
STI Stopper® II e Weather 
Stopper® II
Cobertas para dispositivos manuais

Acessórios

dp-3459PO:a1 • K-200
Generalidades
A coberta para estações de dispositivos manuais Stopper® II,
de Safety Technology International, Inc. ajuda a impedir a
ativação não desejada e é, além disso, uma proteção eficiente
contra o dano físico. Tem sido demonstrado por meio do seu
uso em monte de instalações ao redor do mundo, incluindo
escolas, hospitais, hotéis e lojas. O Stopper® II também tem
sido testado e aprovado pelas autoridades de prevenção de
incêndios e testes. 

Características
• Janela fabricada com plástico transparente e duradouro. 

• Buzina de avisos opcional que recebe energia de uma bat-
eria de 9 VCC. 

• Fornece impermeabilidade para dispositivos manuais de
exteriores quando estiver equipado com uma junta opcional
(Weather Stopper II). 

• É adaptável a dispositivos manuais de 5-1/2" a 6-3/4". 

• Garantia para toda a vida incondicional contra ruptura e
danos na coberta. 

Aplicações
O Stopper® II pode ser utilizado em quase qualquer ambiente
de dispositivos manuais. 

Instalação do separador

(SOMENTE MODELOS PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE) 

O separador é utilizado para dispositivos manuais muito
grandes ou que são montados em superfície. São fornecidos
parafusos maiores para seu uso com ancoragem para
encastrar.  Remova a abertura pré-perfurada que se encontra
na parte superior ou inferior do separador segundo for
necessário. 

Instalação da junta

(SOMENTE MODELOS WEATHER STOPPER® II) 

Se instalar juntas de neopreno detrás do separador e/ou da
armação do Stopper® II fornecerá impermeabilidade
adicional. Pode ser utilizada uma junta de conduto para selar
a parte superior ou inferior do separador. 

Tamanho adaptável do dispositivo manual
O Stopper® II e o Weather Stopper® II podem ser instalados
sobre uma estação com montagem embutida de até 5-1/2" de
largura e 6-3/4" de largura. No entanto, as dimensões
máximas do dispositivo manual diminuirão à medida que
aumente sua profundidade (distância desde a parede), por
exemplo: um dispositivo manual de 3/4" de profundidade pode
ter 5-1/2" de largura x 6" de alto; um dispositivo manual de 1-
5/8" de profundidade pode ter 5" de largura x 6" de alto; um
dispositivo manual de 2-3/8" de profundidade pode ter 4" de
largura x 5-3/4" de alto; um dispositivo manual de 2-3/4" de
profundidade pode ter 3" de largura x 5-1/2" de alto. Consulte
as secções “Instalação do separador” e “Instalação da junta”. 

Aprovações e listados das agências de controle
Os listados e aprovações a seguir correspondem aos módulos
especificados neste documento. Em alguns casos, é possível
que algumas agências de aprovação não incluam certos
módulos, ou o listado pode estar em processo. Consultar a
fábrica para obter o listado mais atualizado. 

• Listado em UL: S2466

• Listado em ULC: S2466

• Conforme com ADA

• STI-1100 & STI-1130: Aprovado por Factory Mutual

• STI-1100 & STI-1130: BSA: 947-81-SA
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• STI-1100, STI-1130, STI-1250, STI-3150: É requerida a
aprovação da AHJ de CSFM

• STI-1200, STI-1230, STI-1250: MEA 49-00-E

• STI-1250, STI-3150: NEMA-3R Quando é montada em
uma superfície lisa ou quando é montada em uma placa
traseira STI-1280

Informação da linha de produtos 
STI-1100Stopper® II, montagem embutida, com buzina. 

STI-1130Stopper® II, montagem em superfície, com buzina.

STI-1200Stopper® II, montagem embutida, sem buzina. 

STI-1230Stopper® II, montagem em superfície, sem buzina.

STI-1250Weather Stopper® II, montagem embutida.

STI-3150Weather Stopper® II, montagem em superfície.

Stopper® II (a direita)

Weather Stopper® II (à esquerda)
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DISPOSITIVO 
MANUAL

JUNTA DE CONDUTO DE 
NEOPRENO
para a impermeabilidade 
do conduto peça nº 3003

TAMPA do STOPPER II LEXAN 
claro
ultravioleta estabilizadoENCASTRE 

DESMONTÁVEL
para acomodar a parte 
superior ou inferior do 
conduto

BUZINA 85 dB a 10 pés. 
Fonte de alimentação: 
bateria de 9 VCC 
(opcional).

PARAFUSO DE 
BLOQUEIOJUNTA DE 

NEOPRENO é 
utilizada para 
impermeabilidade 
do Stopper II.

CABO DE 
RETENÇÃO
resistência à 
ruptura de 
400 lb.

INTERRUPTOR DE 
ATIVAÇÃO/
DESATIVAÇÃO

MOLDURA 
(LEXAN vermelho)

SEPARADOR
(LEXAN vermelho)
é utilizado somente quando 
a estação de alarme contra 
incêndios manual está 
montada em superfície (é 
ordenado por separado).

Parafusos e 
ancoragens fornecidos 
com separador.

DISPOSITIVO 
MANUAL

JUNTA DE 
CONDUTO DE 
NEOPRENO
é utilizada para selar 
o conduto, de 
maneira que se 
mantenha 
impermeável

ENCASTRE DE 
PLÁSTICO
(peça nº 3003).

TAMPA DO WEATHER 
STOPPER II 
Policarbonato moldado 
claro (ultravioleta 
estabilizado). (peça nº 
3003).

CABO DE 
RETENÇÃO
Resistência à 
ruptura de 400 lbs.JUNTA DE 

NEOPRENO
(peça nº 3002) MOLDURA

(policarbonato)

SEPARADOR
(policarbonato vermelho) é 
utilizado somente quando a 
estação de alarme contra 
incêndios manual está montada 
em superfície (peça nº 3100).

Parafusos e 
ancoragens 
fornecidos com o 
separador.JUNTA DE 

NEOPRENO
(peça nº 3002).
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Este documento não deve ser usado para fins de instalação.
Tentamos manter as informações de nossos produtos atualizadas e precisas. 

Não é possível cobrir todas as aplicações específicas ou prever todos os requisitos. 
Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

Para obter mais informação contate a Notifier. Telefone: (203) 484-7161, FAX: (203) 484-7118.
www.notifier.com

Fabricado nos EUA.
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