
Parceria tecnológica entre 

 “VIDAL Microcontroladores” &  “AMGE Security Systems” 

Nova linha wireless para proteção contra incêndios:  

 Detectores 
 Sirenes 
 Acionadores manuais 
 Gateway dedicado. 

Interligado as centrais da Linha Premium, garantem ampla cobertura a todo o empreendimento, mesmo em locais de difícil 
acesso ou onde a reforma da infraestrutura existente seja difícil ou proibitiva. 

Sistema completo já em funcionamento no Hospital Villa Lobos , Moóca SP 

Lançamento oficial em Janeiro de 2021 

 

Sobre a VIDAL microcontroladores 

Desde 1990 atuando em desenvolvimento sob medida de produtos eletrônicos com microcontroladores. 

www.vidal.com.br 

Sobre a AMG’E 

Há 27 anos no mercado, a AMG’E cria soluções para garantir a segurança do seu empreendimento, com equipamentos de 
fabricação própria para sistemas de automação, detecção e tecnologia contra incêndios. 
 
https://amgebrasil.com/ 



               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Sirene wireless 

 

                 Acionador wireless 

 

            Central Repetidora e Gateway (Hospital Villa Lobos) 

 

                     Gateway wireless 



Leds

Gateways

Funcionamento

Interligar de forma rápida e segura as Centrais 

utilizando tecnologia de rádio.

Informações Técnicas

PWR: LED Azul

ONLINE: LED Verde

ERRO: LED Vermelho

RÁDIO: LED Amarelo

RS485: LED Amarelo

Tx/Rx C(central): LED Azul

Tx/Rx R(rede): LED Vermelho

Especificações Técnicas

Fabricação nacional
AMG’E Security Systems
Engenharia Indústria e Comércio Ltda.

Função
- Tecnologia de espalhamento espectral

- Alta imunidade a ruidos

- Longo alcance

- Alta penetração mesmo em ambientes fechados

- Criptografia de ponta a ponta

- Protocolos de confirmação de mensagem recebida

- Fácil instalação

Compatibilidade: Com sistema AMGE Rádio

Consumo de corrente: 10mA

Tensão de alimentação: 12Vcc

Frequência da Portadora: 915Mhz

Protocolo de comunicação: do fabricante

Fabricante: AMGE Engenharia Industria e Comercio Ltda





Especificações Técnicas

Este produto deve ser instalado e configurado  por um técnico qualificado.

Duração da carga da bateria nas condições: 

1)  Em funcionamento normal com envio de uma 'live' 
diária informando seu estado para central arquivar no 
banco de dados. Duração: mais de 3 anos

2) Funcionamento normal com até 2 alarmes mensal. 
Duração:  mais de 30 meses

Transmissão segura com confirmação de entrega do 

pacote.

Em intervalo regular de 100 horas transmite 

informação para central contendo nível da bateria 

seu estado de funcionamento.

Detectado nível baixo de bateria informação é 

transmitida para central.

Comunicação segura entre detector e central com 

confirmação da entrega do Pacote.

Tecnologia LPWAN

Leds

Detecção de fumaça:  Óptico por espalhamento

Detecção por variação da temperatura:  atua quando 

a variação é igual o superior a 10º graus Celsios por 

minuto ou a temperatura do local atinge 57º.C.

Funcionamento: Supervisiona presença de fumaça e 

variação de temperatura a cada 8 segundos

Informações Técnicas
Alcance do link: até 2km (com visada)

Fonte de Energia: 4 Pilhas de Lítio AA, 3,6V/2200mA

Em Stand By: 32uA

In em Alarme:  1,6mA

Modulação: TDM.

Velocidade de transmissão: 9600bps

Conexão: orientada a pacotes

Informação: criptografada de ponta a ponta.

Comunicação: criptografada, padrão LoRa.

Frequência da Portadora: 915MHz

Potência de Irradiação: 2dB

Compatibilidade: Centrais marca AMGE Security 

Systems

Fabricante: AMGE Engenharia Indústria e Comércio Ltda

Características

Led vermelho:  para sinalização de alarme.



