
Mudança de resistência. Inibe os sinais de fogo até 
ser colocado em OFF.  no  (DC EMER)LOOP FWS

Garrafa despressurizada. Luz  do agente 
oposto também ilumina no outro fire panel

DISCH

Armado quando o T-Handle é puxado. Descarrega 

Ações:
- Hélice Embandeira
- Combustível Fecha LP Valve 
- Pneumático Fecha Bleed Valve
- Deice Fecha as Deice & shutoff valve
- Elétrico Desconecta os Ger. DC e ACW 
- Squibs Arma (Luz acesa)
- Hidráulico Aciona prop brake (só motor #2)

Teste 
elétrico

- MC + CRC + ENG 1 FIRE no EWD e FWS 
- Fire handle iluminada
- FUEL S/O Lt na C/L (caso fora da posição S/O)

  MC + SC +  no 
 lts nos push-butt 

LOOP FWS
  FAULT LOOP 

Remove o respectivo loop do 
circuito paralelo. Permite que o 
outro loop ative o sinal de fogo.

Sistema em discordância / 2 falhas de ADC / dados ADC 
incoerentes / falha de sincronia de posição de TLU. 
T/O ou T/O config test e TLU não em LO SPD.

Seleciona TLU em MANUAL MODE:
185Kts - HIGH SPEED
180Kts - LOW SPEED Ativa c/ curso de Aileron >2,5°

Luz = ON 
BLUE HYD PRESS

spoiler não retraído

Acendem com TEST sw pressionado e 
todos os microswitches das portas abertos.  
(Portas de PAX e SERV abertas) Teste de continuidade

dos microswitches

UNLK lt - Pelo menos um 
microswitch aberto. DC BUS 2

Opcional

Pane ou falha de alimentação elétrica: AUTO desconexão - 
(A abertura da tampa do painel de controle da cargo door ativa o 
auto-teste do MFC 1A/2A)

FWS

Sistema secundário de posição do trem, como detectado pelo MFC 2
Trem fora da posição selecionada ou uplock (no solo) não aberta.

      - Down lock engajada
UNLK - 

Controla a XFEED 
valve. Ativa ambas 
as bombas 
elétricas de 
combustível.

Controla a fonte de energia da bomba elétrica e a jet pump 
motive flow valve. Funciona automatica-mente se:

- A pressão da Jet Pump for < 5 PSI
- ou com XFEED inline
- ou Fuel LO LVL:

- < 160 kg
- > 160 kg com feeder tank não cheio

- ou durante o Fuel QTY TestPosição das
válvulas:

aberta fechada falha ou
trânsito

Pressão de distribuição de combustível menor 
que 4 PSI. Falha de bomba ou pane seca. FWS

Acende com a operação automática da bomba

Desenergiza a bomba elétrica e força a motive flow valve a fechar

Acende ambas as DOME LTS em condições normais (DC BUS1)
Acende somente o F/O DOME LT em BASIC MODE (DC EMER)

Uso em BASIC MODE p/ limitar as luzes 
no cockpit: ilumina apenas o lado direito.

Acende o MIP (glareshield) 
na intensidade máxima

MAX 160 kts
(ESS BUS)

Pressionar para chamar a cabina (SC). Chamada NORMAL de comissária(o) 
p/ o cockpit: luz azul  e campainha bitonal. Cancela-se a campainha 
pressionando-se o botão RESET. Chamada de emergência p/ o cockpit: tudo 
igual, exceto a luz  acende.

CALL

EMER

Pressionar para chamar o mecânico (toca a buzina 
externa). Chamada de mecânico p/ o cockpit: luz azul 

 e campainha bitonal. Cancela-se a campainha 
pressionando-se o botão RESET.
CALL

ATR 72-600
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captm
Typewriter

captm
Typewriter

captm
Typewriter

captm
Typewriter

captm
Typewriter

captm
Textbox
& HP Valve

captm
Textbox
Desabilita
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DC STBY < 19,5 V - FWS

Falha de inversor ou perda de alimentação. Transferência  
automática de todas as barras AC p/ o inversor remanescente.

