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PAINEL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - SEM FIO - CLASSE A - MESH -  Tela 7 POLEGADAS 
MODELO: CLE  
 
A CLE é um Painel direcionado para instalações de pequeno porte para a cobertura de até 150 dispositivos 
endereçáveis, sem fio; 
 
Mesmo com sua tela reduzida se comparada com os modelos CLX, esta central mantém o conceito SBY, inovando na 
forma de visualizar alertas e de atuar sobre o sistema de detecção e alarme de incêndio; 
 
O primeiro sistema de alarme de incêndio à utilizar o LINUX como sistema operacional no Brasil. Sua tela se 
transforma em uma tela gráfica com o carregamento das plantas do local, facilitando a localização e visualização do 
evento no momento do alarme; sem software externo.  
 
 
 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Tela de 7 polegadas / Dimensões 410 x 340 x 150mm / Peso 10,5 Kg; 

 
 ELÉTRICA: Consumo em operação normal, máximo 1A / Consumo em disparo, máximo 1,2A / Alimentação de 

rede, 110 a 220 Vac, 60 Hz / Autonomia em modo bateria de 24 Horas; 
 
 REDE: Rede em Mesch / Frequência 2.4 Ghz, Banda ISM / Taxa de transferência 256 Kbps / Modulação de 

sinal O-QPSK / Potência de transmissão 18 dBm / Sensibilidade -102 dBm  /  Alcance  de  rádio  interno 
120mt ~ 3.000mt; 

 
 SEGURANÇA: Redundância de rede em malha / Criptografia de 128 bits / 3 Chaves de segurança distintas / 

MAC adress único / Protocolo seguro; 
 
 RELATÓRIOS: Relatórios de alertas / Relatórios de níveis de baterias / Relatórios de níveis de sinais / 

Relatórios de logs / Relatórios de usuários.  Opção de suporte  remoto,  envio  de  alertas  para  celulares  e 
e-mails. 

 