.A Linha Premium 600/1250/6000,  concede versatilidade em suas aplicações através de suas

 Centrais. Com Centrais de 600, 1250 e 6000 endereços cadastrados e setorizados

através de seus Roteadores, a programação é prática feita por Software Supervisório. 

.

Centrais
Linha Premium

600, 1250 e 6000
Design Funcional

Gera Relatórios

AMG’E Security Systems
Engenharia Indústria e Comércio Ltda.

Sistemas de Proteção Contra Incêndios

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com



Central 600
Até 600 endereços 

Compatível com Software Supervisório 

Design Funcional

Pode ser habilitada para Comunicação via Rádio 
(obrigatoriedade em adquirir a Licença do Supervisório
para configurar equipamentos sem fio)

Configuração prática

Gerar Relatórios

As Centrais Premium oferecem o que há de melhor em Tecnologia para pequenas e médias e 

grandes instalações. Com múltipla função, elas podem ser utilizadas em Sistemas com Fio, e 

possuem compatibilidade para utilização de Equipamentos sem Fio, via Rádio.

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com

Centrais 600, 1250 e 6000
Linha Premium

(necessário adquirir licença do Supervisório)

(necessário adquirir licença do Supervisório)

Até 1250 endereços 

Central 1250

Habilitada de fábrica para Comunicação  via Rádio

Configuração prática

Software Supervisório Incluso

Design Funcional

Gerar Relatórios Incluso

Até 6000 endereços 

Central 6000

Habilitada de fábrica para Comunicação  via Rádio

Configuração prática

Software Supervisório Incluso

Design Funcional

Gerar Relatórios Incluso



Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com

Praticidade, segurança
e inovação

Sistema de Proteção Contra Incêndios AMGE

Sistema 
Cabeado e/ou Rádio

Compatíbilidade com 
Software SupervisórioRelatórios

provenientes do Codificador de contato seco.

CSs (Comandos Secundários) das chaves de fluxo 
Módulo Codificador de CS.

Detecção de fumaça.

Detecção de gás GLP / GN.

Detecção de temperatura.

Alarme manual / Disparo do alarme.

Fechamento e abertura de contatos secos 

Fechamento e abertura de contatos secos dos 
do sistema e sprinklers com sinal oriundo do 
Identifica bomba ligada

Supervisiona o estado dos dispositivos e rede

Reconhecem e executam



Configuração das Centrais

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com

Centrais 1250 e 6000 Programação via Software Supervisório
O Software Supervisório está incluso nestes modelos e é responsável por 
configurar todos os dispositivos na Central.

5

2 Software para Programação

3
O Software Supervisório pode  ser incrementado neste Modelo de Central com 

aquisição da licença, do Mini PC e demais equipamentos.

4 Mouse sem fio

Monitor 18,5” HDMI

3 Teclado sem fio

2 Controladora*

1 Central 600, 1250 ou 6000

1 Central 600

Centrais 600 Programação via Software dedicado para Programação
O Software Supervisório não é obrigatório para o funcionamento deste modelo
de Central, sendo assim, para configuração da mesma, disponibilizamos um
Software dedicado exclusivo para a programação dos dispositivos.

opcional



Especificações da Controladora

Características das Centrais

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com

Reconhecem de eventos com precisão.

Executam de rotinas específicas em função do evento.

Recebem informação de anomalias provenientes dos roteadores e sinalizam no display

Em caso de alarme, a Central identifica o ponto.

Análise de dados é feita por divisão setorial através dos roteadores.

A programação é feita por Softwares

Processador Intel Celeron Dual Core J1800 Integrado 2.41Ghz

DDR3L SO-DIMM 1333 MHz
1x SO-DIMM slots, máximo 8GB

Realtek RTL8111G 10/100/1000 Mbps

1x porta PS/2 para teclado e 1x ´prta PS/2 para mouse
1x porta VGA
4x portas USB 2.0
1x porta LAN RJ45
1x áudio I/O 
1x poRta HDMI
1x porta USB 3.0

1x conector CPU_FAN
1x conector SYS_FAN
1x conector para Painel Frontal
1 conector para Painel Frontal de áudio
1x conector USB 2.0 
1x conector de Energia ATX
2x conectores SATA2
1x conector para uso de senstor de instrusão
1x conector de saída de áudio S/PDIF
1x conector para expansão de portal serial via cabo
1x conector para expansão de porta paralela via cabo

Memória

LAN

Portas do Painel Traseiro I/O

Conectores Internos



Proteções
Porta de dados do

Roteador: Detectores e

linha de dados e isolador
de curto-circuito em 10ms

quando a corrente do
circuito superar 250mA.

