Sistema de alarme e deteção de incêndio sem fio

SIMPLIFIQUE!
REVEDENDOR AUTORIZADO:

www.teramastercom.br

Terafire - Sistema Deltafire
Terafire, somos representantes autorizados Deltaﬁre que é uma

Desenvolvemos
tecnologia complexa e
simplificamos para
nossos clientes com
inovação

empresa do ramo de prevenção de incêndio pioneira na fabricação
de alarmes de incêndio sem ﬁo. Desde 2006 no mercado, atua no
âmbito nacional atendendo as necessidades de gestão em PPCI
com sistemas inteligentes sem ﬁo para incêndio. Ao adquirir
conhecimento e experiência, oferta um conjunto de produtos e
serviços especializados para empresas de médio a grande porte
para variados segmentos do mercado.
Atualmente conta com uma carteira com mais de 5000 clientes
ativos no Brasil.
Todos os produtos possuem certiﬁcação de conformidade e
homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações. A
Deltaﬁre é integrante do Membro Brasileiro de Segurança contra
Incêndio, da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica

INFORMAÇÃO
ON DEMAND

e da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
A oferta de soluções Deltaﬁre destaca-se através da mobilidade, na
economia de instalação, no alcance, no custo de manutenção, na
maior imunidade de ruído, na economia de escala, na segurança
contra falhas, na ﬂexibilidade, na conﬁabilidade, no monitoramento
do diagnóstico, no baixo consumo de energia.

Estrutura

Principais Clientes
Agronegócio

Educação

Movelaria

Magazines

Alimentos

Energia

Papel e Celulose

Serviços Portuários

Automotivo

Entretenimento

Química

Shopping Center

Bebidas

Hotéis

Saúde

Outros

Construção

Mineração/Siderurgia

Principais clientes Terafire
Palácio do Governo do Estado de São Paulo (Palácio Bandeirantes)
Círculo Militar de São Paulo
TRF 3 - Tribunal Regional Federal da 3º Região - SP
Banco do Brasil - Edifício Altino Arantes - SP - Ag.0001
Shopping Center Eldorado - SP
Shopping West Plaza - SP
Shopping PraiaMar - Santos - SP
ADC - Mercedez Benz
Blau Industria Farmacêutica
Unimed Campinas
SCEI - Hospital e Maternidade Celso Pierro (PUC CAMPINAS) Prefeitura Municipal de Andradas
Drogaria São Paulo S.A.
Nadir Figueiredo Ind e Com S/A
Klabin - Unidade Piracicaba
Comercial Esperança Atacadista Importação e Exportação Ltda
Condomínio Comercial e-business park
Cetest Minas engenharia e serviço S.A
Disploki Distribuição Comércio e Representações Ltda Extinhouse Campinas
IPSIS Gráfica e Editora S/A.
Lemam Construtora
Indústria Alimentícia Ceratti - Vinhedo S.P
Damapel Ind. e Comércio de Distribuição de Papéis
System Marketing Consulting Ltda
Artimage Industria e Comércio EIRELI
Construtora comercial Tone Ltda
2N Engenharia Ltda
SERCOM Tabão S.P
Villa Paulista Apartments
Veranda Apartments (ESTANCONFOR)
Entre outros...

Reconhecimento
Membro

Membro do CB-24 -Membro Brasileiro de Segurança contra Incêndio

Laudos Laboratoriais

Laudo técnico
emitido pelo
laboratório
LABELO-PUC RS

Laudo técnico
emitido pelo
laboratório FALCÃO
BAUER SP

Certificação

Homologação

Associação de
Certificação e
Conformidade

Agência Nacional de
Telecomunicações

Laudo técnico emitido
pelo laboratório IBEC SP

Atende as normas
NBR 17240 e
NBR ISO 7240-25

Sistema Deltafire
✓ Eficaz contra descargas elétricas
✓ Eficaz contra fuga terra
✓ Flexível e escalável até 65000 pontos
✓ Baixíssima infraestrutura necessária
✓ Sistema redundante, rede mesh
✓ Possibilidades ampliadas de implantação
✓ Menor custo em manutenção do sistema
✓ Resolução do problema de forma pontual
✓ Quadro sinótico digital
✓ Informações e relatórios on demand
✓ Instalação rápida, limpa e segura
✓ Envio de SMS, e-mail, ligações fixo/móvel
✓ Acesso remoto ao sistema Deltafire
✓ Integração com sistema de automação
✓ Maior ciclo de vida do sistema perante
média de mercado
✓ Melhor acabamento final
✓ Anteprojeto simplificado

