
 
 

 

QUADROS DE ALVOS 
 

Standard 

 Quadro de Alvos Retro iluminado com 4 alvos. 

 

Painel em ABS resistente de cor branca com aplicação de encastrar em caixa funda. 

O quadro de alvos é ativado através dos botões de chamada existentes em cada local, cujo número 

correspondente é indicado no mostrador e acompanhado de um sinal sonoro. 

O cancelamento das chamadas é feito através do botão de desarme existente no Quadro. 

 

- A cada unidade será adicionada uma Fonte de Alimentação de 12 V;  

- Dimensões do Quadro: 80x80mm; 

- Botões de chamada com contacto NA / NF. 

 

 Quadro de Alvos Digital com 4, 8, 12 ou 16 alvos. 

 

Painel em ABS resistente de cor branca com aplicação de encastrar em caixa funda. 

O quadro de alvos é ativado através dos botões de chamada existentes em cada local, cujo número 

correspondente é indicado no mostrador e acompanhado de um sinal sonoro. 

O cancelamento das chamadas é feito através do botão de desarme existente no Quadro. 

 

Associando 6 módulos permite 96 alvos, com indicação de 1 a 96, (com numeração sequencial 

entre eles 1 a 16, 17 a 32, 33 a 49….) 

- A cada unidade ou grupo será adicionada uma Fonte de Alimentação de 12 V; 

- Dimensões do Quadro: 80x80mm; 

- Botões de chamada com contacto NA / NF. 

 
 Quadro de Alvos com Desarme Geral no Painel 

 

Painel em metal de cor branca com aplicação saliente ou de encastrar. 

O quadro de alvos é ativado através dos botões de chamada existentes em cada local, cujo número 

correspondente é indicado através do Led correspondente e acompanhado de um sinal sonoro. 

O cancelamento das chamadas é feito através do botão de desarme existente no Quadro. 

Características Técnicas: 
- Número Ilimitado de Alvos com possibilidade de 150 por Quadro; 

- Numeração ou outra designação gravada em baixo relevo; 

- Led´s: Vermelho de 3, 5 ou 8mm; 

- Fonte de Alimentação de 12 V a adicionar; 

- Dimensões do Quadro: Variável - A180xL230 mm (mínima); 

- Botões de chamada com contacto NA / NF.  

 

 Quadro de Alvos com Desarme Individual 

 

Painel em metal de cor branca com aplicação saliente ou de encastrar. 

O quadro de alvos é ativado através dos botões de chamada existentes em cada local, cujo número 

correspondente é indicado através do Led correspondente e acompanhado de um sinal sonoro. 

O cancelamento das chamadas é feito através do botão afeto a cada chamada. 

Características Técnicas: 
- Número Ilimitado de Alvos com possibilidade de 150 por Quadro; 

- Numeração ou outra designação gravada em baixo relevo; 

- Led´s: Vermelho de 3, 5 ou 8mm; 

- Fonte de Alimentação de 12 V incorporada; 

- Dimensões do Quadro: Variável - A180xL 230 mm (mínima); 

- Botões de chamada com contacto NA / NF 


