Sistema de alarme

De segurança

GSM/SMS/RFID
Sistema de alarme de segurança

Layout do painel de controle

Características

Armar+ CPU Auror
Suporta 10 controles remotos,50 sensores wireless e 50 tags
RFID
Construído com 1.000.000 de combinações de códigos RF,
garantindo alta conabilidade.

Indicador de sinal GSM
Procurando sinal GSM: pisca a cada 1 segundo
Sinal GSM normal: pisca a cada 2 segundos
Indicador de status
Teclado touch

Comunicação por celular, operação simples.
Armazena 5 números de telefone, 1 telefone de discagem
rápida e 1 número de noticações RFID SMS
Atraso de entrada e saída
Alerta via SMS para baixa bateria de acessório 2 vias
Armar e desarmar o sistema via SMS ou ligação telefônica gratuita
Monitoramento remoto via celular
Construído com falantes de alta qualidade para garantir
qualidade das sirenes e nas conversas de duas vias.
Construído com duas baterias de lítio de 800mAh, suportando 5
horas de standby
Alerta via SMS para falha de energia, recuperação de energia e
bateria baixa.
Frequências GSM de 850/900/1800/1900 MHz, aplicação
universal.
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Armar
Desarmar
Ligar

Manter armado (modo casa)

Leitor RFID/reproduzir memória de voz Gravar voz/botão de conexão
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Parte de trás

Interruptor de egurança

Auto-falante

Microfone

Armar:
Pressione
para armar o sistema.
Modo casa:
Pressione
para armar o sistema em modo” casa”.Todos
os sensores na zona normal serão armados, com exceção aos
que pertencem ao modo “casa” , com eles desarmados , o
usuário pode se mover livremente pela casa.
Desarmando pelo teclado:
Entre com a senha (fábrica :1234), pressione
para
desarmar o sistema após um beep.Se ouvir 3 beeps, signica
que a senha está errada e precisa tentar novamente.
Desarmar com a tag RFID:
Aproxime a tag RFID próximo ao leitor RFID para desarmar o
sistema.
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Baterias reserva
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Gravar/reproduzir voz memorizada

Parte de trás

Pressione
para gravar mensagens de voz de ate 10 segundos.
Ou envie um SMS para o sistema para ligar de volta e gravar a
mensagem. O botão de reproduzir memória de voz vai piscar
em azul para te lembrar. O usuário pode tocar o centro do círculo
para ouvir a voz memorizada. O Led de indicação irá se apagar
quando a voz memorizada for reproduzida. Para repetir toque
novamente.

Entrada cartão SIM

2 entradas para
sensores com o
(zona 24 horas)
Saída para
trava eletrônica
Saída para sirene com o
<500mA
Adaptador de interface

Energia on/off
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Tag RFID

Discagem rápida

A tag RFID e para desarmar o sistema e destravar a porta
eletrônica (se conectada).

Pressione o botão de chamada
, o painel faz uma
chamada automática para o número pré-armazenado,
o Led vai se apagar após nalizada a ligação.

Você pode renomear as tags RFID e armazenar um número
de celular para enviar um SMS para os membros da família
quando estiverem a caminho de casa e desarmar o sistema.

O usuário pode apertar o botão de chamada
encerrar a ligação.

para

Chamar telefone
Disque o número do telefone e então pressione o botão
para iniciar a chamada, o Led vai se apagar após
nalizada a ligação.
O usuário pode pressionar o botão de chamada
nalizar a ligação.

para

Saída de trava eletrônica
Quando o sistema estiver desarmado, o sinal de saída
vai abrir as travas eletrônicas automaticamente.

Nota!
Apenas após o numero SMS ser armazenado, a tag RFID e
alterada (4 tags RFID podem ser renomeadas), usuários
podem receber um aviso SMS quando o sistema ser desarmado
por tag RFID.
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Envie:

Operação SMS
Insira um cartão SIM no painel de controle,
então envie um texto de “?” para o número do
cartão SIM, uma mensagem com o guia de
operação será respondida.