Aplicações
Devido a sua versatilidade com
baixíssima infraestrutura, integração,
flexibilidade e escalabilidade, a solução
Deltafire oferece uma ótima alternativa
para edificações em diversos segmentos
de mercado. Indústrias, Hospitais,
Hotéis, Usinas, Estádios, Museus,
Shopping Centers, Universidades, são
algumas das diversas possibilidades de
implementação do sistema Deltafire.

Infraestrutura Sistema Cabeado

✓ Problemas com descargas elétricas
✓ Grande intervenção na estrutura
✓ Dificuldade na identificação de eventuais
problemas (cabo, fuga terra)
✓ Inflexível
✓ Maior impacto no acabamento final

Infraestrutura Sistema Deltafire

✓ Eficaz contra descargas elétricas
✓ Baixíssima infraestrutura necessária
✓ Identificação pontual de eventuais

problemas
✓ Flexível
✓ Mínimo impacto no acabamento final

Central de Incêndio Wireless
✓ Flexível e escalável até 65000 pontos
✓ Integração com sistemas de terceiros
✓ Alimentação automática 100/240VC
✓ Sem necessidade aterramento
✓ Comunicação criptografada
✓ Alcance máximo (visada) 1km
✓ Sem necessidade de Sistema Operacional

para funcionamento
✓ Modelo com 1 ou 2 toques de alarme
✓ Gerenciamento remoto*
✓ Envio de SMS, e-mail, ligações fixo/móvel*
✓ Homologado ANATEL

*opcional

Central Repetidora Wireless
Topologia
RF Deltafire

✓ Baixíssima infraestrutura necessária
✓ Comunicação criptografada
✓ Alcance máximo (visada) 1km
✓ Sistema redundante, rede mesh
✓ Monitoramento em qualquer ponto onde

Central Mestre

tenha sinal de rádio Deltafire
✓ Operação do sistema também pela
Central Repetidora
✓ Expansível 256 repetidoras

Roteador

…
Central
Repetidora 1

Central
Repetidora 2…

Roteador
✓ Alcance máximo (visada) 1km
✓ Comunicação criptografada
✓ Dual band
✓ Homologado ANATEL
✓ Display com indicação nível de sinal
✓ Status de operação
✓ Bateria lítio anti-surto
✓ Vida útil da bateria 5 anos

Topologia
TRANSMISSÃO DE DADOS
MESH: Rede de dois ou mais ROTEADORES interligados entre si que
compartilham pacotes de dados através de diversas possibilidades de rotas de
fluxo selecionando automaticamente a rota mais eficiente. Esta rota é
transparente mesmo quando ocorre alteração de acesso entre os ROTEADORES.

RF MESH Deltafire

ROTEADOR
PERIFÉRICOS
CENTRAL DE INCÊNDIO

Acionador Manual Wireless

Acionador Manual
Wireless IP67 Deltafire
✓Endereçável
✓Indicado para
ambientes onde exige
proteção contra poeira
e água
✓Comunicação e
alimentação wireless
✓Opera com 2 pilhas AA

Acionador Manual
Wireless EX Deltafire
✓Endereçável
✓Indicado para
ambientes com
atmosferas explosivas
✓Comunicação e
alimentação wireless
✓Opera com 2 pilhas AA

Acionador Manual de
Motobomba Wireless
IP4X Deltafire
✓Endereçável
✓Acionamento da
válvula de governo
(VGA)
✓Comunicação e
alimentação wireless
✓Opera com 2 pilhas AA

Acionador Manual
Wireless IP4X Deltafire
✓Endereçável
✓Indicado para
ambientes
convencionais
✓Comunicação e
alimentação wireless
✓Opera com 2 pilhas AA

Detector Wireless

Detector de Fumaça
Linear Wireless
Deltafire
✓Endereçável
✓Alimentação AC
100/240-24V
✓Comunicação wireless

