
Resumo 

 

O documento de seguida apresentado fornece uma explicação pormenorizada do 

método de desenvolvimento e implementação (a nível de Hardware) de uma central de 

detecção de incêndios endereçável. Apesar de existir actualmente no mercado uma 

vasta gama de produtos idênticos ao que se propõe desenvolver neste projecto, 

tenciona-se desenvolver o hardware de uma central de incêndios de forma a tornar este 

equipamento mais económico e que, ao contrário dos outros sistemas, permita a 

utilização do maior número de marcas de detectores possíveis. 

Inicialmente foram realizadas pesquisas, para obter informação sobre sistemas 

semelhantes já existentes e sobre a norma EN54, referente a centrais de detecção de 

incêndio. Após estas pesquisas, foram definidas as especificações do sistema e foi 

iniciado o seu desenvolvimento. 

A central desenvolvida é um sistema baseado num microprocessador que possui um 

interface com o utilizador, constituído por um conjunto de indicadores, um LCD e um 

conjunto de teclas que permite ao utilizador navegar nos diferentes menus do 

mostrador. Possui ainda capacidade de comunicação por Ethernet, RS422/485/232 

Estes tipos de comunicação têm diferentes objectivos: Ethernet e RS232 para ligação a 

um computador de controlo e RS422\485 para ligação com um possível repetidor e aos 

detectores. 

Além destes módulos, que também se podem encontrar nos sistemas actualmente no 

mercado, a central desenvolvida possui ainda algumas características que permitem ao 

sistema evidenciar-se relativamente à gama em comercialização. Um destes sistemas é 

o caso do módulo de gravação e reprodução de voz, que permite por exemplo numa 

sala de controlo de o edifício de grandes proporções, uma identificação mais rápida das 

ocorrências sem que o utilizador necessite de olhar para a central ou usar o seu 

interface de controlo. A utilização de uma única bateria de 12V como fonte secundária é 

também uma característica que distingue a central desenvolvida já que esta, em 

conjunto com a utilização de componentes de baixo custo, torna o equipamento mais 

económico. 



Apesar de ser interessante desenvolver uma central que pudesse suportar detectores 

de diversos fabricantes, após análise do mercado de detectores de incêndios foi 

verificado que as diferentes marcas de detectores possuem protocolos de comunicação 

proprietários, o que torna este dinamismo impraticável. No entanto, após análise da 

parceria proposta pela única marca que se mostrou disponível para partilhar o seu 

protocolo, a empresa Nibble Engenharia Lda., concluiu que a solução que lhe é mais 

vantajosa economicamente será implementar os seus próprios detectores e 

desenvolver o seu próprio protocolo de comunicação. 

 

 

Abstract 

 

The presented document explains the development method and the implementation 

(hardware level) of a fire detection system. At the moment there are several products on 

the market identical to the one we intend to develop. However, this project aims to build 

the hardware of a fire detection system with a lower price and offering the ability to 

communicate with several brands of fire detectors. 

Initially, it was made an analysis about the existing fire detection systems and the 

international standard EN54 that refers to fire detection systems. Those analyses helped 

to define the specification parameters that lead to the final product. The developed 

system is based in a microprocessor and has several components that enable the 

implementation of a simple user interface. The user interface has a LCD to show the 

necessary information to the user, some control buttons to navigate through the LCD 

menus, some sound and light emitter devices. The developed system has the ability to 

communicate trough Ethernet and RS232 a computer connection and RS485 and 

RS422 to communicate with a possible repeater and the fire detectors. 

All these characteristics can be found in the systems that are being commercialized at 

the moment. However there are advantages unique of the system developed: a digital 

sound system that gives the user the possibility to record and play voice message and 

the secondary power supply that uses a single 12V battery, contrary to the other brands 

of fire detection systems that use two 12V batteries to provide the required 24V. Using 



one battery and low cost components has enabled us the opportunity to build a much 

more economical system. 

After the analysis of the existing detectors, it was noticed that each detector brand have 

a different communication protocol with the corresponding fire detection system. This 

allowed us to conclude that it would be impossible to build a system compatible with a 

large number of detectors brands. 

Nibble Engenharia Lda. decided that the solution for this problem is to build their own 

fire detectors and the associated proprietary communication protocol. However, this 

decision was taken late in the project and it became impossible to develop the detectors 

and the communication protocol. Nevertheless, the general architecture of the 

addressable detectors was proposed in the scope of the project. 


