Manual do usuário do sistema

de alarme GSM melhorado

Anti-roubo
inteligente

Sistema de alarme de segurança GSM

Manual do usuário
4 linhas e 6 zonas de defesa
Pode ajustar e armazenar 6 telefones para voz e 3 telefones para mensagens
Intercomunicação de duas vias remotas
Controlar programação remotamente por telefone (celular)
Controlar ajustes, armar e desarmar remotamente por SMS o painel de controle
O conteúdo do alarme SMS pode ser modicado
10 grupos de oportunidades para armar e desarmar
Pode ser conectado sirene wireless (opcional)
Gravação automática de mensagens de ate 10 segundos
Construído com mensagens inteligentes em inglês
Alarme de memória travada e informações limpas para checar facilmente
Controle uma função por botão: armar de fora, armar casa, armar remotamente
Inteligência articial para aprender codicações wireless e cumprir acessórios
adicionais
Armar, desarmar, monitorar e intercomunicar por chamada remota com a unidade
Programação de funções de zona por Tempo real, atraso, 24 horas e por passo.
Construído com bateria recarregável NI-HI para prover de uma alimentação de
aproximadamente 5 horas após perda de energia
Dupla utilização de AC e DC disponível 24 horas por dia para uma proteção normal
Unidade principal antivandalismo, função de detecção de baixa energia.

1 introdução do sistema
O sistema de alarme inteligente anti-roubo wireless GSM é um alarme inteligente
móvel que integra o sinal digital GSM processando técnicas e importa o micro
processador STC, em sua variedade de tecnologias inclui um anunciador digital de
voz, SMS em inglês, aprende códigos e etc.
Além disso, este sistema de alarme é altamente automático, dando vozes
automáticas ou alertas SMS em eventos de emergência sem nenhuma conguração
manual intensa necessária. Características de estabilidade, rentabilidade,
segurança e habilitação de controle de humanização ampla, ideal para se usar
em: shopping’s, lojas de conveniência, escritórios, condomínios assim como
comunidades residenciais.
Instalação do portão magnético
Use uma ta dupla face qualquer para prender a ta de imã na porta e xar a caixa
de emissão do portão magnético na borda da porta. Preste atenção durante a
instalação para xar a ta de imã próximo ao lado com indicação de luz da caixa
de emissão, assegurando um alinhamento adequado e quanto menor a distância
entre ele, melhor.

2 parâmetros técnicos

Tensão de entrada

DC 9V-12V

Corrente em standby

<55mA

Corrente em alarme

<450mA

Frequência wireless

315/433,92MHz

Frequência GSM

850/900/1800/1900MHz

Bateria reserva
Intensidade do alarme

NI-HI AAA*6 DC7,4V
110dB

Saída

DC 9V – 12V 1A

3 padrões e fábrica

Instalação do detector infravermelho
O princípio do detector infravermelho e detectar movimentos de pessoas utilizando
sinais de luz infravermelhas em um range de normal de 5 – 12 metros. O sensor
infravermelho deve ser instalado a 2,2 metros do chão. Aponte diretamente para o
range de movimentação. Além disso, o detector infravermelho pode ser apenas
instalado em quartos sem a entrada da luz do sol, janelas ou outros lugares onde a
alteração de temperatura é constante, pois o local a ser instalado pode inuenciar o
range de detecção e a sua precisão.
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4 instalação
Instalação da unidade central