O sistema responde o guia de segundo estágio:

Você pode controlar o sistema de alarme
seguindo o guia de mensagens.

‘5’ alarme para o telefone memorizado
‘6’ alarme SMS para o numero armazenado
‘7’ número armazenado de SMS para as tags RFID
‘8’ número de telefone para discagem rápida armazenado
‘???’ congurações do sistema

Envie:

Envie:

O sistema responde o guia de primeiro estágio:
O sistema responde o guia terceiro estágio:
‘0’ desarmar
‘1’ armar
‘2’ modo casa
‘3’ fala duas vias
‘4’ voz memorizada de retorno
‘00’ congurações de inquérito
‘??’ telefone memorizado e número SMS

’91-99’ nome da zona
‘10’ aviso SMS das tags RFID
‘11’ entrada e saída do tempo de atraso
‘12’ volume da sirene e tempo de toque
‘13’ desarmar a senha
‘14’ tempo de atraso da zona simples
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Desarmar

Armar
Envie:

Envie:

Sistema armado

Sistema desarmado

Manter armado (modo casa)
Envie:

Sistema em modo casa.
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Fala em duas vias

Inquérito de conﬁgurações
Envie:

Envie:

Envie “ 3 ” para o número do cartão SIM, o alarme vai chamar
de volta, pegue o telefone e inicie a fala em duas vias.

Ligar de volta para gravar voz

Status do sistema
Entrar e sair do tempo de atraso: 0 segundos
Tempo de atraso da zona simples: 30 segundos
Volume da sirene: 2
Tempo de toque da sirene: 5 minutos
Senha de desarme: 1234

Envie:
Nota:
Os valores de fábrica vão ser mudados quando o usuário
terminar a programação.

Envie “ 4 ” para o número do cartão SIM, o alarme vai ligar de
volta. Pegue o telefone, e deixe uma mensagem de ate 10
segundos. O painel vai desligar após 10 segundos.
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Armazenar número de telefone para o alarme

Armazenar número SMS no alarme
Envie:

Envie:

Adiante>editar
Adiante>editar

Número de SMS armazenado
ao alarme com sucesso.

Número de telefone armazenado
ao alarme com sucesso.
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Nota: apenas após o número de SMS ser
armazenado, e os avisos das Tags RFID
forem alteradas, os usuários vão poder
receber avisos SMS quando alguém
desarmar o sistema com uma Tag RFID.
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Armazenar número SMS para tags RFID

Armazenamento de discagem rápida
Envie:

Envie:

Adiante>editar

Adiante>editar

Número de discagem rápida
armazenado com sucesso.

Número SMS para tags RFID
armazenado com sucesso

Nota: Apenas após o número ter sido armazenado e os avisos das tags
RFID forem alterados, os usuários vão poder receber avisos SMS
quando alguém desarmar o sistema com uma tag RFID.
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Alarme via SMS para baixa bateria dos acessórios
Mudar nome das zonas

(disponível para acessórios de duas vias como o DWC-102 e PIR-910)

Dicas especiais!

O SMS será enviado para as zonas 1-9 com o nome da zona
(nome da zona+baixa bateria)

Os usuários podem mudar os nomes da primeira até a
nona zona. O nome da zona pode conter 30 caractere
( em inglês) no máximo, pois é o limite de caracteres
da linha SMS.

Um alerta SMS será enviado para 10-50 zonas como
(número da zona+baixa bateria)

Envie:91-99

Alerta SMS para alarme de adulteração dos acessórios
(disponível apenas para acessórios de duas vias como DWC-102 e PIR-910)
Um SMS será enviado para as zonas 1-9 com o nome da zona
“nome da zona+alarme de adulteração”
Adiante>editar

Nome da zona alterado
com sucesso.

