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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 central foi projetada para uso 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.

Cuidados a serem tomados!

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

deverá estar desligada e as baterias desconectadas.

- 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.

- Nunca insira objetos pelos orifícios da central, por haver risco de choque elétrico e/ou danificar

o equipamento.

- As tubulações fixadas na caixa da central, caso venham de áreas externa deverão garantir que

a umidade e a condensação externa na seja propagado para dentro da central.

ATENÇÃO! TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO FEITA NESTE PRODUTO SERÁ DE

TOTAL RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR, PODENDO AFETAR SEU

FUNCIONAMENTO E PROVOCAR PERDA TOTAL DA GARANTIA.

3 - DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO

A central de alarme de incêndio convencional KSC-15L possui um projeto compacto com

circuito de componentes em SMD, recarregador de bateria chaveado “full-range” alimentado

pela rede elétrica de 100 à 240Vca, que mantém o sistema operando mesmo com a falta

temporária de energia elétrica.

Possui um excelente custo-benefício, com 15 laços classe B que permite a formação de zonas

de alarme e comporta até 20 dispositivos por laço, totalizando até 300 dispositivos por central

entre acionadores manuais e detectores de fumaça e/ou temperatura.
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Seu painel possui indicação de visual de acionamento por laço, indicação de carga da(s)

bateria(s) e do estado do sistema através de LEDs, sinalização sonora e visual de alarme,

comandos (botões) tácteis para teste do painel, habilitar e desabilitar a saída de sirenes e reset

do sistema.

Fabricada em duas versões 12 e 24Vcc, mas somente a versão em 24V suporta ligação de

detectores a versão em 12V é somente para acionadores manuais.

Possui ainda uma saída para acionamento de sirenes convencionais em 12 ou 24Vcc conforme

modelo, e outra saída relé NA/NF (contato seco) livre de potencial para acionamento de

dispositivos diversos.

KSC

Alimentação principal da rede elétrica 100 à 240VCA – 60Hz.

Consumo de energia da rede elétrica 62 Watts

Proteção na entrada da rede elétrica
Fusível de vidro 20AG- 2A (fusão rápida)

Termistor NTC 10R

Tensão nominal e de operação
24Vcc (22 à 28Vcc)

12Vcc (10 à 14Vcc)

Saída da fonte de alimentação 1,0A @ 28Vcc - 25oC.

Distribuição das cargas da fonte em repouso

20mA para circuitos internos.

460mA para os laços de detecção. 

400mA para o recarregador de baterias.

Distribuição das cargas da fonte em alarme

20mA para circuitos internos.

460mA para os laços de detecção. 

2A total para saída circuito de sirenes pelas baterias*

Alimentação secundária 
Através de baterias 24Vcc (2 x 12V) 

ou 12Vcc (1 x 12V)

Baterias recomendadas Bateria estacionária 12V 2,2A/h. VRLA**

Recarregador das baterias 400mA @ 27,6Vcc nominal 25oC

Proteção na entrada das baterias Fusível rearmável-PTC 3A (25oC)

Saída para sirenes convencionais 1 saída de 2A

Saída rele auxiliar 1 saída contato-seco 1A @ 30V (carga resistiva)

Sistema de detecção Controle de corrente por laço

Quantidade de laços/zonas 15

Quant. de dispositivos por laço/zonas 20**

Tensão de ativação dos laços < 12V @ 24Vcc

< 06V @ 12Vcc

Corrente máx. por laço em supervisão 18 mA @ 24Vcc

06 mA @ 12Vcc

Corrente máx. por dispositivo em supervisão
24V -24 mA@ 12Vcc    (+/-1V)

12V -12 mA@ 06Vc      (+/-1V)

Corrente de ativação do laço em alarme
60 mA @ 24Vcc

38 mA @ 12Vcc

Resistência máxima do cabo 47 ohms

Capacitância máxima do cabo 0,470uF/m.

Secção dos condutores do cabo Mínima de 1,0mm2 e máxima de 2,5mm2

Comprimento máx. do laço (recomendado) 1.500m @ 24Vcc | 300m@12V

Área de cobertura máx. por laço 1.600m2

Topologia Classe B – linear (2 fios).

