
A RP 520 é compatível com as centrais de alarme de incêndio CIE. Sua principal 
função é descentralizar a informação dos eventos registrados pela central em grandes 
locais, principalmente onde há mais de uma portaria ou mais de um responsável pelo 
monitoramento da central. Ela repete todos os eventos da central CIE em seu display 
LCD, notifica alarmes, falhas e quaisquer anormalidades detectadas pela central, além de 
permitir o comando do sistema de detecção e alarme de incêndio.

Repetidora para 
central endereçável

RP 520

Características

 » Visualização de todos os eventos da central no display LCD através de conexão via 
interface serial RS485.

 » 4 níveis de acesso com permissão para operação, intervenção, programação ou 
manutenção.

 » Possibilita executar todos os comandos na central através do teclado no painel.

 » Saída local R1: utilizada pela central através de configuração específica.

 » Mesma interface da central CIE. 

 » Alimentação a partir da central CIE.

 » Capacidade para até 4 repetidoras por central.¹

 » Desenvolvida com base nas especificações da norma ABNT NBR ISO 7240-2:2012, 
possibilitando a execução de projetos de sistemas de detecção de incêndio dentro dos 
padrões brasileiros. 

¹ A RP 520 permite a conexão com apenas uma central de incêndio endereçável da família CIE, porém, é possível ligar até 4 repetidoras na 
mesma central.
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Especificações técnicas

LED consumo em supervisão 2 W

Saída de alimentação 24 V Máx. 1.500 m / 1,1 A

Saída S1 (padrão indicação de falha) 24 V – máx. 30 mA – monitorada por 4,7 kΩ

Temperatura de operação -10 a 60 °C

Umidade relativa <95% não condensada

Indicação de uso Ambiente interno

Cor Cinza-ártico

Dimensões (L × A × P) 240 × 290 × 100 mm

Peso 1,06 kg

Atenção: as tensões indicadas nominalmente por 24 V podem variar de 20 a 28 V, conforme o nível de carga das baterias.

RP 520 Repetidora para central endereçável

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.20

Cenário de aplicação

Conheça também

Central de alarme de 
incêndio endereçável

CIE 1125

Central de alarme de 
incêndio endereçável

CIE 1250

Central de alarme de 
incêndio endereçável

CIE 2500

Até 1.500 metros

Repetidora para central endereçável
RS 520

Central de alarme de incêndio endereçável
CIE 1125, CIE 1250 ou CIE 2500


