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O painel de controlo D9412GV2 oferece uma solução
integrada para aplicações de intrusão, controlo de
acessos e de sistema de alarme de incêndios. O painel
de controlo possui um comunicador que envia eventos
para os destinos seleccionados da rede telefónica
pública comutada (PSTN) ou da rede IP através de
quatro grupos de itinerários programáveis. O painel de
controlo disponibiliza até 246 pontos identificados
individualmente. Cada ponto:

• suporta dispositivos normalmente abertos (NA) e
normalmente fechados (NF) com supervisão por
resistência de fim-de-linha (EOL)

• É programável para aplicações de incêndio, de
supervisão de incêndios ou de intrusão.

Com o D9412GV2 pode:
• Monitorizar os pontos de alarme para a ocorrência de

alarmes de intrusão ou incêndio, operando teclados
de utilizador e outras saídas.

• Programar todas as funções de sistema no local
através de um programador D5200 ou remotamente
através do software de programação remota (RPS).

• Adicionar até oito portas de controlo de acesso
através do módulo interface de controlo de acessos
D9210BLC opcional.

Funções

Saídas Programáveis
• Alimentação de alarme de 2 A a 12 Vdc
• Alimentação auxiliar de 1,4 A a 12 Vdc
• Quatro padrões de saída de alarme
• Teste de campainha programável
• Temporizador de desactivação da campainha

programável

Resposta do sistema
• 31 índices de ponto personalizados, incluindo a

supervisão de incêndios
• Tempo de resposta do ponto seleccionável
• Capacidade do ponto de cruzamento
• Verificação de alarme de incêndio
• Teste local pelo inspector de incêndios
• Modo de vigilância
• Pontos de arme, desarme, exclusão e inclusão de

eventos programados (skeds), controlo de relés,
controlo de níveis de autoridade e controlo de
acessos

Interface do utilizador
• Supervisão de até oito teclados (podem ser utilizados

até 32 teclados não supervisionados)
• Caracteres do teclado personalizados
• Menu de comando com gama completa de funções,

incluindo funções personalizadas



• Autoridade por área e nome com 16 caracteres para
cada utilizador

• Os 14 níveis de autoridade controlam a autoridade do
utilizador para alterar, adicionar ou apagar códigos
secretos ou credenciais do controlo de acessos, para
desarmar ou excluir pontos e para iniciar testes do
sistema

Nota
Utilizar pelo menos um teclado em cada sistema.

Configurações de área
A programação de área oferece uma vasta selecção de
diferentes configurações de sistema. É atribuído um
número de conta a cada área para definição das
funções de aviso, controlo e de relatório. Possibilidade
de ligação de várias áreas a uma área partilhada
automaticamente controlada (entrada ou átrio). O
arme da área pode ser condicional em outras áreas
(principal ou associado).

Regra dos dois elementos
A regra dos dois elementos proporciona segurança
acrescida ao exigir:

• Duas pessoas presentes na abertura
• Dois códigos secretos únicos no mesmo teclado para

desarmar uma área
Sem o segundo código secreto o sistema nega a
entrada.

Função "Early Ambush"
A função "Early Ambush" requer duas entradas de
código secreto no mesmo teclado. Dependendo da
configuração, introduza o mesmo código secreto duas
vezes ou use dois códigos secretos únicos. A primeira
introdução desarma a área e a segunda introdução faz
parar um temporizador programado para enviar um
evento de coação. Caso a segunda introdução não
ocorra no intervalo de tempo programado, o sistema
gera um evento de coação. A função "Early Ambush"
permite aos utilizadores inspeccionar as instalações e
utilizar o sistema para confirmar se é seguro entrar na
área, proporcionando segurança acrescida.

Controlo de saída fácil
O painel de controlo D9412GV2 passa de uma
condição de arme para outra condição de arme sem
desarmar. Por exemplo, se alterar a condição de arme
principal para arme de perímetro, o painel de controlo
cumpre e informa da alteração. O controlo de saída
fácil reduz o número de introduções por teclado,
simplificando a operação do sistema.

Lista de menu controlada por código secreto
programável
O sistema solicita aos utilizadores a introdução do
código secreto antes de ser possível visualizar o menu
do teclado. O visor do teclado mostra ao utilizador as
opções de menu permitidas, de acordo com o nível de
autoridade do utilizador. Os menus controlados por

código secreto fornecem aos utilizadores apenas as
opções e informações que lhes são pertinentes,
simplificando a operação do sistema.

Âmbito de seguimento do código secreto
Utilize Código secreto segue âmbito para restringir o
arme e desarme do código secreto ao local imediato
do teclado, mesmo que o teclado possa comunicar
eventos de outras áreas. O âmbito de seguimento do
código secreto simplifica o procedimento de arme e
desarme sem limitar quaisquer outras funcionalidades
do teclado.