Porta de dados da
Central: Linha tronco que 

alimenta os roteadores com

de dados e isolador de 
curto-circuito

microprocessado na linha de 
energia.

endereçáveis: 
Detectores

endereçáveis dotados 
de proteção para

alimentação reversa. 
Não Queimam.

Tensão de
alimentação da

Central de 90 à 240
vca, usando fonte

chaveada com
proteção de surto

sobre carga e
curto-circuito.

Características do Sistema

1. Supervisionar e isolar curto-circuito, 

informando anomalia para Central.

2. Supervisionar tensão induzida e sobrecarga
 no setor, isolar e informar anomalias para central

Função do roteadorFunção da central

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com

Além da Detecção é Programável 
para reconhecer e diversos eventos 

como abertura e fechamento de 
portas, acionamento de motores 

elétricos, entre outros.



O Módulo Supervisório supervisiona e arquiva todos eventos acontecidos no sistema 

de detecção o alarme de incêndio, facilitando dessa forma a manutenção do sistema 

com gestão eficiente.

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com

Software Supervisório

Supervisão e cadastros do Sistema

Realize a gestão do Sistema
através do Supervisório.



Telas
Software Supervisório

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com



Eventos de Detecção e Alarme de Incêndio:

Identifica o evento na Tela do Computador

Registra o evento no banco de dados

Libera botão para operador digitar o Relatório de Eventos 

Volta ao estado de supervisão assim que operador digitar o relatório e salvar.

Resumo das Funções do Supervisório

Prioridades

Função Supervisório

Segurança do Sistema

Na ocorrência de um desses eventos o supervisório recebe a informação proveniente de central 

de detecção e:

Eventos de Chave de Fluxo 
Eventos dos Motores do Sistema

Quando o sistema tiver supervisório integrado, a central funcionará como interface de comuni-

ção entre motores do sistema e dispositivos secundários supervisionados, sendo que os esta-

dos desses dispositivos serão mostradas na tela do supervisório e não no display da central. 

Eventos de Alarme tem prioridade sobre eventos supervisionados.

Para garantir a conctividade entre PC e Central de Alarme o supervisório testa comunicação 

com a central em intervalos regular de 5 minutos, acontecendo falha, o supervisório toca bip 

de alerta,  mostra lembre na tela e registra evento no banco de dados.

A Central poderá ser configurada para trabalhar com e sem supervisório, no entanto se ela for

configurada para trabalhar com supervisório, os estados dos motores do sistema e dispositivos 

supervisionados serão ignorados, uma vez que essa atribuição passa a ser do supervisório.

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com



Equipamentos sem fio

A AMGE possui uma linha de Equipamentos sem fio. Estes equipamentos são compatíveis

com as Centrais 600, 1250 e 6000, oferencedo flexibilidade ao seu sistema sem a necessidade de 

troca da Central.

Tecnologia pronta para Comunicação sem fio

Em um mundo conectado sem fios.
Sua instalação merece esta possibilidade.

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com



 CENTRAIS REPETIDORAS 
Comunicação com a Central Principal 

utilizando: 

   CABO METÁLICO

   FIBRA OPTICA

   LINK DE RÁDIO

Diagrama Centrais Premium

600, 1250 e 6000 endereços

Gateway

Roteador

Laço com 60 endereços

Laço com 60 endereços

Solução cabeada Classe B
sem fio Classe A

Solução cabeada Classe B

Roteador
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Solução Mista

Solução sem Fio Solução Cabeada
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Solução cabeada Classe B
ou

Este sistema deve ser instalado e configurado 
por um técnico qualificado.

Esta solução deve ser definida
por Engenheiro Credenciado.

Este sistema deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado.

www.amgebrasil.com +55 11 3931.4758Fábrica comercial@amgebrasil.com



comercial@amgebrasil.com