AC BUS associada está desenergizada

AC BUS associada 
está desenergizada

DC BUS respectiva 
não alimentada.

Transferência das STBY BUSes de HOT MAIN p/ 
HOT EMER BAT BUS.

Indicadores de alimentação de emergência 
(descarga da respectiva bateria) 

Pb IN (para dentro - ) liga e conecta a TRU ao ACW BUS 2.  A acende 
quando a alimentação da DC EMER BUS, DC STBY BUS, INV 1 (AC STBY BUS) 
e DC ESS BUS da TRU for efetiva.

ON  seta 

Falha no BAT CHG pelo MFC. . Contactor abre automaticamente (MFC) se:
- houver disparo térmico
- tensão da barra for < 25 V
- start sequence
- BAT SW colocada em OVRD

FWS

Ou a DC SVCE / UTLY 1, ou a 2 caiu (BPCU). 

Todas as DC SVCE / UTLY 1 e 2 buses caíram

FWS

Falha de gerador. Apaga acima de 61,5% NH, se o gerador estiver 
operando normalmente. Proteção engatilhada pela GCU. Auto reset em 
caso de underspeed: em outros casos, manual reset. BTC auto close.

O gerador oposto não entrou para assistir 
a partida c/ 10% NH (somente no solo)

DC BUS1

SVCE BUS SVCE BUS

DC BUS2

ACW BUS1

CRANK - Só starter (sem ignição).
START - Seleciona uma sequência de partida. 
Em voo, independente da posição do seletor (A, 
B ou A&B), ambos os ignitores são energizados.

ON - Starter engajado. C/ 45% NH a luz apaga e 
o starter desengaja automaticamente.

Prop Brake não totalmente 
travado ou não totalmente 
liberado. Após 15 seg do 
acionamento = FWS 

Com fonte externa, o PB do pedestal deve 
estar em ON para energizar o teste do CVR

OVRD:  Assegura operação em BASIC MODE sobrepujando todas as outras 
proteções.
ON:
   -Basic Mode: STBY BUSes alimentadas pela HOT MAIN BAT BUS.
   -EXT ou GEN power: DC STBY BUS transferidas para HOT EMER BAT BUS; AC  
     STBY BUS para DC BUS 1
OFF: ESS BUS, DC STBY BUS + INV 1 são isolados da HOT MAIN BAT BUS. A   
   DC EMER BUS é isolada da HOT EMER BAT BUS.

Switch permite ao BPCU controlar a operação do BTC (Bus Tie Contactor). Fonte 
externa, Hotel mode ou operação Single Gen. BTC é fechada (     ).
 - A BTC abriu (c/ PB p/ fora). BTR (Bus Tie Relay) travada aberta (“tie” entre as 
AC BUSes)
ISOL 

AVAIL  - 
overcurrent e polaridade.

- GPU suprindo o sistema elétrico. O GPU tem prioridade sobre ambos os 
geradores.

GPU foi checado pela BPCU p/ condições de over e under voltage, e 

ON   

Ignição contínua 
(A & B). Memo 
panel exibe label.

FAULT - Acende quando:
- Starter permanece ON c/ NH>45%, ou
- Com falha de GCU durante start, ou
- Com falha de starter, ou
- apenas no motor 2, c/ PROP BRK ON + Gust Lock  
    NOT engaged ( )partida NÃO inibida!!

READY - condições p/ engajamento ou desengajamento cumpridas:
- Aeronave no solo,
- Gust lock engajado,
- Condition Levers em FTR ou FUEL S/O
- Blue Hyd press > 2100 PSI
- Fire Handle NÃO puxada

 - Propeller Brake totalmente travado. Memo panel exibe 
label

PROP BRK
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MAIN BLUE PUMP - suprida por ACW e controlada pela DC EMER BUS.