Somente após o envio do SMS que será
armazenado e as noticações de RFID
de tags serão alteradas , assim, os
usuários poderão receber as noticações
via SMS no instante que for desarmado o
sistema por tag RFID
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Um alerta SMS será enviado para as zonas 10-50
“número da zona+alarme de adulteração”.
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Alterar Mensagem SMS das tags RFID

Atraso de entrada e saída
Envie:

Envie:

Adiante>editar

Te m p o d e a t r a s o
ajustado com sucesso

Adiante>editar

Avisos!
Se o usuário não estiver com o controle remoto ou em posse dos cartões
RFID, essa função pode ser usada. Quando o tempo de atraso ser
ajustado e o sistema armado, um beep será emitido a cada segundo
para lembrar o usuário de sair.
O ritmo dos beeps vai acelerar nos últimos 15 segundos.
Quando um intruso é detectado, o alarme vai ser atrasado adequadamente.

Mensagens SMS das Tags
RFID alteradas com sucesso.
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Volume da sirene e tempo dos toques

Desarmar senha
Envie:

Envie:

Adiante>editar

Senha desarmada com
sucesso

Adiante>editar

Volume da sirene e tempo dos
toques alterados com sucesso
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Tempo de atraso de zona simples

Alterar idioma do sistema

Envie:

Envie:0086 para alterar o idioma para chinês

Adiante>editar
Envie:0001 para alterar o idioma para inglês
Tempo de atraso de zona
simples ajustado com sucesso
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Restaurar sistema para conﬁgurações de fábrica por SMS

Deletar acessórios wireless por SMS

Envie:

Envie:

Ou pressione a chave de adulteração 3 vezes em 3 segundos,
o acessório será limpo após dois beeps.

Ou pressione a chave de adulteração 5 vezes em 3
segundos, os acessórios serão limpos após dois beeps.

Deletar tags RFID por SMS
Nota: Após programado, apenas os números
armazenados poderão enviar SMS para restaurar
o sistema.

Envie:
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Armar e desarmar com uma ligação gratuita
Armar
Ligue para o numero do painel de controle, desligue quando
ouvir o tique, o painel vai ligar de volta, desligue o telefone
para armar o sistema diretamente.

Desarmar
Ligue para o número do painel de controle, aguarde ate o
painel desligar a chamada, o painel não vai ligar de volta.
O sistema estará desarmado.

Conectar acessórios wireless e tags RFID
Insira a senha de 4-6 dígitos, pressione o botão
, o
led de indicação vai acender, dentro de 15 segundos o acessório
ou a tag RFID será desencadeada, a conexão estará completa
após um beep.
Quando escutar dois beeps, signica que o acessório já foi
conectado antes. A primera conexão do acessório será na
zona 1, o segundo na zona 2 e assim por diante.
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Conectar sirene wireless

A nova sirene wireless pode ser usada após conectada ao painel
de controle.
Operação:
Pressione o botão de conexão da sirene wireless por 0,5
segundos, o led indicativo vai acender, então pressione o
botão armar no painel de controle, a sirene estará conectada
após um beep ser escutado.

Testando: pressione o botão armar no controle remoto, para ter
certeza que as sirenes internas e wireless, ambas vão emitir um
sinal sonoro uma vez. Caso contrário, a conexão falhou, será
necessário se reconectar.
Se um intruso for detectado, ambas as sirenes irão tocar para
deter o intruso (por conguração de fábrica, as sirenes irão se
desligar após 5 minutos), ao mesmo tempo, o sistema de alarme
vai enviar um SMS e uma ligação automática para o usuário.

Pagina 30

Especiﬁcações
Quantidade permitida de expansão de acessórios wireless
10 peças de controle remoto, 50 peças de acessórios wireless e
50 peças de tags RFID.