Detector de Fumaça
Wireless Deltafire
✓Endereçável
✓Comunicação e
alimentação wireless
✓Opera com pilhas AA
ou bateria 9V
✓Autonomia até 24
meses (stand by)

Detector
Termovelocimétrico
Wireless Deltafire
✓Endereçável
✓Comunicação e
alimentação wireless
✓Opera com pilhas AA
ou bateria 9V
✓Autonomia até 24
meses (stand by)

Detector de Calor
Wireless Deltafire
✓Endereçável
✓Comunicação e
alimentação wireless
✓Opera com pilhas AA
ou bateria 9V
✓Autonomia até 24
meses (stand by)

Detector Wireless

Detector de Gás
Deltafire
✓Endereçável
✓Alimentação AC
100/240V
✓Comunicação wireless
✓Autonomia até 24
meses (stand by)

Detector de MultiGás
EX Deltafire
✓Endereçável
✓Indicado para
ambientes com
atmosferas explosivas
✓Comunicação wireless
✓Alimentação AC
100/240-24V

Controlador de
Temperatura Deltafire
✓Endereçável
✓Alimentação AC
100/240V
✓Regulagem de
temperatura
✓Comunicação wireless

Sinalizador

Sinalizador Super Forte
Deltafire
Conexão P2 (G3)
Potência: 121 dBi a 1m
Alimentação AC 110/220V
Alarme geral ou de Brigada

Sinalizador Sonoro
Deltafire
Conexão P2 (G3)
Opção sirene dupla
Potência: 100 dBi a 1m
Alarme geral ou de Brigada

Sinalizador Sonoro e
Visual Deltafire
Conexão P2 (G3)
Luminosidade 8~11LUX/1m
Opção sirene dupla
Potência: 100 dBi a 1m
Alarme geral ou de Brigada

Sinalizador Sonoro e Visual
Wireless IP66 Deltafire
Conexão P2 (G3)
Luminosidade 30~35LUX/1m
Potência: 102 dBi a 1m
Alimentação AC 110/220V
Comunicação wireless
3 modos de sinalização visual:
alarme geral, brigada e atenção
(sem som)
Alarme geral ou de Brigada

Painel Sinótico Digital Deltafire
40”
Características
Diferente dos quadros convencionais, o
quadro sinótico Deltafire opera integrado a
um software de propriedade da Deltafire
(Guardião) onde é transmitida as
informações inerentes ao sistema de
incêndio. Essa dinâmica ocorre de forma
100% digital. A interface do quadro é uma
TV 40” padrão de mercado.
Painel Sinótico Digital
O quadro sinótico digital Deltafire é
um periférico para sinalização precisa
do local do alarme, no qual facilita a
localização e agiliza a chegada da
brigada de incêndio. Caracteriza-se
como item acessório, entretanto,
aumenta consideravelmente os
recursos na gestão do sistema.

Funcionalidades
✓Visualizar a localização do alarme com
maior precisão;
✓Orientar a melhor rota de fuga;
✓Orientar a localização exata para a
brigada de incêndio.

Vantagens
✓Integração com outros sistemas.
Ex.CFTV.
✓Perda zero do equipamento caso
ocorra alteração no layout ou
ampliação da edificação;
✓Multiplicação de quadros;
✓Rápida entrega e curto espaço de
tempo se houver alterações de layout;
✓Maior ciclo de vida do produto em
relação ao quadro sinótico
convencional.

Integrações
O que pode ser
automatizado com o
sistema de alarme de
incêndio Deltafire

Interface wireless Ref.342:
✓comando de abertura ou fechamento de portas em alarme geral

Módulo conversor Ref.208:
✓liberação de catracas em alarme geral (monitoramento) passivo
Interface wireless Ref.342:
✓liberação de catracas em alarme geral (comando) ativo
acesso com
credencial

Módulo conversor e
Interface wireless

livre acesso

alarme geral

Interface wireless Ref.342:
✓elevador até o térreo e após inoperante
em alarme geral
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Integrações
O que pode ser
automatizado com o
sistema de alarme de
incêndio Deltafire