MAIN GREEN PUMP - suprida por ACW e controlada pela DC ESS BUS.AUX PUMP - Condições p/ funcionamento:
- AUX PUMP PB pressionado
- pelo menos 1 motor girando
- press. do sist. azul <1500PSI
- PROP BRK OFF
- GEAR LVR DOWN

(alimentação: DC BUS 2 ou HOT MAIN BAT BUS).

Bomba produzindo pressão <1500 PSI. . 
SEM auto off, tem de ser desligado manualmente.

FWS

Temp. >121°C (250°F).  - .FWS NÃO auto off

Barra associada s/ alimentação

AVAIL   - GPU checado pela BPCU
ON - GPU supre sistema ACW. GPU sempre 
tem prioridade sobre ambos os geradores.

FAULT - Auto reset em caso de under/overspeed: manual 
reset em outros casos. ACW SVCE BUS cai automaticamente 
com 1 gerador ACW fora. NP MIN para ACW = 66%

ALPHA FWS- Falha ou perda de alimentação.  (suprido por ACW)

TAT FWS - S/ aquecimento. Aquecimento inibido em solo. (sup. p/ 

PITOT FWS  - Pitot s/ aquecimento. . (ACW BUS para CPT & F/O)

STAT FWS- Fonte estática não aquecida ou c/ falha.  no solo apenas. (DC BUS). 
(Sem alarme em voo).

PITOT STAT FWS STBY s/ aquec. . (ACW BUS 
1 ou 115 AC - STBY BUS como backup).

ON - Suprido por ACW. Inibido c/ NP < 63%

FAULT FWS/  - Perda de energia em pelo menos uma pá. ON

· · NORM 10 seg ON p/ 3 pás e 10 seg OFF entre ciclos

ON  - HI POWER 20 seg ON p/ 3 pás. SEM intervalos entre ciclos.

MODE SEL AUTO (sem luz). Ciclo automático 
conforme input de ADC1 / 2 ao MFC1B / 2B

Falha de ADC, MFC ou CPM/IOM. Fast mode sel. automática 
p/ ENG & AIRFRAME DEICE e Hi Power para PROP A/I

Permite seleção manual de ciclos, dependendo  da SAT.

· · - Ciclo rápido: 60 seg / ciclo.
· · /  - Ciclo Lento: 180 seg / ciclo (<-20°C)SLOW

FAULT/ - Distrib. vlv aberta mas s/ pressão de ar OU 
vlv fechada c/ pressão.  Temp. detectada > 230°C por 
mais de 6 segundos na entrada da deice valve.

ON 

Válvula deice aberta mesmo com AIR BLEED OFF.

Labels cyan no 
MEMO panel 
display quando 
ON (DC BUS2)

ON - EMER EXIT LTS acesas (packs de 6V)
ARM - Lts ON se DC STBY BUS < 18V

- Lts OFF se DC STBY BUS > 20V, ou
- em caso de DUAL DC GEN LOSS.

DISARM - Sistema desativado.

· · XFEED:PB p/ fora = XFEED closed
· ·/ - PB p/ dentro = XFEED em OPEN (exceto em caso de 
LO LVL, quando XFEED é travada em CLOSED). 

ON selecionado 

LO LVL FWS- Compartimento assoc. < 2,5lt. . Abertura de XFEED inibida.

Permite à BPCU controlar a operação da BTC. 
EXT PWR ou operação c/ apenas 1 GEN. Auto 
close quando qqr. ACW GEN cai. (     )

 - BTC aberta (PB p/ fora).ISOL

FAULT FWS- Perda de energia ou falha. 

Somente desembaçamento.

Perda de energia ou falha. . (DC BUS).FWS

ON - Aquecimento de horns inibido em solo. 
Qualquer horn ativa AOA light.®          (ACW)

FAULT FWS- Perda de energia. 

FAULT
FWS

 /  - Vlv. aberta mas s/ pressão na saída, OU vlv fechada 
e pressão detectada na saída. 

ON

Sinal enviado ao MFC p/ iniciar o ciclo de deice no airframe.