Nome do produto
Sistema de alarme de segurança GSM/SMS/RFID
Fonte de energia do painel de controle
Entrada: AC 110-240V / 50-60Hz
Saída: DC 12V/2000 mA

Frequência de radio
315 MHz / 433 MHz (+/- 75 KHz)

Frequência de trabalho GSM
850/900/1800/1900 MHz

Material
Plástico ABS

Corrente em descanso
110mA

Condições de operação
Temperatura: -10 C – 55 C
Humidade: <80% (sem condensação)

Corrente em alarme
340mA

Tamanho (largura x altura x espessura)
Painel: 188 x 132 x 26 mm

Bateria reserva interna
Bateria de lítio: 3,7V/ 800mAh x 2 peças (BL-5B)
Sirene interna
90dB
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Desarmar

Controle remoto wireless
LED indicador
Armar
Desarmar
Presente
Pânico

Pressione para desarmar o painel de alarme e o led indicativo
vai apagar (as sirenes vão tocar uma vez), o sistema estará
desarmado.
Quando um intruso for detectado, as sirenes vão se manter
tocando. Pressione para parar o toque das sirenes.

Armar

Modo casa

Pressione para armar o painel de alarme o led indicador vai
acender (as sirenes tocarão uma vez), o sistema entrou em
modo armado. Se houver um intruso, as sirenes vão tocar para
deter o intruso (a sirene vai desligar após 5 segundos por
conguração de fabrica), ao mesmo tempo, o sistema vai ligar
para os números de telefone pré-armazenados.
Pagina 33

Pressione o botão no controle remoto, o led cará ligado. Todos
os sensores da zona normal carão armados, exceto os
detectores de movimento da zona de casa, podendo se
movimentar livremente pela casa.
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Ajuste de zona

Ligação de emergência

Não importa o estado em que o painel de controle se encontra,
uma vez pressionado o botão SOS no controle remoto, o
sistema vai entrar em estado de emergência automaticamente.

Especiﬁcações
Fonte de energia:
DC 3V (bateria CR2032 x 1 peça)

Material:
Plástico ABS

Corrente estática:
<15uA

Temperatura de operação:
-10 C – 55 C

Corrente de alarme:
<9,5 mA

Humidade relativa:
<80% (sem condensação)
Dimensões do controle remoto
(largura x altura x espessura)
68 x 36 x 15 mm

Distância de transmissão:
<30 metros (em área aberta)

Zona modo casa

Zona normal

Zona simples com atraso

O sensor de movimento PIR esta ajustado para o zona modo casa
de fábrica. É recomendado que se coloque o sensor próximo a
porta/janela, em contato com as entradas na zona simples com
atraso.
O usuário pode reconectar o detector com o painel de controle
após a zona ser alterada.

Rádio frequência:
315MHz/433MHz (+/- 75 KHz)

Zona 24-H
Nota: é recomendado ajustar o detector de fumaça, detector de gás
e sensor de feixe externo na zona 24-H

Nota:
apenas para detectores PT2262 ou detectores com essa função.
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LED indicativo

Porta wireless / contato de janela

Características:

O Led pisca quando: a porta/janela for aberta e o transmissor
enviar o sinal para o painel de controle.

O DWC-100 e o contato de porta/janela e deve ser instalado na
porta, janela e em outros objetos que podem abrir e fechar. O
sensor transmite um sinal para o painel de controle quando a
parte magnética do sensor for movida para longe dele. A proteção
contra adulteração garante que tentativas de sabotagem
resultarão em ativação do alarme.

Layout PCB

Aparência:

Chave de adulteração

LED indicativo
Imã
Transmissor

DC 3V CR2032
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Instalação e avisos

Especiﬁcações

Abra a tampa e remova a ta para ativação da bateria
Coloque o sensor na moldura da porta e o imã na porta
Tenha certeza que o imã esta do lado certo com o transmissor
Coloque o transmissor no local desejado, monte o imã a não mais
que 1 cm de distância do transmissor e assegure que não tenha
ta dupla face ou parafusos entra os dois.
Evite montar o sensor em área com grande quantidade de metal
ou os elétricos, tal como fornos ou quarto de serviço.

