
Estação de Trabalho
Gráfica FocalPoint®

Interface de Usuário Gráfica Baseada
em PC

Características
• Controle Remoto Flexível – Usando a estação de trabalho 

com a Série 7200 Series, a E3 Series® e a 600 Series, 
as seguintes funções de alarme contra incêndios podem 
ser ativadas através de controle remoto:

• Configuração de Sistema Amigável ao Usuário – Importa 
plantas baixas de instalações como bitmaps do Windows® 
ou meta-arquivos gráficos do Windows®

• Acesso Seguro – Os perfis de segurança oferecem 
múltiplos níveis de acessos a diferentes tipos de usuário

• Manutenção do Sistema Aprimorado – Realiza relatórios 
e registros de problemas

• Navegação automática na tela (selecionável para cada 
dispositivo) que localiza e amplia a imagem centrada no 
dispositivo relacionado a um alarme ou evento, com 
base na prioridade do evento

• Capacidade de backup – Backups de sistema para os 
bancos de dados da tela, do usuário ou do banco de 
dados. Todos os softwares têm uma cópia de backup 
em CD-RW

• Rótulos de Informação – Identifica Material Perigoso 
(HAZMAT) e áreas que podem ser acessadas por 
deficientes utilizando uma multimídia totalmente 
conectada

 - Indicação - Reinicialização - Silêncio

Estação de Trabalho Gráfica FocalPoint
Descrição
A Estação de Trabalho Gráfica FocalPoint® Gamewell-FCI
é uma interface gráfica de usuário baseada em PC que se
conecta com a 7200, 7100, E3 Series® ou com a 600 Series
dos painéis de controle de alarme contra incêndios através
da interface de portal. Pode ser conectado a uma rede
TCP/IP proprietária ou compartilhada. A Estação de
Trabalho FocalPoint é um computador industrial de alto
desempenho que oferece um visor gráfico colorido e de
texto dos eventos e locações da rede do painel de controle
de alarme contra incêndios. Esta estação de comando
central exibe as atividades do sistema em tempo real. Uma
estação de trabalho tem a capacidade de monitorar simul-
taneamente vários portais FocalPoint que podem ser
conectados aos seguintes sistemas:

A Estação de Trabalho Gráfica FocalPoint suporta um amplo
escopo de aplicações comerciais, industriais e institucionais.
O sistema pode ser configurado para monitorar sistemas
múltiplos instalados em localizações remotas, para satisfazer
as exigências de complexos com múltiplos edifícios.

A Estação de Trabalho é usada como ferramenta de suporte
à tomada de decisões entre funcionários da gerência e
segurança. Esta Estação de Trabalho usa imagens gráficas
para exibir informações que permitem que os funcionários
avaliem a emergência em questão e tomem decisões de
forma diligente e informada. A partir de uma única tela, o
operador de uma estação de trabalho pode:

• Ampliar o mapa da instalação usando as ferramentas
de “zoom in” e “zoom out” para visualizar plantas baixas
ou identificar o local e o tipo de eventos múltiplos.

• Monitorar atividades remotas no local e ligar equi-
pamentos de multimídia (texto, áudio, vídeo e bitmaps)
a qualquer dispositivo.

• Visualizar o registro de histórico de eventos na mesma
tela que as plantas baixas da instalação, para avaliar a
sequência de eventos.

• Imprimir relatórios de eventos abrangendo todo o sistema
em tempo real.

• O gerenciador de histórico registra o operador, o evento
e a resposta (com selo de data e hora) no disco.

E3 Series®, FocalPoint® e NetSOLO® são marcas registradas da Honeywell International, 
Inc. O Pentium® é uma marca registrada da Intel® Corporation.
O Microsoft® Windows® é uma marca registrada da Microsoft® Corporation.

• 600 Series autônoma • Redes da 600 Series
• 7100 Autônoma • Redes 7100 NetSOLO®

• E3 Series Autônoma • Redes da E3 Series
• 7200 Series
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Descrição (Continuação)
Use esta estação de trabalho gráfica para avaliar situações
complexas e tomar decisões estratégicas rapidamente ao
monitorar o sistema de controle de alarme contra incêndios.
Durante uma emergência, quando as informações devem
ser avaliadas em segundos, o uso de uma tela de LCD
pequena para navegar em um painel de controle de alarme
contra incêndios é algo árduo e desperdiça muito tempo. A
Estação de Trabalho simplifica muito o gerenciamento de
sistemas de controle de alarme contra incêndios de médio
e grande porte. Os operadores podem usar esta estação
de trabalho para visualizar o status de múltiplos sistemas
de alarme contra incêndios e rastrear os eventos do
sistema em tempo real a partir de um local central.

Estação de Trabalho FocalPoint:
• Processador Pentium® IV de 2.0 GHz, montável em 

rack, com 512 Mbytes de RAM.
• Monitor LCD com tela plana de 43 cm (17"), que oferece 

uma resolução de tela de 1024 x 768 com placa de som 
e alto-falantes.