5 conﬁgurações da unidade central
Função

Instruções de operação

Notas

Beep

Beep curto

Aviso de tecla pressionada

Beep longo

Aviso de confirmado

Quatro beeps curtos

Aviso de erro

Beep contínuo

O cartão SIM não esta apto, ou foi ligado

Tome cuidado para não instalar próximo a grandes objetos de metal ou eletrodomésticos
capazes de causar interferências por alta frequência, também à paredes muito
reforçadas de concreto e portas corta-fogo.
Painel de controle e unidade central
1.Furo de potência
2.Saída de alarme nal
3.Saída de energia
4.Porta de saída
5.Entrada de defesa com o
6.Fio de aterramento
7.Porta de falante de intercomunicação
8.Slot de cartão SIM
9.Chave de energia reserva
10.Botão de ajustes
A.Indicação de zona de defesa
B.(armar) indicador
C.(energia) indicador

pela primeira vez
Indicação de

Sempre ligado

Alarme travado

cintilando

Desarmado, essa zona esta desencadeada

Cintilação rápida

Estado armado

Cintilação lenta

Estado de ajuste/no estado casa

Sempre ligado

Estado de alarme

Sempre ligado

Falha GSM

Cintilando

Sinal GSM fraco ou sem sinal

Cintilando lentamente

GSM normal

zona de defesa
Indicação
de armado

Indicador GSM

Ligando pela primeira vez

Instalação do cartão SIM
1º passo: empurre a gaveta do cartão SIM ela irá se abrir
2º passo: coloque o cartão GSM em sua gaveta adequadamente
3º passo: empurre a gaveta para fechar

Seguindo o método de instalação, instale o cartão SIM na unidade central, faça a conexão de
todos os os e coloque a antena em um local adequado. Então, coloque o plugue na tomada.
Nesse momento todos os indicadores das 6 zonas de defesa e dos 2 indicadores de função da
unidade central vão cintilar uma vez e campainha vai emitir um beep longo. A seguir, a unidade
central vai iniciar a busca pela rede GSM emitindo um beep contínuo. Quando a rede estiver
normal o beep vai parar, o indicador de energia estará sempre ligado e a unidade central estará
em modo desarmado.
Depois, mude a chave das baterias reservas para a posição ligado com o auxilio de pinças ou
uma pequena chave de fenda.

Reset de fabrica
Primeiro desligue a chave das baterias reservar e corte a fonte de energia, pressione e segure
o botão de ajuste na parte superior da unidade, então ligue o adaptador novamente à energia,
3 segundos depois, as campainhas vão emitir um longo beep e todos os led’s indicadores vão
acender, mas vão desligar instantaneamente, feito isso, você pode soltar o botão.
Dessa maneira todos os ajustes serão limpos e voltaram as congurações de fábrica com
sucesso.

Gravação de voz

Pareando código de zona de defesa

Em estado desarmado, pressione ajuste por 3 vezes, a unidade central vai emitir um longo beep, e
o indicador de armado irá cintilar (uma vez por segundo), então a gravação começou: grave à 30
centímetros de distância da unidade central, com uma voz constante e moderada, 10 segundos
depois, a gravação vai parar automaticamente e o indicador de armado vai se apagar.

Pareando código da zona de defesa

Entrar em ajustes
Em estado desarmado, pressione e segure o botão ajuste, 3 segundos depois, a unidade central
vai emitir um longo beep, o led indicador de “armado” vai cintilar e a unidade central vai entrar
em modo de ajuste.
No estado de ajuste
Enquanto estiver no estado de ajuste (indicador de armado piscando), você poderá programar
diferentes congurações repetidamente. Contudo, se você parar a operação de ajuste por 30
segundos a unidade central vai sair do modo de ajuste automaticamente, voltando ao modo
“desarmado”.

Sair de ajustes
Após nalizado os ajustes, todos os indicadores da zona de defesa estarão desligados o indicador
armado estará piscando, pressione o botão ajuste por 3 segundos, a unidade central vai sair do
modo ajuste. O indicador armado vai apagar e a unidade central vai voltar ao modo desarmado.

Pareando códigos com o controle remoto
Pareando o código do controle remoto
Em estado desarmado, entre em ajustes e pressione ajuste mais uma vez, a unidade central vai
emitir um curto beep e todos os indicadores de defesa estarão ligados, o qual indica que a unidade
entrou em modo de pareamento com o controle remoto, pegue o código de pareamento necessário
do controle remoto e pressione qualquer tecla para emitir um sinal wireless para a unidade central,
após a unidade central receber o sinal, ela vai emitir um beep e todos os indicadores da zona de defesa
vão se apagar, indicando que o controle remoto está pareado.
Cuidados: a unidade central pode emitir códigos para 8 controles remoto, emitindo o código para
os 8 ao mesmo tempo.

