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Devido à própria natureza do projeto, a maioria das grandes estruturas de hoje
não estão adequadamente protegidas contra fumaça e fogo. Características
como grandes saguões, áreas abertas amplas e teto alto podem fazer com que o
uso dos métodos tradicionais para detecção de fogo e fumaça seja impraticável,
ineficaz e de difícil manutenção e operação. Colunas de ar altas e a estratificação
da fumaça podem impedir que a fumaça atinja detectores de fumaça do
tipo spot, tornando ainda mais ineficiente a detecção de fogo tradicional em
instalações com áreas abertas.

A Solução:
Tecnologia de Detecção de Fogo po Vídeo

DETECÇÃO DE FOGO E
VIGILÂNCIA POR VÍDEO
DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O SigniFire da Fike é uma solução para detecção de fogo, fumaça e intrusão
por vídeo. O moderno sistema de detecção SigniFire, detecta visualmente,
por meio de câmeras, a presença de fogo ou fumaça em sua fonte,
independente do fluxo de ar na área. O SigniFire significa uma
vantagem crítica para a detecção precoce de fogo, identificando e
reagindo a situações de fogo nos estágios iniciais, e protegendo
vidas e patrimônio.
• Detecção de chamas em segundos
• Fornece vídeo vital e ao vivo da situação
para locais remotos
• Ativa sistemas de alarme de incêndio
• Fornece evidência forense em vídeo
para futuras investigações
• Fornece recursos de vigilância por vídeo
Ambientes desafiadores e áreas abertas não precisam mais recorrer à
proteção inadequada contra incêndio. Proteção e segurança… isso é a
detecção de fogo por vídeo SigniFire.
Cada câmera IP SigniFire pode ser configurada com várias zonas de detecção
eou exclusão em seu campo de visão. Estas zonas são definidas para detectar
eventos específicos (fogo, fumaça e movimento) dentro da zona, ou detectar
eventos fora da zona. A ativação de cada zona também pode ser ligada a
esquemas de horário, portanto, o sistema sempre está funcionando quando
você precisa, sem interferir em eventos ou circunstâncias especiais.

Credibilidade do SigniFire
O SigniFire oferece tecnologia campeã de prêmios, certificada por várias
instituições de pesquisa do setor, incluindo o Laboratório de Pesquisa Naval
dos EUA, a Universidade de Maryland, FM Global e a Marinha Real Britânica.

SigniFire … ...

tecnologia expansível que pode ser aplicada como

sistema individual para novas instalações, ou integrado ao seu
sistema de gerenciamento de vídeo atual.

CONFIÁVEL, INOVADOR E INTELIGENTE
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A LINHA COMPLETA DE
PRODUTOS SigniFire:

DETECÇÃO DE FOGO E

SigniFire... recursos modernos para detecção de fogo e

VIGILÂNCIA POR VÍDEO

vigilância avançada por vídeo em uma única família de produtos.

ICâmera de Rede IP
A câmera SigniFire IP combina a resolução aprimorada e
claridade de imagem de uma câmera de rede padrão com
recursos integrados de detecção de chamas, fumaça e
movimento. A tecnologia aprovada pela FM detecta:
• Presença de chamas no campo de visão da câmera
• Luz refletida do fogo quando as chamas estão obstruídas
• Presença de nuvens de fumaça e fumaça no ambiente
• Invasão não autorizada
FSM-IP
Um gravador de vídeo em rede que pode ser ampliado com
software para gerenciamento de vídeo, cada FSM-IP é projetado
para suportar até 32 câmeras SigniFire:
• Gravação constante do sinal de vídeo no disco de arma
zenamento interno
• Pode incluir até 1 terabyte de espaço de armazenamento,
com reprodução sob encomenda
• Oferece uma plataforma para o monitoramento de
vídeos ao vivo
• Manutenção de registro de eventos para todas
as condições de alarme
• Envio de alarmes e vídeos para locais remotos
• Oferece uma interface de gerenciamento de
rede para configuração e manutenção
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Switch Poe de 100mb

FSM-IP

Servidor de Gerenciamento
de Eventos & NVR

Câmeras SigniFire IP
SpyderGuard

Estação de
Monitoramento Remoto

Módulos
Endereçáveis

Fike Cybercat®

Painel de Controle de Alarme de Incêndio

Em seu formato mais simples, a
instalação do SigniFire consistirá de
várias câmeras SigniFire IP

SpyderGuard
SpyderGuard é uma moderna ferramenta de monitoramente, investigação
e gerenciamento, projetada para acessar continuamente vários servidores
FSM-IP em uma ampla rede corporativa ou na internet. O SpyderGuard
combina segurança física com alerta precoce de chamas e fumaça:
• Acesso de várias unidades FSM-IP ou FSM-8 ao mesmo tempo
• Integração das plantas do prédio, instalações e pavimentos
• Monitoramento remoto pela Internet
• Reprodução remota de eventos arquivados
• Envio de alarmes e fotos de vídeo por email
• Geração de relatórios de preparação e manutenção

conectadas à plataforma FSM-IP

SpyderPanel
SpyderPanel é um painel sensível ao toque projetado para oferecer uma
interface de usuário simples para que a equipe de segurança tenha respostas
rápidas em uma situação de emergência. O SpyderPanel é intuitivo e não
exige nenhum treinamento para analisar alarmes, sinal de vídeo, plantas do
prédio ou informações vitais das instalações.