Grau de proteção IP20 (uso interno)

Temperatura de operação -5 à +550C 

Umidade relativa 85% sem condensação.

Material da caixa Plástico ABS branco

Fixação Sobrepor

Dimensões (AxLxP) 250x225x120mm

Peso
650g (sem baterias)

2,4Kg (com 2 baterias de 12V 2,2A/h)

Normas técnicas aplicáveis NBR 17240
*Corrente máxima da saída das sirenes com as baterias instaladas.

**As baterias são vendidas separadamente.

4- PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



5 – FUNÇÕES DO PAINEL
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O painel da central apresenta indicações do estado de carga, alarme, e acionamento dos

setores por indicadores luminosos de LED. Também apresenta quatro teclas, uma para

habilitar e desabilitar a saída de sirene, uma para teste geral e outra para reset dos dispositivos

nos laços.

KSC

Fig.01

A -Supervisão

Pisca constantemente indicando que a central está em funcionamento e

supervisionando os dispositivos instalados nos laços.

B- LED Bateria

Acende quando há energia da rede elétrica e a bateria está sendo carregada e

apaga quando a carga da bateria está completa ou estiver sem energia da rede

elétrica.

D- Fogo

Acende indicando que o alarme foi acionado, seja pelo teste da chave do painel ou

por acionamento de algum dispositivo nos laços. A saída de sirene deve acionar

instantaneamente e permanecer ligada enquanto este indicador permanecer aceso.

C- Sirene Habilitada

Acende indicando que a saída relé de sirenes está habilitada e apaga se esta 

saída estiver desabilitada.

.

E- Laços

Acende sinalizando o acionamento por alarme individual de cada laço.



F- BUZZER

Um sinal sonoro (buzzer interno) irá tocar sempre que ocorrer algum disparo de alarme,

este sinal poderá ser inibido através da abertura jumper (chave interna) que habilita este

sinalizador, conforme Fig. 4 e 5.

SINALIZAÇÃO SONORA

F- TESTE (Laços)
Efetua o teste de todos sinalizadores visuais e sonoros do painel da central, caso a

saída relé de sirenes esteja habilitada será efetuado o teste de alarme (sirenes)

também. Para testar somente o painel da central desabilite as sirenes primeiro.

TECLAS

G- RESET (Laços)
Quando pressionada a tecla reset, ela corta a alimentação dos laços reiniciando

todos os dispositivos conectados. Este procedimento é necessário para desativar

detectores que estejam acionados por detecção de fumaça ou temperatura,

excluindo a necessidade de removê-los de suas bases.

H- DESLIGA (Sirene)
Desabilita a saída relé de sirenes, se houver um alarme as sirenes não irão tocar ou

durante um disparo por alarme as sirenes poderão desligadas.

.

I- LIGA (Sirene)
Habilita a saída relé de sirenes, se houver um alarme as sirenes irão tocar.
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JP6 

BUZZER

CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL

Fig.02
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6- ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

6.1 – Fixação da central

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

estão no conjunto de acessórios da central.

Fixe a central utilizando as buchas e parafusos que acompanham a central, e respeitando as

precauções a seguir.

A montagem e fixação dever ser feito em local adequado com boa ventilação com temperatura

máxima 55oC e nunca em locais confinados, sempre em locais com monitoramento. A superfície

deve ser plana (vertical) e firme para suportar o peso da central e as tubulações nela conectadas.

Após fixar a central, verifique e marque os locais de acesso para fixação dos eletrodutos para

passagem dos cabos. Recorte o gabinete para encaixar os eletrodutos e muito cuidado para não

danificar a placa eletrônica.

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

manuseada sem proteção adequada.

6.2 – Conexão da fiação

Todos os fios são conectados através de bornes com parafuso na placa eletrônica da central.