Acionador manual de motobomba Ref.54 e Roteador para motobomba Ref.23:
✓acionamento da bomba principal
Módulo conversor wireless Ref.212:
✓monitoramento válvula de governo e alarme (VGA)
Módulo conversor wireless Ref.218
✓monitoramento porta hidrante
✓reserva de incêndio
Acionador SOS wireless Ref.58:
✓controle de ronda
✓ronda
✓botão pânico (SOS)

Módulo conversor,
detector e acionador
SOS wireless, roteador
especial, interface
wireless

1) controle ronda

Detector de fumaça wireless com relé Ref.229:
✓comando de pressurização de escadas
Módulo conversor wireless Ref.218:
✓monitoramento de pressurização de escadas
✓monitoramento de extração de fumaça
✓monitoramento de damper AC/extração
Interface wireless Ref.342:
✓comando (total/individual) de extração de fumaça
✓comando de damper AC/extração

2) ronda

3) botão de pânico

Soluções

O software Guardião é
utilizado pelo
sistema de alarme Deltafire
com o objetivo
de gerenciar, operar e
salvaguardar eventos.

O software ManagerView é
utilizado pelo sistema de alarme
Deltafire com o objetivo
de gerenciar, operar e salvaguardar
eventos de diversos sites em um
único local, além disso, cada um
deles pode optar por ter ou não o
software de gerenciamento e
operação Guardião em cada site
(unidade física).

Soluções

Funções
Funções
✓ Armazena 400GB eventos sem sobrescrita
✓ Quantidade ilimitada de usuários
(armazena todo histórico de eventos)
✓ Manutenção remota
✓ Gera grupo de periféricos e roteadores
✓ Sequência de acionamentos
✓ Aciona alarme geral
✓ Níveis de acesso de usuários (4)
✓ Aciona alarmes de grupos individualmente
✓ Impressão de relatórios
✓ Aciona mensagem de localização de roteadores ✓ Atualização on-line
✓ Aciona localização dos acionadores
✓ Desliga alarmes de grupos separadamente
✓ Visualiza rede
✓ Visualiza roteadores
✓ Visualiza terminais conectados
✓ Visualiza ocorrências
✓ Visualiza relatórios
✓ Desarma alarme geral e/ou local
✓ Exclui roteadores
✓ Envio de e-mail (todos tipos de eventos)

terminal
Recurso disponível no SW
Guardião que permite outros
PCs conectados a mesma
rede do supervisório
Guardião receberem
informações do sistema de
alarme de incêndio Deltafire.
As informações que cada PC
recebe podem ser
parametrizadas no SW
Guardião.

Soluções

On-site

✓alarme geral
Fábrica

Monitoramento
PC/notebook
modem

terminal
envio de
mensagens
PCs

Cliente

✓ alarme geral
✓bateria baixa
✓alarme
✓removido
✓alarme geral
✓ alarme geral
✓bateria baixa

filial (unidade)

LAN

tipo de evento

Suprimentos

SESMET/Patrimonial

Manutenção

departamentos

Soluções

filial 1
Ex:
Minas Gerais

Oﬀ-site
Monitoramento Integrado

filial 3
Paraná

filial 2
Bahia

Soluções
Monitoramento Integrado

Oﬀ-site
filial 1
filial 2

filial 3

Matriz

filial 4
filial 5

Soluções
Cliente

Monitoramento
centralizado

On-site/oﬀ-site
Comunicação
com Cliente
Painel de
Mensagens

Unidades do Cliente

PC

SLA disponível
(opcional)
Atendimento técnico
Deltafire

Unidades
Cliente

SESMT
Brigadistas
Manutenção

Portaria
Vale
Cliente
Celular

6 números telefônicos

Soluções
LAN

SITE 01

RF Deltafire
TV/Painel Sinótico

PC

Switch

modem
Rede LAN
Porta RJ45

On-site

Rede LAN
Porta RJ45

Central de
Incêndio

WAN
Switch

Oﬀ-site
PC
Painel Sinótico

Rede LAN
Porta RJ45

SITE 02

OBRIGADO!
Acesse:

www.terafire.com.br

Cleber Antonio de Paula
Telefone:

(11) 4319.9599 / 98266.9599

Matriz

Filial

Rua Laura, 530
CEP 09040 - 240
Santo André - SP | Brasil

Sorocaba - SP | Brasil
Contato: (15) 99649.0303

