conectam os dispositivos convencionais ao

modulo estão disponíveis em 4 entradas com bornes L+ e L- como o diagrama da figura

2.

B - SAÍDA DE SIRENES SUPERVISIONADA.

A saída de sirenes é supervisionada por isso ocupa um endereço na rede endereçável,

através da qual além de acionar as sirenes de alarme de incêndio permite monitorar

possíveis avarias como circuito aberto ou em curto. O circuito de sirenes utiliza um

resistor de final de linha RFL no valor de 10K ohms.

C - ENTRADA REDE ENDEREÇÁVEL.

O modulo possui um borne de 3 vias CN8 a onde deve ser conectado o cabo da rede

endereçável para comunicação com a central, respeitando a polaridade L+, C e L-.

D - ENTRADA FONTE AUXILIAR:

Para funcionamento do modulo é obrigatório a conexão de uma fonte auxiliar na

respectiva entrada, sem esta as entradas (zonas) e saídas de relé e sirenes não

funcionarão e a central apresentará avaria destes endereços.

Sem a conexão da fonte auxiliar só será permitido proceder a programação de

endereços do modulo através do cabo de 3 vias da rede endereçável.

A fonte auxiliar para alimentação do modulo devera manter uma tensão de 22 a 28 Vcc e

suportar uma corrente de até 1 Amper.

E - SAÍDA RELÉ AUXILIAR SPDT.

O modulo possui uma saída Relé Auxiliar do tipo SPDT NA/NF de contato seco através

do borne CN5 conforme mostra a Figura 3, que pode acionar ou comandar qualquer tipo

de dispositivos externo, para evitar risco de danos ao modulo aconselhamos não

ultrapassar os limites suportado pelos contatos do relé.

Tensão máxima 30V (CA/CC) com carga resistiva e a corrente máxima de 500mA.

FIGURA 3
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8 – INSTALAÇÃO

Retire o produto da embalagem e localize os parafusos de fixação. Os parafusos e as

buchas estão no conjunto de acessórios do modulo.

Fixe a base do módulo utilizando as buchas e parafusos que acompanham a embalagem, e

respeitando as precauções a seguir.

A montagem e fixação dever ser feito em local adequado, com temperatura máxima 55oC. A

superfície deve ser plana (vertical) e firme para suportar o seu peso e das tubulações

conectadas.

Retire a tampa da base do modulo com a placa eletrônica para efetuar qualquer tipo de

furação e fixação para não danificar a placa.

Efetue os recortes na base do modulo com uma serra copo adequada a medida da

tubulação (eletroduto) utilizado. Marque os pontos e fure com cuidado para não danificar.

Atenção! A placa eletrônica é sensível a impactos e a descargas eletrostáticas e não deve

ser manuseada sem proteção adequada.

Para tubulações subterrâneas, a infraestrutura deve ser adequada para que não haja

infiltração de água e umidade, as quais comprometerão a integridade da fiação ocasionando

falhas no sistema.

Todos os fios são conectados através de bornes com parafuso na placa eletrônica do

modulo e não devem ter emendas ou adaptações.

Para conexão deve ser usado cabo de no mínimo 0,75mm² e no máximo 1,5mm2, isolação

de 600V e suporte a mais de 70ºC de temperatura.

O comprimento máximo dos circuitos laços de detecção é de 1500m, acima de 1000m usar

cabo de 1,5mm², para garantir uma queda de tensão máxima de 5%.

Cada circuito de laço suporta no máximo 20 dispositivos, limitados à uma corrente máxima

de 2mA em supervisão.

A saída para alimentação da(s) sirenes(s) deverá ser feita através dos bornes S- e S+,

respeitando a polaridade S- (Negativo) e S+ (Positivo).

O comprimento máximo dos circuitos para alimentação das sirenes deve obedecer a tabela

abaixo respeitando a queda de tensão máxima 10% e limitado à uma corrente máximo de 1

Amper.

SIRENE ILUMAC 

SAF24C

Corrente 

Máxima

Secção do Condutor

2,5mm² 4mm² 6mm²

Distância máxima em metros.

10 Sirenes 0,35A 385m 675m 1.000m

20 Sirenes 0,7A 180m 315m 500m

30 Sirenes 1,0A 128m 225m 360m
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Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data

de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1- Os serviços de garantia serão realizados na fábrica na cidade de Bauru Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete,

seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2- Não são cobertos pela garantia:

2.1- Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis,

baterias e outros materiais de natureza semelhante).

2.2- Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem

atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma

serão de responsabilidade do fabricante.

3- A garantia será cancelada:

3.1- Qualquer modificação feita no equipamento (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou

cortar a caixa, fechar as entradas de ventilação, etc).

3.2- Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas.

3.3- Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento.

4- A garantia é válida somente no território brasileiro.

TERMO DE GARANTIA

DIMENSÕES:

ME4S1-EMÓDULO ENDEREÇÁVEL



Fone: (14) 3213-1100

CNPJ: 12.126.494/0001-34

WWW.ILUMAC.COM.BR

Em caso  de defeito entre em contato com nossa 

Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.


