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STI ReSet Call Points
CAR ACTERÍSTICAS
Informações Gerais
· O ‘ReSet’ é o único ponto de
chamada manual que imita a
sensação de vidro a partir ao mesmo
tempo que oferece ao utilizador os
benefícios e vantagens ambientais de
um elemento operacional rearmável.
· Activação positiva que imita a
sensação de vidro a partir.
· Garantia de três anos contra
quebra de habitação policarbonato
(garantia de um ano para
componentes electrónicos).
ReSet Call Point (RP)

Projeto

V ISÃO G ER A L D O PRO DU TO
O ‘ReSet’ é o único ponto de chamada manual que imita a sensação de vidro a partir
ao mesmo tempo que oferece ao utilizador os benefícios e vantagens ambientais
de um elemento operacional rearmável. O ‘ReSet’ utiliza um simples ainda que
engenhoso mecanismo patenteado que consiste que um elemento operacional de
plástico rígido e um mecanismo de mola centrada. Este arranjo proporciona acção
real em operação e simula activação por vidro a partir. No topo da janela cai, e fica
visível, um indicador de activação após o ‘ReSet’ ter sido activado. A unidade é então
simplesmente rearmada com uma chave e fica imediatamente pronta para voltar a ser
usada.

FU NCIO N A M EN TO
O ponto de chamada ‘ReSet’ é compatível com a maioria dos sistemas de alarme
de fogo convencionais. É seguro de usar em áreas onde não pode ser usado vidro,
como por exemplo fábricas de processamento de alimentos e piscinas/centros de
lazer. Como a unidade pode ser simplesmente rearmada proporciona a solução
ideal para áreas que sofram de um alto número de activações falsas, tais como em
escolas, centros comerciais e outros lugares públicos.
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Para
mais informações,
ligue
+44
520 999
ou visite
www.sti-emea.com
For more
information,
callpara
+44
(0)(0)1527
1527 520
or visit
www.sti-europe.com

· Aparência de vidro contém operação
abusiva.
· Estanqueidade IP67 e modelos
endereçáveis disponíveise.
· Com aprovação EN54-11 (Cert Nº
653a/01).

Construção
·S
 inal de aviso visível confirma
activação.
· Chave simples para rearmar o
elemento operacional – não há
vidro partido.

Instalação
· Não tem elementos de vidro para
partir, soltar ou montar
incorrectamente durante a instalação.
· Operating temperature -20°C (-4°F) to
65°C (149°F).

Opções
· Discreto, terminações resistentes –
Dois valores de resistência
incorporados.
· Extremamente atractivo, aspecto e
sensação de ser de valor elevado.
· Teste funcional completo em cada
actuação.
· Disponível em seis cores.

STI ReSet Call Points
EN54-11 Cert No. 653a/01
Indoor Series 01 ONLY

Dimensões e Informações Técnicas

B U I L D YO U R
OWN MODEL

Prefixo

Opção de Cor

Prefixo:
RP - Indoor ReSet Call Point
Significa a opção de cor:
R = Vermelha
Y = Amarela
G = Verde
B = Azul
W= Branca
O = Laranja
Significa as opções de montagem:

Label Options

D2 = Montagem na superfície
S2 = Montagem na superfície (combined wall plate & back box)
F2 = Montagem à face

Significa series e ligações eléctricas:
01 = Modelos de fogo convencionais incluindo dois
valores de resistência 470 e 680 ohms
02 = Comutador monopolar
05 = Sav-wire (2-wire) Conventional Fire Model

Supplied with all
red models as
standard, unless
-CL is specified

11 = Comutador bipolar

Supplied with all
green models as
standard, unless
-CL is specified

Standard Function Marking:

Supplied with all
models (except
red & green)
unless -CL is
specified

add -CL to
desired product
code (available for
all colours)

Contains the following labels, with black or white text, depending on colour selected:

• EMERGENCY • EMERGENCY DOOR RELEASE • EMERGENCY EXIT
• EVACUATE • GAS ABORT • GAS RELEASE • GAS SHUT OFF • INCIDENT
• ISOLATION SWITCH • PANIC ALARM • POOL ALARM • SMOKE VENT

Label Options:
CL = Custom Label
Standard Function Marking - will come as standard
with all models (except red & green) unless -CL is
specified. See right for standard labels supplied.

CUSTOM LABEL = Max, 2 lines, 10 characters per line including spaces

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS
*As ligações que se mostram são com o ReSet em standby.

Representa um ponto
de chamada ReSet que
pode ficar em interface
com a maioria dos
sistemas de alarme
convencionais. Tem
montados duas
resistências internas
de 470 (R1) e 680 (R2)
ohms. O acesso a estas
resistências é fácil
através dos terminais
do instalador como se
mostra.

Series 01

Series 02

Significa tampa opcional
Tampa integral

CI

Stopper ponto
de chamada

STI-6930
STI-6931

Representa um ponto
de chamada ReSet
que está montado
com um interruptor
comutador
monopolar onde os
contactos tanto
normalmente aberto
como normalmente
fechado são
facilmente
acessíveis através
dos terminais do
instalador como se
mostra.

Series 05
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Denotes a ReSet
call point (RP only)
that will interface
with most Sav-wire
(2-wire) conventional
fire alarm systems.
It is fitted with two
resistors 470 & 680
ohms (other resistors
available upon
request) and a diode.
These are easily
accessed through the
installer terminals as
illustrated.

Stopper II

Stopper
intempérie II

Euro Stopper
Flush mount

STI-1230

STI-3150

STI-15010ML
STI-15020ML

UK
Office
Europe
UK
Office
Unit
Pipers
Unit 49G
49G
Pipers Road
Taylor
House
Park
Farm
Industrial
Estate
Park
Farm
Industrial
34 Sherwood
Road Estate
Redditch,
Redditch, Worcestershire
Worcestershire
Bromsgrove
B98
England
B98 0HU,
OHU England
Worcestershire

B60 3DR, England
© 1987-2016
1987-2014Safety
Safety
Technology
International
Ltd.
©
Technology
International
Ltd.(Europe),
RP_ReSetCallPoints_Rev1217PT

Tel:
520999
999
Tel: +44
44 (0)(0)1527
1527 520
Tel:
+44
(0)1527
520 999
Fax:
501999
999
Fax:+44
44 (0)(0)1527
1527 501
Fax:
+44
(0)1527
501 999
info@sti-europe.com
Free: 0800 085 1678 (UK)
info@sti-europe.com
info@sti-emea.com
www.sti-europe.com
www.sti-europe.com
www.sti-europe.com
www.sti-emea.com

Series 11

Representa um ponto
de chamada ReSet
que incorpora dois
interruptorcomutadores
independentes
monopolares
proporcionando
contactos de
comutação de bipolar.
É de acesso fácil
através dos terminais
do instalador como se
mostra.

Euro Stopper
Surface mount

STI-15C10ML
STI-15C20ML
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