• Opera com o Microsoft® Windows® XP Professional.
• Listado no UL.

Gráfico:
• O modo de edição gráfica permite a programação no 

local de telas de plantas baixas, ícones de dispositivos, 
botões funcionais e de navegação.

• Importa os seguintes tipos de arquivos de desenho de 
vetores convertidos a partir de desenhos de plantas 
baixas com o CAD:

• Impressão de gráficos para plantas baixas e relatórios.
• Cores de ícone do dispositivo, com design 

personalizado, que representam cada tipo de evento.

Requisitos do sistema:
• Processador Intel® Pentium® IV de 2.0 GHz.
• Placa gráfica capaz de suportar uma resolução de tela 

de 1024 x 768.
• Portas auxiliares:

- Uma (1) porta RS-232 e cabo serial para a operação 
da impressora de eventos.

- Uma (1) porta de impressora paralela para a impressão 
gráfica.

- Uma (1) porta USB para a tecla de software.
• 1 GB de RAM.
• Disco rígido de 20 GB.
• Unidade de CD-RW.
• Áudio com alto-falantes.
• Microsoft Windows© XP Service Pack 2.
• Mouse serial PS/2 compatível com Microsoft.
• Teclado com 101 teclas.
Rede:
• Rede Ethernet.

•
•
•
•
•
•

Portal FocalPoint
O Portal FocalPoint é uma interface poderosa que oferece
a capacidade de monitorar várias redes instaladas em
localizações remotas. O portal tem interface com as séries
autônomas 7200, 7100, E3 e 600 Series e com linhas de
produto de rede através da porta RS-232 do painel. Além
disso, o portal pode ser usado para conectar a Estação de
Trabalho Gráfica FocalPoint através da rede Ethernet
TCP/IP padrão.

A Figura 1 ilustra a adaptação e a flexibilidade do portal
FocalPoint, que pode se conectar a qualquer um dos
seguintes tipos de opções de instalação de rede:

• Opção 1: rede da E3 Series.
• Opção 2: rede da 600 Series.
• Opção 3: rede de Banda Larga 7100 NetSOLO 

conectada ao Painel da E3 Series.
• Opção 4: E3 Series autônoma.
• Opção 5: 600 Series autônoma.
• Opção 6: 7100 Series autônoma.
• Opção 7: 7200 Series autônoma.
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Portal FocalPoint
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Figura 1 Opções de Instalação do Portal FocalPoint

Capacidades de controle
Painel Indicação Silêncio Reinicialização Habilitar/Desabilitar Comentários
600 Series Autônoma Sim Sim Sim Sim
Rede da 600 Series Sim Sim Sim Sim
7200 Sim Sim Sim Sim Conexão Direta
7100 Autônoma Não Não Não Não Apenas o monitor
Rede 7100 na E3 Sim Sim Sim Não Através da E3, a Rede 7100 

deve ter ILI-MB-E3.
E3 Series Autônoma Sim Sim Sim Não
Rede de E3 Series Sim Sim Sim Não
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Telas da Estação de Trabalho Gráfica FocalPoint
A Estação de Trabalho Gráfica FocalPoint oferece os
seguintes tipos de visores gráficos. As Figuras 2 e 3 ilustram
as telas.

• Tela do FocalPoint Gráfico
• Tela com modo de texto FocalPoint
• Exibe a diagramação de sistema a partir de esboços 

das plantas baixas CAD

Figura 2 FocalPoint Gráfico

Figura 3 Modo de Texto FocalPoint

Especificações

CPU

Dimensões:

48,3 x 17,8 x 45 cm
(19" L x 7" A x 17,7" P) 
Peso: 39 lbs. (17,7 kg)

CPU

Elétrica:

Entrada CA:
(frequência 50/60 Hz),
7,0 A a 115 V (95-132 V),
4,0 a 230 V (185-264 V)

Monitor

Dimensões:

Monitor colorido LCD com 
tela plana de 43 cm (17")
42 L x 44 A x 20 P cm
(16,5" L x 17,2" A x 7,8" P) 
Peso: 7 kg (15,6 lbs.)

Monitor

Elétrica:

Entrada CA:
(freqüência 50/60 Hz auto-ajustável)
1,8 A a 120-240 VCA. Consumo de
energia: 43 watts (máximo)

Informações sobre pedidos

Número 
de peça

Descrição

FPT-GATE O Portal FocalPoint inclui o portal, 
o supressor de onda (PNET-1), 
os cabos eo gabinete

FPT-WKS Software de interface gráfica do usuário 
FocalPoint para anúncio de rede. PC 
Listado no UL da Estação de Trabalho 
incluído. (Versão UL)

FPT Software de interface gráfica do usuário 
FocalPoint para anúncio de rede. PC 
da Estação de Trabalho não-incluso. 
(não é uma Versão UL)
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