Ambos os mód. MFC controlando os boots falharam, result. em seq. de inflação incorreta.

Sem MFC. Boots infl. por 1 controlador standby separado. Somente ciclo rápido (60 seg).

Isolation valves fechadas. Deice valves fechadas, a menos que os deice dos ENG1 / 2 
estejam ON.

Saída da deice vlv <14 psi por + de 10 seg. Temp na entrada da deice vlv > 230°C. FWS



FAULT
FWS

 - Falha de Fan /superaquecimento (fan inibido por 120seg após cada partida 
de motor. 

OVBD - Extract fan off. OVBD VLV parcialm. aberta (somente em voo). U/F valve fechada.

Temp. do Duto limitada a 88°C (191°F) por limitador de temp. pneumática.

· · NORMAL - 22 psi; HIGH - 30 psi (regulado por pack valve)

“Spring loaded closed” (fechamento por ação de mola). Abre automaticamente 
c/ apenas 1 bleed valve aberta.

Testa todos os três detectores de fumaça. Alertas vermelhos 
ELEC/FWD/AFT SMK no + + Paralisa o 
extract fan, somente no solo (  no EXHAUST MODE). 
Para reiniciar o extract fan é necessário um reset no 
EXHAUST MODE PB.

FWS MW CRC  .
FAULT

PB p/ dentro: Supre a 
tripulação, apenas. Se 
abaixo de 1400 PSI, use 
tabela.

NORMAL (sem luzes) - No solo com motor 1 OFF:
- extract fan ON, 
- OVBD VLV full open, 
- Under/Floor VLV  .

ou então:
No solo, com motor 1 ON,
- extract fan ON, 
- OVBD VLV closed, 

 - Under/Floor VLV open.

Controla tanto a Bleed como a HP valve. “Spring loaded closed” (normalmente 
fechada por ação de mola). Necessita air & elec p/ abrir. Bleed vlv c/ fechamento 
automático c/ Ovht, Leak, Over-pressure (>80psi), Fire handle puxado, c/ 
acionamento de uptrim ou prop brake ON (LH bleed only). Inibido durante partida.

OVHT - Qualquer sensor térmico de duto da bleed > 274°C. 
Válvulas associadas tem fechamento automático. 

. 
Pode 

resetar após resfriado FWS

Não use acima de 160 nós. DC BUS 2

FAULT
FWS

 - desacordo entre seleção e posição da bleed valve (caso de Overheat, Over-
pressure e/ou Vazamento). Válvulas associadas tem fechamento automático. . 

LEAK  - Acende quando a temperatura detectada pela bleed loop 
>156°C. . 

- Bleed vlv
- HP vlv
- Pack vlv, e 
- GND XFeed

FWS Fechamento automático após 1 seg do ciclo das 
seguintes válvulas:

NÃO FAÇA RESET NA BLEED VALVE!!!
Testa todas as luzes. Exibe todos os 
segmentos nos dígitos de LDG ELEV.

FAULT 
FWS

- desacordo da posição da pack vlv c/ o PB ou 
superaquecimento na saída da pack comp (>204°C). . 
Fechamento automático da válvula

FAULT - Overboard valve em desacordo com a seleção da 
OVBD VALVE sw.

Fechada por “spring load”. Necessita de energia pneumática 
e elétrica p/ abrir (6 seg de delay na pack RH p/ conforto 
dos ocupantes)

Seleciona a zona onde se deseja verificar a temperatura.

Superaquecimento do duto. >92°C. . FWS Pack vlv não fecha automaticamente!

Knob de controle de temperatura, controla diretamente a válvula de controle de temp.

Baixa vel. do fan ou superaquecimento. . FWS Não é deselecion. automaticamente!

Auxilia o fluxo de ar da pack

Sempre em AUTO, exceto em emergências. Em 
emergências, a posição full open só é possível se DP <1psi.

25% dos pax serão supridos

Suprimento abaixo de 50 psi

Fan inoperante. FWS

Ativa fan alternado

ATR 72-600
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