Fonte de energia:
DC 3V (bateria CR2032 x 1 peça)
Corrente está ca:
<15 uA
Corrente em alarme:
< 9,5 mA
Distância de transmissão:
<50 metros ( em área aberta)
Rádio frequência:
315MHz/433MHz (+/- 75KHz)
Material:
Plás co ABS
Temperatura de operação:
-10 C – 55 C
Humidade rela va:
<80% (sem condensação)
Dimensão do transmissor (largura x altura x espessura)
71 x 32 x 15mm
Dimensão do imã (largura x altura x espessura)
71 x 13 x 15mm
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Aparência

Detector de movimento wireless PIR

Características:
Janela de detecção
LED indicativo
Suporte

Consiste num chip de núcleo duplo em controle digital de lógica
e análise inteligente que identica efetivamente sinais de
interferência de um corpo em movimento e reduz alarmes falsos.
Com compensação automática de temperatura e tecnologia
anti-turbulência, é facilmente adaptável a mudanças de
ambiente. O detector tem vantagens com economia de energia,
rentabilidade e fácil instalação.

LED indicativo
Flashes contínuos: sob estado de auto teste.
Piscar uma vez: intruso detectado.
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Layout PCB

Conﬁguração de modo

Botão de teste

Sensor infravermelho

Sensor infravermelho: ele detecta através de raios infravermelhos
o movimento de um corpo humano, favor não tocar na superfície e
manter limpo.

Modo teste: pressione o botão de teste, o detector entrará em
modo teste durante 5 segundos para detectar movimentos, após
10 segundos será habilitado o modo de trabalho.
Modo de trabalh:No estado de trabalho, se o sensor for acionado
mais de duas vezes , dentro de 5 segundos, entrará em modo de
dormir, a m de poupar energia.

Uso:
Abra a tampa e remova a ta da bateria para ativar a bateria. Ele
vai iniciar o auto teste por um minuto.
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Conectando ao painel de alarme:Entre com a senha de 4-6 dígitos,
pressione o botão de conexão no painel de alarme, e então pressione
o botão de teste do sensor duas vezes para enviar um sinal de alarme,
quando ouvir um beep, estará conectado. Para checar se a conexão foi
um sucesso, arme o sistema e ative o sensor novamente, se ele alarmar,
a conexão foi um sucesso.
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Testando (teste de caminhada)

Instalação e avisos
Evite montar o detector próximo de portas, ar condicionado, aquecedor,
refrigerador, forno, luz do sol e locais onde a mudanças rápidas de
temperatura ou uxo de ar constante.Se dois detectores forem instalados
no mesmo escopo de detecção, ajuste a localização para evitar interferência
e falso alarme.

Após a instalação, ligue o detector, após um minuto ele fará um
teste automático, Não permita movimentos próximos ao detector,
assim ele acionará, a partir de movimentos detectados, dentro
de 5 segundos. Ande no escopo (da esquerda para a direita e da
direita para a esquerda) e olhe se o led indicativo para ter certeza
que o detector esta funcionando.
O led indicativo pisca uma vez quando um movimento e detectado.
Ajuste o ângulo do detector de acordo para que tenha tenha melhor
efeito de detecção.

Escopo de direção
Chão

Visão superior

Visão lateral

Prenda o suporte na parede com parafusos e encaixe o detector no suporte.
Ajuste a altura, direção e ângulo do suporte. É recomendável a instalação a
2 metros do chão.O sensor é mais sensível a movimentos horizontais do que
verticais, então o detector será mais eciente se instalado na vertical em com
as pessoas andando.
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Visão superior

Visão lateral
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Especiﬁcações
Fonte de energia:
DC 3V (Pilhas 1,5V AAA x 2 peças)

Dimensão do detector (largura x altura x espessura)
101 x 59 x 37,5 mm

Corrente estática:
<15 uA

Dimensão do suporte (largura x altura x espessura)
60 x 29 x 27,5 mm

Corrente de alarme:
<9,5 mA
Escopo de detecção:
8 metros/110 graus
Distância de transmissão:
<60 metros (em área aberta)
Radio frequência:
315MHz/433MHz (+/- 75 KHz)
Material:
Plástico ABS
Condição de operação:
Temperatura: -10ºC – 50ºC
Humidade relativa: <80% (sem condensação)
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