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

de 600V e suporte a mais de 70ºC de temperatura para um comprimento máximo de 1500m,

acima de 1000m usar cabo de 1,5mm²

Esta central deve ser alimentada através de uma rede elétrica de 100 à 240 VCA – 60 Hz, com

uma ligação exclusiva e independente nos bornes de entrada REDE AC na placa eletrônica da

fonte. F, T, N. (Fase, Terra e Neutro) conforme diagramas de conexão a seguir.

A(s) bateria(s) deverá(ão) ser conectadas nos bornes exclusivos B- e B+, sendo necessário um

jumper serie para versões em 24V que utilizam duas baterias de 12V em série, conforme

diagramas a seguir.

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) e a corrente máxima suportada.

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.

05
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FIG. 3- KSC-15L12 
VERSÃO 12V

FIG. 4- KSC-15L 24 
VERSÃO 24V

6.3 – DIAGRAMA DE MONTAGEM.



7 - DIAGRAMA DA FONTE
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Diagrama de ligação geral da placa da fonte, comando de sirene e saída auxiliar.

DIAGRAMA DA CENTRAL 24V

Fig.05

KSC
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DIAGRAMA DA CENTRAL 12V

Fig.06

7 - DIAGRAMA DA FONTE

Diagrama de ligação geral da placa da fonte, comando de sirene e saída auxiliar.
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ATENÇÃO: OS CABOS DAS BATERIAS DEVEM SER DE NO MÍNIMO 

0,75mm² COM NO MÁXIMO 50cm DE COMPRIMENTO

Fig.07

Ligação das Baterias para Centrais de 24V Ligação das Baterias para Centrais de 12V

A alimentação primária é suportada por baterias de chumbo-ácido de 12V. São ligadas

em série para os modelos de 24Vcc. Esta alimentação é essencial para o

funcionamento da central, sem as baterias ela não funcionará corretamente.

Em 24V (duas baterias em serie), estas devem ser de mesma capacidade nominal

(A/h), mesmo fabricante e modelo.

Elas devem ficar em carga de 24h antes de da execução de testes de autonomia

periódicos.

São conectadas à central pelos cabos de conexão que acompanham o equipamento de

fábrica, identificados claramente pelas cores padrão vermelho positivo (+) e preto

negativo (-), bem como as etiquetas descritivas.

8 - BATERIAS

KSC
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A central possui um rele auxiliar para comando por contato seco SPDT (NA/NF),

suporta chaveamento de circuitos com 30V (CA/CC) @ 1A Máx. O contato NA se fecha

ou o NF se abre durante o alarme, permanecendo assim até que o alarme seja

cancelado.

9 - SAÍDA RELE AUXILIAR CONTATO-SECO

Fig.09

JUMPER SAÍDA AUXILIAR (JP5)

Este jumper configura a forma de funcionamento da saída rele auxiliar.

Liga a saída rele auxiliar em Alarme.  

Desliga caso a saída de sirene for desabilitada, 

mesmo que o alarme continue.

ABERTO: 

Liga a saída rele auxiliar em Alarme.  

Desliga só se o alarme parar, mesmo que a 

saída de sirene esteja desabilitada.

FECHADO: 

Observação: Com o jumper fechado não sofre ação da 

tecla Habilita e Desabilita Sirene.
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a) VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS

Após a finalização da instalação do sistema, é importante executar verificações periódicas

para identificar possíveis ações ambientais que possam vir a prejudicar o sistema, bem

como a verificação da autonomia do sistema em caso de queda de energia. Para o teste

de autonomia, esteja certo de que a bateria está completamente carregada, desligue o

disjuntor da entrada de rede elétrica para cortar a recarga da bateria. Após 24h,

conforme exigido por norma, a central deve estar ainda em supervisão. Alarme a central

acionando manualmente algum dispositivo do sistema e verifique se a central suporta

ainda 5 minutos com as sirenes ligadas. Aguarde de 24h a 48h para que as baterias

sejam recarregadas antes de repetir o teste.

b) BATERIAS

A avaliação do estado das baterias deve ser feita por um profissional técnico

capacitado. Baterias em mal estado não suprem a autonomia mínima do sistema e

sobrecarregam o circuito de carga causando o mau funcionamento da central.

c) TESTE

Confira se a saída de sirene está ativa, verificando se o led “sirene habilitada” está aceso

e assim pressione a tecla “teste”, o alarme ficará ativo, todos os indicadores de laços

devem acender indicando que estão funcionando corretamente, a saída de sirene deve

acionar, tocando qualquer sirene conectada a ela, e o buzzer interno deve soar

continuamente.

