
O FMC 2000 da RAE Systems é um controlador de múltiplos 
canais—com um modem sem fio integrado—projetado para 
integração com a rede inteligente de sensores conectados 
MeshGuard da RAE Systems. O FMC 2000 é o elemento de comando 
e controle do sistema MeshGuard que reúne dados e monitora 
alarmes de monitores de gases tóxicos e inflamáveis MeshGuard. 
O modem sem fio integrado conecta-se automaticamente com 
os monitores MeshGuard, e o controlador tem proteções de 
segurança integradas para prevenir adulteração.

• Instalação	fácil	e	rápida

• Operação	simples	e	intuitiva

• Resistente	e	confiável

• Flexível	para	lidar	com	uma
variedade	de	necessidades
de	comunicação	e	processa-
mento	de	dados

PRINCIPAIS	CARACTERÍSTICAS

Versátil

•  Modem sem fio integrado para uso
em redes MeshGuard

•  Gerencia até 24 canais

• Cinco saídas programáveis
de retransmissor SPDT

• Interface Ethernet e RS-485

Fácil	de	usar

• Bateria de reserva para até 15 horas
de operação

• Registro de dados integrado

• Gabinete de aço inoxidável

APLICAÇÕES

• Plataformas de perfuração

• Usinas petroquímicas

• Parques de armazenamento

• Estaleiros e indústria naval

• Siderúrgicas

• Segurança industrial

Controlador de múltiplos canais sem fio

FMC 2000

O controlador FMC-2000 pode monitorar 
até 24 detectores MeshGuard sem fio e  
contém cinco retransmissores programáveis 
que podem acionar alarmes externos ou 
controles de processo.

CERTIFICADO		
PARA	ISO	9001



Controlador de múltiplos canais sem fio

ESPECIFICAÇÕES

FMC 2000

Especificações	do	detector
Dimensões 9,5" L x 15,7" A x 3,7" P (24 cm x 40 cm x 9,3 cm)

Peso 14,3 lbs (6,5 kg), excluindo placa de montagem

Tela LCD LCD gráfico preto/branco de 5,7" 320 x 240 com iluminação de fundo

Alarme sonoro 95 dB a 12" (30 cm)

Alarme visual LED vermelho superbrilhante com tampa embutida

Registro de dados Cartão SD (1 GB)

Wireless Rádio de malha/2,4 GHz IEEE 802.15.4

Detectores sem fio Suporte para até 24 detectores remotos

Retransmissor Cinco retransmissores SPDT (6A 250 VCA)

Interface RTU Modbus RS-485
RTU Modbus Ethernet 

Estrutura Aço inoxidável

Alimentação 85 V a 264 V CA

Bateria de reserva Bateria de ácido de chumbo recarregável d 12 V 2,8 Ah
Até 15 horas de funcionamento

Temperatura de operação -20 a +55°C (-4 a 131°F) 

Aprovações FCC: QNT-PT2400S20-A
CE EN 300320 (diretiva RTTE)

Classificação IP IP-54 (NEMA 3)

Umidade 0% a 95% de umidade relativa, sem condensação

OPÇÕES	DE	PEDIDO	FMC	2000	

O FMC 2000 pode ser pedido individualmente  
ou como parte de um kit do sistema MeshGuard.

O	Kit	de	Controlador	FMC	2000	inclui:

• Controlador com modem sem fio
• Bateria de reserva recarregável integrada
• Placa para montagem em parede
• CD de recursos
• Cartão de memória SD de 1 GB
• Guia de consulta rápida
• Antena de extensão (opcional)

O Controlador FMC 2000 aceita até 24 Detectores MeshGuard

BARRA	DE	ALARMES	FA200	OPCIONAL	
COM	CONECTOR	RÁPIDO

O dispositivo de alarme vem com 
uma saída de alarme sonoro  
e quatro visuais. A lógica do 
alarme é configurável a partir  
do FMC 2000.Especificações	da	barra	de	alarme	FA200*

Quatro saídas de alarme 
visual Quatro (4) estroboscópios com potência de 160.000 velas

Uma saída de alarme 
sonoro Buzina de sirene contínua de dois tons de 112 dB a 10' (3 m)

Alimentação (Power) 12 VCC fornecido pela FMC 2000

Tensão de entrada 12 a 24 VCC

Temperatura de operação -40 a +55°C (-40 a 131°F)

Gabinete Aço inoxidável com barras protetoras sobre cada estroboscópio

Comprimento do cabo 33' (10 m) padrão

Conector Conector macho de ligação de seis pinos estilo mil com cabo

Dimensões 33" L x 4,5" A x 8" P (83,8 cm x 11,4 cm x 20,3 cm)

Peso 6,6 kg (14,5 libras)

Garantia Dois anos
*As especificações estão sujeitas a alterações.
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