
Anexo II ao Checklist Tipo 1 da NT 14 

Relatório de Comissionamento do Sistema de Detecção Wireless 

1. O vistoriador receberá e conferirá o preenchimento deste Relatório, de sua ART e de suas assinaturas, 

bem como, verificará o funcionamento do sistema conforme os testes previstos no checklist. 

2. Caso seja identificada alguma informação inverídica neste Relatório, será lavrado auto de infração pela 

prestação de falsa informação, conforme a lei 3.798/2021, o mesmo não será recepcionado  junto ao 

processo e a vistoria será reprovada. 
 

Dados Gerais da Edificação 

Endereço Completo: 

Município: UF: TO 

Proprietário: Fone: (     ) 

e-mail: 

Responsável pelo uso: Fone: (     ) 

e-mail: 

Responsável Técnico: 

e-mail: 

Número de registro profissional: Fone: (     ) 

Uso, divisão e descrição: 

Altura da edificação: 

O responsável pelo fornecimento deste atestado deve preencher todos os campos da tabela a seguir e o responsável técnico deverá 

emitir ART para este relatório: 

"C" = CONFORME / "NA" = NÃO APLICÁVEL 

 

Requisito 

 

C 

 

NA 

 

OBSERVAÇÃO 

Todos os detectores, acionadores, avisadores e componentes estão instalados e dimensionados conforme os 

parâmetros e disposições da ABNT NBR 17240-2010. 

   

Os meios de transmissão por Rádio Frequência (RF) tem imunidade à atenuação do local. 
   

O fabricante forneceu documentação necessária e/ou meios de avaliação que permitiram uma 

comprovação da completa funcionalidade dos componentes. 

   

Os componentes do sistema usam um protocolo de comunicação no meio de transmissão para garantir que 

nenhuma mensagem de alarme seja perdicada. 

   

Cada componente que utiliza um meio de transmissão por rádio frequência é identificado por um código 

de identificação individual, como parte de um sistema de detecção e alarme de incêndio específico. 

O fabricante forneceu meios para assegurar que um componente que utiliza um meio de transmissão por 

RF não é aceito por outros sistemas de detecção e alarme de incêndio. 

   

O fabricante do receptor forneceu um relatório de um laboratório de ensaios para demonstrar que são 

cumpridos os requisitos para o desempenho do receptor, conforme NBR ISO 7240-25 

   

Ensaios foram realizados para determinar o nível de imunidade à interferência para as fontes com relação a 

influências de rádio a partir do sistema de detecção e alarme de incêndio e para influências de rádio a partir 

de outros usuários do espectro. 

   

Não há distúrbio mútuo entre sistemas do mesmo fabricante. 
   

Há compatibilidade entre os componentes usuários da banda. 
   

A antena ou o seu cabo deve ser removível somente por meio da abertura do invólucro do componente ou 

utilizando-se ferramentas especiais fornecidas pelo fabricante 

   

Qualquer componente está concebido de tal forma que a remoção da sua base e/ou de seu ponto de 

instalação seja detectado e indicado como uma falha na central 

   



A fonte de alimentação atende as normas pertinentes (NBR ISO 7240-2; NBR ISO 7240-4; NBR ISO 

7240- 25) 

   

Os componentes foram submetidos aos ensaios de condição do ambiente, definidos na parte pertinente da 

NBR ISO 7240. Os ensaios funcionais da parte do rádio do componente, antes e depois da preparação do 

ambiente, foram conduzidos de acordo com a parte 25 da NBR ISO 7240. 

   

O tempo de resposta de sinalização no ensaio de atuação foi efetuado fazendo-se entrar em condição de 

alarme um detector ou acionador manual correspondente ao circuito do comando em ensaio, atuando 

dentro de 30 s. 

   

O painel repetidor e/ou sinóptico foi ensaiado em conjunto com a central, sendo verificadas todas as 

sinalizações previstas no projeto executivo. 

   

As subcentrais: 

1. 1. os ensaios de funcionamento dos subsistemas devem ser executados com cada subcentral funcionando 

independentemente da central supervisora; 

2. 2. deve ser verificada a comunicação entre as subcentrais e a central supervisora; 

3. 3. um curto-circuito ou uma interrupção nos fios de interligação deve ser indicado na central e repetido no 

painel repetidor e/ou painel sinóptico. 

   

A alteração de um estado de funcionamento para outro é acompanhada por um aviso sonoro, com sons 

distintos para falha e alarme. A central deve possuir tecla para inibir o aviso sonoro manualmente, mas, a 

cada novo evento, reativar o alerta sonoro automaticamente. 

O som de alarme tem prioridade sobre o som de falha e muda o tom, no caso do alarme ser recebido 

durante uma falha anunciada. 

   

Todos os alarmes são memorizados na central e a indicação do alarme somente é eliminada com a 

correção do elemento em alarme e reset da central. 

   

Todas as indicações de falha na central somente são eliminadas com a correção do evento de falha.    

Dentro da central ou na parede perto dela existe a informação de como operar a central, em caso de alarme 

ou falha, em português. 

   

A central endereçável apresenta um painel digital que indica no mínimo cada ponto de acionamento e seu 

respectivo endereço dentro da edificação. 

   

Obs.: 

Avaliação geral da instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio: 

Atesto, nesta data, que o sistema de detecção e alarme de incêndio da edificação foi inspecionado e verificadas as condições de funcionamento e 

sinalização de 100% dos equipamentos, conforme as prescrições da NBR 17240; partes da NBR ISO 7240; e encontra-se em conformidade, 

estando o proprietário e/ou responsável pelo uso ciente das responsabilidades de manutenção e utilização adequada do sistema. 

 

Data da inspeção: _____/_____/_______ 

Assinaturas 

Nome do instalador: 

Responsável Técnico: Nº. do Registro do profissional: 

Proprietário/Representante: 

Responsável pelo Uso:   

Local: Data: _____/_____/_______ 

Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) Nº: 

 

 