Teste de passagem invisível
Um item de menu permite ao utilizador testar pontos
de 24 horas invisíveis no âmbito do teclado, sem que
seja enviado um relatório para a receptora de alarmes.

Função personalizada activada na porta
Uma função personalizada é activada quando as
credenciais do utilizador são apresentadas ao leitor do
controlador da porta D9210B . A função personalizada
actua tal como se o utilizador tivesse executado uma
função no teclado associado com o controlador da
porta.

Códigos secretos
Os códigos secretos do utilizador possuem entre três
a seis dígitos. Atribua a cada utilizador um dos 14
níveis de autoridade personalizados em cada área.
Restrinja os códigos secretos para funcionarem
apenas durante determinados períodos.
As opções "regra dos dois elementos" e "Early
Ambush" requerem dois códigos secretos,
proporcionando segurança adicional em
estabelecimentos financeiros tais como bancos.

Receptor/gateway
O painel de controlo D9412GV2 dá prioridade e envia
relatórios nos formatos de comunicações BFSK ou
Modem IIIa2 para quatro grupos de itinerários. Cada
grupo possui um destino principal e de segurança
programáveis.
O D9412GV2 funciona com o receptor/gateway de
comunicações Conettix D6100 mediante a utilização
de um Módulo de interface de rede Conettix DX4020.
Quando utiliza um DX4020, o D9412GV2 possui
funcionalidades de anti-reprodução e de anti-
-substituição programáveis.
O formato de comunicações Modem IIIa2,
disponibilizado com os receptores da Bosch, adiciona
capacidades de relatório à receptora de alarmes tais
como:

• Números e texto de ponto individual
• Abrir ou fechar relatórios por número de área
• Ensaios de programação remota
• Relatórios de diagnóstico
• Relatórios do nome de utilizador

Segurança e detecção de incêndios
O painel de controlo D9412GV2 fornece oito pontos
on‑board e até 238 pontos adicionais off‑board
(dependendo do modelo e das interfaces de
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expansão). Pode programar pontos individuais para
monitorizarem todos os tipos de alarmes de intrusão,
alarmes de incêndio e dispositivos de supervisão.

Registo de eventos
O registo de eventos armazena até 1000 eventos locais
e transmitidos. O registo de eventos inclui hora, data,
evento, área, ponto e número de utilizador. Visualize o
registo de eventos a partir de um teclado ou utilize o
RPS para recuperar remotamente a informação sobre
eventos. Os operadores do RPS podem recuperar
eventos periodicamente através de uma única
chamada telefónica, em vez de receberem várias
chamadas todos os dias. Quando o registo de eventos
atinge um limite programado de eventos armazenados,
poderá enviar um relatório opcional para um receptor.

Controlo de acessos
O D9412GV2 permite a resposta personalizada por
área do trinco da porta, da derivação de ponto e do
desarme automático. No painel, estão disponíveis 14
níveis de acesso com controlo manual e programado.
Armazene, visualize ou imprima eventos de acesso tais
como:

• Acesso permitido
• Sem entrada
• Entrada
• Saída

Eventos programados (Skeds)
O relógio interno e o calendário iniciam eventos
programados (skeds) individuais. Os "skeds" executam
funções tais como arme ou desarme, controlo de relés
ou inibição de pontos. O painel de controlo D9412GV2
oferece:

• 40 eventos programados com até 25 funções
diferentes

• Oito janelas de abertura e oito janelas de fecho
• Oito janelas de utilizador
• Agendas com dia da semana, data ou feriados apenas
• Quatro agendas de feriados com 366 dias cada (ano

intercalar)

Teste de incêndio
Quando um utilizador activa o modo de teste de
incêndio, o painel de controlo suprime o envio de
todos os relatórios para a receptora de alarmes. O
teclado e o avisador exibem todos os dados de teste.
A funcionalidade de reposição do sensor automático
poupa tempo; não necessita de repor os sensores
manualmente. No fim do teste, o teclado exibe o
número de pontos não testados.

Programação, diagnóstico e controlos
Os utilizadores podem programar no local com um
programador D5200 ou programar remotamente
através do RPS. Um código secreto de sistema
programável evita a programação remota não
autorizada.
Os painéis de controlo D9412GV2 contêm até quatro
números de telefone separados para os receptores
primário, alternativo e de segurança, para gerarem
relatórios de teste automático.