11- TESTES E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Frente a qualquer problema que possa ser encontrado durante a instalação ou

manutenção, os seguintes procedimentos básicos servem para identificar a origem do

problema de forma simples e direta.

a) Testando a central

Desligue a central, desconecte todos os cabos, religue-a apenas na bateria, sem rede

elétrica. Ela deve indicar apenas a supervisão piscando. Pressione a tecla LIGA sirene, o

indicador do painel deve se acender sem que o bipe ou a saída de sirene ative.

Pressione a tecla de teste e verifique se o bipe interno e a saída de sirene são

acionados neste momento.

b) Testando os laços

Teste um laço por vez. Desligue todos os laços e apenas com a bateria conectada,

reinstale um laço de cada vez e verifique se o indicador do laço (led do painel) permanece

apagado. Efetue um teste de acionamento em cada dispositivo do laço, um por vez,

verificando se o indicador do laço no painel se acende completamente e se o buzzer

interno soa normalmente. Depois efetue o mesmo procedimento para todos outros laços,

um por vez.

.
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c) Testando carga de bateria(s)

Com a central de alarme em estado normal, conecte as baterias e verifique a tensão com

um multímetro, verificando o valor de tensão subir gradativamente, indicando que a carga

da bateria está ocorrendo. Dentro de 24h as baterias devem assumir carga total. Verifique

a tensão das baterias ainda conectadas à central, seu valor deve estar fixo em

27,6V(±0,2V) e o indicador no painel deve estar apagado.

d) Testando os dispositivos

Se algum dispositivo não estiver atuando apropriadamente, desligue a central, desconecte

todos os laços, conecte o dispositivo sozinho diretamente no laço 1 da central utilizando

um cabo curto (máximo 2m) e religue a central. Execute os testes de acionamento do

dispositivo para verificar seu funcionamento. Se apresentar algum mau funcionamento, ele

está com defeito e deve ser enviado para manutenção. Se funcionar normalmente, há um

problema de com a instalação do cabeamento.

.

e) Problemas comuns e soluções

Instalei os dispositivos no laço, mesmo sem ativar nenhum deles o indicador no

painel se acende.

R: Verifique se foram instalados mais de 20 (vinte) dispositivos neste laço, ou se algum 

dispositivo está com corrente excessiva.

Remova os dispositivos um a um até que o indicador se apague, verifique se os 

dispositivos removidos não estão com defeito sobrecarregando o circuito ou se a instalação 

dos cabos no local não está avariada.

Mesmo sem nada conectado, apenas a bateria, ligo a sirene o alarme aciona

automaticamente. Nenhum indicador de laço está aceso.

R: Verifique se a tecla de teste não está travada acionada.

Se realmente não houver nada conectado e a tecla de teste não estiver acionada, 

encaminhe para assistência técnica pois se trata de um defeito da central.

Ao desligar a rede elétrica e a central desliga ao invés de continuar ligada pelas

baterias.

R: Verifique o fusível F2 de 5A próximo aos bornes de entrada de bateria não está

queimado ou as baterias podem estar danificadas, vencidas ou sem carga.

Ao ligar a rede elétrica o indicador de bateria no painel não se acende.

R: Verifique se o fusível de F1 de 2A não está queimado ou se as baterias estão 

conectadas ou carregando, se estiverem, é apenas um defeito no indicador.
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CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL



12- INSTRUÇÃO DE CONEXÃO
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AMQ-C

Fig.10

KSC

SDO-C

Fig.11
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CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL

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:



Fone: (14) 3213-1100

CNPJ: 12.126.494/0001-34
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Em caso  de defeito entre em contato com nossa 

Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.