32 câmeras e fornecer gravação

NVR por meio de uma rede local.
Seguranças e administradores
podem então monitorar e configurar o sistema por esta rede, ou
remotamente, por meio da internet.
Servidores FSM-IP NVR adicionais
são acrescentados de acordo com a
necessidade do usuário, sendo cada
um deles capaz de manusear até
contínua e reprodução de vídeo
sob encomenda.
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FLEXIBILIDADE SIGNIFIRE –
ALERTA PRECOCE DE DETECÇÃO BASEADO EM DVR
SigniFire é uma solução baseada em vídeo para a detecção de
chamas, fumaça e intrusão, expansível e ideal para novas instalações,
sistemas individuais e alguns projetos de
aperfeiçoamento. Entretanto,
instalações em funcionamento já
podem ter um sistema de segurança
por vídeo instalado.

O EQUIPAMENTO DE
SEGURANÇA EXISTENTE
PODE SER UTILIZADO PARA
PROTEGER A UNIDADE
CONTRA INCÊNDIOS? Sim!
The SigniFire FSM-8 é uma solução
baseada em DVR (Gravação de Vídeo
Digital) para a detecção de chamas,
fumaça e intrusão projetada para a utilização em locais onde câmeras
analógicas já estejam instaladas. Apesar de o resultado ser uma
imagem com resolução mais baixa, o FSM-8
utiliza os mesmo algoritmos que a SigniFire IP e
é capaz de detectar e alertar uma variedade de
eventos. O FSM-8 DVR pode processar os sinais
de vídeo de até 8 câmeras analógicas CCTV e
pode ser utilizado em conjunto com os softwares
SpyderGuard e SpyderPanel.
• 8 canais analógicos de vídeo
• Utiliza câmeras CCTV padrão
• Unidade expansível na rede IP
• Monitoramento remoto pela Internet
• Reprodução remota de eventos arquivados
• Atende às necessidades de segurança
da empresa
• Aprovada pelo FM para o uso com câmeras
analógicas certificadas
O FSM-8 pode ser uma alternativa com ótimo
custo-benefício para melhorar várias aplicações ou
em sistemas de segurança já existentes. Proteção
QUANDO Você Precisa.

Analog Cameras

Os algoritmos complexo de detecção da

FSM-8

DVR Server

SigniFire oferecem opções de configuração
Fike SpyderGuard

Remote Monitoring Station

sem fim para ótimo desempenho e
flexibilidade do sistema.
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INTERFACE DO PAINEL DE CONTROLE DE INCÊNDIO
A câmera SigniFire IP pode ser facilmente conectada diretamente a um Painel de Controle de
Alarme de Incêndio como um detector de fumaça e chamas através de três relés de contato seco embutidos
na placa posterior de cada câmera. Estes relés são configuráveis para sinalizar alarmes de chamas, fumaça,
movimento e condições de falha, que incluem ausência de imagem, câmera fora de foco e situações de
pouca luz. Os contatos secos também podem ser programados pelo usuário final para incluir um atraso
no fechamento do relé em eventos específicos, para permitir a verificação por meio do vídeo antes da
notificação do painel de alarme. Este atraso ajuda a reduzir ou eliminar alarmes falsos.

SUPERANDO SUAS EXPECTATIVAS CONFIÁVEL, INOVADOR E INTELIGENTE
CyberCat – o sistema digital
de comunicação bi-direcional
ponto-a-ponto que fornece
tudo que você precisa.
®

Quando fumaça e fogo ameaçam vidas
e propriedades, o tempo de reação é
crítico. É por isso que projetamos o
nosso alarme de incêndio e painel de
controle CyberCat , para dar respostas mais rápida do
que as exigidas pelo setor, eliminando atrasos e
interferências. A informação é enviada simultaneamente
dos sensores inteligentes para o painel de alarme e
outros dispositivos do sistema. Esta comunicação direta,
ou tecnologia ponto-a-ponto, não apenas reduz os tempos de resposta,
mas cada dispositivo CyberCat é capaz de gerar uma informação precisa e altamente detalhada. Os
sistemas convencionais dão a você uma idéia geral da localização do incêndio. Por exemplo:
O segundo andar do seu prédio.
Os sensores inteligentes do CyberCat informam com precisão qual dispositivo está em alarme. E o
sistema inteligente CyberCat pode ser programado para transmitir informações e realizar o processo de
gerenciamento de tarefas.

D E S E M P E N H O

S E M

P R E C E D E N T E S
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A SOLUÇÃO TOTAL
A Fike é reconhecida por ser
líder em manutenção, suporte e
fornecimento no setor de proteção
contra incêndios. Não importa o
problema, não importa a hora, é
fácil entrar em contato com um
representante treinado e experiente
da Fike que o ajudará rapidamente.
Combine isso com a mais avançada
tecnologia disponível para sistemas
de alarme de incêndio e preços
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competitivos para todas as suas
necessidades de aplicação final,
e você terá uma solução integral
para todas as suas necessidades

TECNOLOGIA DE VÍDEO DE

de alarme de incêndio e proteção

DETECÇÃO DE INVASÃO,

contra incêndio.

FUMAÇA E CHAMAS
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