




SOLUÇÕES COMPLETAS EM

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Pioneira em fabricação de sistemas em LED e contando com um Know-how 

de mais de 40 anos de experiência em Sistemas Contra Incêndio, a Sécurité 

foi fundada em 2007 para fornecer equipamentos de segurança eletrônica.

Conta com a sua equipe qualificada para criar um relacionamento de 

confiança e transparência com você, prezando pela agilidade e 

comprometimento em nossa parceria. A nossa maior alegria é saber que 

nossos produtos salvam vidas! Previnem e asseguram a sua vida e de sua 

família e também o seu patrimônio.

Levando a nossos clientes treinamentos e a conscientização de trabalho ético 

com responsabilidade é que a Sécurité visa crescer ainda mais o seu 

relacionamento com empresas, pessoas e com a sociedade. Participa de 

projetos sociais com instituições carentes e ONGS com o intuito de levar um 

pouco de conforto, carinho e responsabilidade social.



CATÁLOGO DE PRODUTOS | CENTRAL DE INCÊNDIO

Código 402

Com 28 setores e instalada com apenas 3 fios, a Central Vision 
Slim é ideal para obras de pequeno e médio porte. Utiliza 
acionadores manuais rearmáveis com saída para sinalizadores 
áudio visuais 24V e módulos de endereçamento para 
identificação de sistemas de detecção de fumaça, temperatura, 
gás, etc. 

CENTRAL DE INCÊNDIO CONVENCIONAL
VISION SLIM

Código 401

Desenvolvida para monitoramento de até 250 dispositivos 
endereçáveis com praticidade de  programação, instalação e 
operação. Topologia classe B e apenas 3 fios, utiliza 
acionadores manuais rearmáveis com saída para sinalizadores 
áudio visuais 24V e módulos de endereçamento para 
identificação de sistemas de detecção de fumaça, temperatura, 
gás, etc. Ideal para obras de médio e grande porte.

CENTRAL DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL
VISION

Código 317

Com tecnologia avançada smd e 3 fios, opera através de 
acionamento manual por pressão em painel acrílico com texto 
auto explicativo, permanecendo em disparo até rearme por 
chave especial em acesso na lateral da caixa. Led's verde e 
vermelho para indicar comunicação e acionamento, saída 24V 
para ligação de sinalizador áudio visual e acessos nas partes 
superior e inferior da caixa para tubulação externa.

ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL - SLIM

Código 308

Com tecnologia avançada smd e 3 fios, opera através de 
acionamento manual por pressão em painel acrílico com texto 
auto explicativo, permanecendo em disparo até rearme por 
chave especial em acesso na lateral da caixa. Led's verde e 
vermelho para indicar comunicação e acionamento, saída 24V 
para ligação de sinalizador áudio visual e acessos nas partes 
superior e inferior da caixa para tubulação externa.

ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL



Acionador AC 63 NA | Código 302
Acionador AC 64 NA | Código 303
Acionador AC 63 3 fios | Código 306
Acionador AC 63 NA/SA | Código 307
Acionador AC 63 NA | Código 309
Acionador AC 64 | Código 311
Acionador AC 63 SA 12v | Código 312
Acionador AC 64 SA 24v | Código 310

Acionador manual com sirene Sécurité, acionamento via botão 
NA ou quebra vidro, sirene embutida que será acionada no 
caso de ocorrência de incêndio, quando acionado, o dispositivo 
envia um sinal para a central gerando disparo do alarme de 
incêndio. Possui placa opcional de saída auxiliar para sirene 
externa. O plug de acionamento da central possibilita o disparo 
geral de qualquer acionador do sistema. Cor vermelha.

ACIONADOR DE ALARME

Código 4292

Reforçador de sinal Sécurité 24v, utilizado para corrigir quedas 
de tensão na fiação entre a central e acionadores em 
instalações de dimensões elevadas. Saida de 27,6/3a
Utilização de duas baterias de 7ª 12v (não inclusas).

REFORÇADOR DE SINAL PI 63 24V



Código 3659

Sensor de fumaça contato seco 12v/24v Segurimax, monitora 
elevados níveis de fumaça nos ambientes residenciais e 
comerciais. Ligado nas centrais de incêndio Sécurité através de 
módulo de endereçamento. 12v/24v 4 fios.

SENSOR DE FUMAÇA CONTATO SECO
SEGURIMAX

Código 3704

Sensor termovelocimétrico 12v/24v Segurimax, monitora a 
elevação de temperatura nos ambientes residenciais e 
comerciais. Ligado nas centrais de incêndio Sécurité através de 
módulo de endereçamento. 12v/24v 4 fios.

SENSOR TERMOVELOCIMÉTRICO SEGURIMAX

Código 4700

Reforçador de sinal Sécurité 12v, utilizado para corrigir quedas 
de tensão na fiação entre a central e acionadores em 
instalações de dimensões elevadas. Carregador de bateria de 
13,8v
Utiliza uma baterias de 7ª 12v (não inclusas).

REFORÇADOR DE SINAL PI 64 12V

Código 364 

Caixa de proteção de baterias Sécurité, utilizada para o 
armazenamento de baterias ligadas em centrais de incêndio 24. 

CAIXA DE PROTEÇÃO DE BATERIA PI 63



Código 24825

Sensor de fumaça linear 12v/24v monitora via feixe de luz 
elevados níveis de fumaça nos ambientes residenciais e 
comerciais. Constituído por um emissor e um refletor. Ligado 
nas centrais de incêndio Sécurité através de módulo de 
endereçamento. 12v/24v 4 fios.

SENSOR DE FUMAÇA LINEAR SEGURIMAX

CATÁLOGO DE PRODUTOS | ALARMES DE INCÊNDIO CONVENCIONAIS

Sensor de gás 110v – Código 3154
Sensor de gás 220v – Código 3152
Sensor de gás 110v+220v – Código 4389
Sensor de gás  12/24vdc – Código 4390

Sensor de gás, detecta elevados níveis de gás GLP (butano) e 
GN (gás natural metano) nos ambientes residenciais e 
comerciais. 

SENSOR DE GÁS





TUBULAÇÃO EM PVC VERMELHA 1/2 E 3/4

CONSULTE ITENS E VALORES COM O SEU CONSULTOR











Padre Hildebrando, 329 | Santa Maria Goretti | Porto Alegre

51 3093.9200  |  securite@securite.com.br  |  www.securite.com.br 



Padre Hildebrando, 329 | Santa Maria Goretti | Porto Alegre

51 3093.9200  |  securite@securite.com.br  |  www.securite.com.br 