O utilizador é identificado pelo nome e número
quando repõe alarmes ou quando arma ou desarma
um sistema.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

EUA UL AMCX: Central Station Alarm Units
(UL1610, UL1635), AMCX7: Central
Station Alarm Units Certified for Canada
(CAN/ULC-S304-M88, UL 1635),
AMTB: Control Panels, SIA False Alarm
Reduction (ANSI/SIA CP-01-2000),
AOTX: Local Alarm Units (UL464,
UL609), AOTX7: Local Alarm Units Cer-
tified for Canada (CAN/ULC-S303, CAN/
ULC-S525), APAW: Police Station Alarm
Units (UL365, UL464), APAW7: Police
Station Alarm Units Certified for Canada
(CAN/ULC -S303, CAN/ULC-S304,
CAN/ULC-S525), APOU: Proprietary
Alarm Units (UL1076), APOU7: Proprie-
tary Alarm Units Certified for Canada
(ULC/ORD-C1076), NBSX: Household
Burglar Alarm System Units (UL1023),
NBSX7: Household Burglar Alarm Sys-
tem Units Certified for Canada (ULC/
ORD-C1023), UOJZ: Control Units, Sys-
tem (UL864, 9th edition), UTOU: Con-
trol Units and Accessories - Household
System Type (UL985), UTOU7: Control
Units and Accessories - Household Sys-
tem Type Certified for Canada (ULC-
-S545)

FM

CSFM 7165-1615:0119 FIRE ALARM CON-
TROL UNIT (COMMERCIAL) Julho de
2008

FCC AJ9-MUL-46532-AL-E

NYC-
-MEA

12-92-E, Vol, 15

Canadá IC 1294A-GV2

Peças incluídas

Componentes do D9412GV2 Quantidad
e

D9412GV2 Placa 1

Aba de montagem 1

D9412GV2 Placa de face com rótulo 1

Como encomendar

D9412GV2 Painel de controlo
Inclui uma placa de circuito impresso (PCB).
N.º de encomenda D9412GV2

D9412GV2 Painel de controlo para o Canadá
Para utilização no Canadá. Inclui uma placa de circuito
impresso (PCB) e hardware de instalação diverso.
N.º de encomenda D9412GV2-CA
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D9412GV2 Kit anti‑vandalismo
Contém uma PCB, um transformador e uma caixa anti-
-vandalismo.
N.º de encomenda D9412GV2-A

D9412GV2 Kit contra incêndios e intrusão
Contém uma PCB, um conjunto para duas pilhas, dois
cabos telefónicos, um comutador de linha telefónica,
um transformador e uma caixa para sistema de
incêndio.
N.º de encomenda D9412GV2-B

D9412GV2 Kit anti-intrusão para áreas comerciais
Contém uma PCB, uma fechadura e conjunto de
chaves, um transformador e uma caixa universal.
N.º de encomenda D9412GV2-C

D9412GV2 Kit anti-intrusão para áreas comerciais para o
Canadá
Para utilização no Canadá. Contém uma PCB, uma
fechadura e conjunto de chaves, um transformador e
uma caixa universal.
N.º de encomenda D9412GV2-CA-C

Acessórios de hardware

ICP‑EZTS Interruptor contra sabotagem (tamper) duplo
Combinação de interruptor contra sabotagem
(tamper) com um loop de fios para saídas adicionais
contra sabotagem (tamper).
N.º de encomenda ICP-EZTS

D122 Jogo de dois cabos da bateria
N.º de encomenda D122

D122L Jogo de dois cabos da bateria com condutores
longos
N.º de encomenda D122L

D137 Suporte de montagem
Usado para montar módulos acessórios nas caixas
D8103, D8108A e D8109.
N.º de encomenda D137

D138 Suporte de montagem, ângulo direito
Usado para montar módulos acessórios nas caixas
D8103, D8108A e D8109.
N.º de encomenda D138

D1224 bateria (12 V, 26‑28 Ah)
Uma bateria de chumbo‑ácido, selada, de 12 V, para
alimentação auxiliar e de standby com dois terminais
fixados por perno. Inclui equipamento para ligar cabos
da bateria ou terminais isolados.
N.º de encomenda D1224

D1238 bateria (12 V, 38 Ah)
Bateria de chumbo-ácido selada de 12 V para
alimentação auxiliar e de standby com dois terminais
fixados por perno. Inclui equipamento para ligar cabos
da bateria ou terminais isolados.
N.º de encomenda D1238

D1640 Transformador
Transformador do sistema a 16,5 Vac, 40 VA.
N.º de encomenda D1640

Opções de software

RPS Kit (LPT)
Software de gestão de contas e programação de
painéis de controlo com ligação LPT.
N.º de encomenda D5500C-LPT

RPS Kit (USB)
Software de gestão de contas e programação de
painéis de controlo com chave de segurança USB
(dongle).
N.º de encomenda D5500C-USB
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