Deletando controle remoto
Em estado desarmado, entre em “ajustes” e pressione “ajuste” mais uma vez, a unidade central
vai emitir um curto beep e todos os indicadores de defesa estarão ligados. E com isso entrar em
modo de pareamento de controle remoto. Pressione e segure o botão ajuste por 3 segundos, a
unidade central vai emitir um longo beep e todos os indicadores de zona de defesa vão se apagar.
Controle remoto removido com sucesso.
Cuidados: quando deletar o controle remoto, todos os controles remotos serão deletados.

No estado desarmado, entre em “ ajustes”, pressione o botão “ ajuste” mais uma vez para
entrar no estado de pareamento de controle remoto, pressione ajuste mais uma vez e o
indicador da zona de defesa 1 vai acender. Então, sensor necessário para parear o código e
desencadear o alarme, para enviar um sinal wireless para a unidade central. Após a unidade
receber o sinal, ela vai emitir um longo beep e o indicador da zona 1 vai apagar, com isso o
código estará pareado na zona de defesa 1 com sucesso.
Cuidados: no estado desarmado, entre em “ ajustes” , pule o pareamento de controle remoto
e continue pressionando “ ajuste”, então os indicadores das zonas de defesa vão se acender
um a um, selecionando assim qual zona de defesa deseja fazer o pareamento. Repita a
operação de pareamento de código do paragrafo abaixo para as outras zonas de defesa.
O código de pareamento das zonas de defesa da unidade central pode sobrecarregar
automaticamente. Com isso, apenas o último código e válido. Dessa forma o código de
pareamento pode ser apenas realizado por um sensor na zona de defesa. No caso de o
número de sensores ser maior do que o da zona de defesa, você pode editar o código de
endereço e o código digital do sensor para exatamente o mesmo nome. Ao fazer isso, você
vai precisar executar o pareamento de código de um sensor, ele vai indicar a mesma zona
de defesa.

Deletar código de pareamento
No estado desarmado, entre em ajustes e pule o armazenamento de controle remoto,
pressione o botão “ajustes” novamente, quando o indicador da zona 1 acender, mantenha
pressionado o botão ajuste por 3 segundos então a unidade central vai emitir um longo beep,
e o indicador da zona de defesa 1 vai apagar. O código de pareamento da zona de defesa 1 foi
apagado com sucesso.

Teclado wireless
Entrando em “ajustes”, pule para a zona 6 e aperte “ajuste” novamente, todas as zonas vão
acender, inicie à “aprender” o código wireless do teclado.

6 programando controle remoto
Todas as programações na unidade central são completadas pelo botão de operações telefone
ou comandos enviados por SMS, coloque primeiro o cartão GSM habilitado a receber
chamadas.
No estado desarmado, após a rede GSM se encontrar normal, disque para o número do cartão
SIM de um celular (ou telefone xo), a unidade central vai responder automaticamente e dar
a mensagem de voz “please enter the password” então entre com o código de programação
correto (padrão de fabrica:8888), depois disso, a unidade central vai emitir um longo beep e
o indicador de armado vai piscar, indicando que a unidade central entrou em controle de
programação remoto.

Funções de instrução

Função

Instruções de operação

SMS
personalizado

(Programação de Senha)+(1-9)+
(Conteúdo da mensagems)

Ajustes
De função

(Programação de Senha)
+(Instruções)

Armando

(Programação de Senha)+SF

Desarmando

(Programação de Senha)+CF
(Programação de Senha)+BF

Função

Instruçãodeoperação

Notas

Entrar emprogramação

Entrar(senha)

Longobeep

Sair deprogramação

Ligar diretamente

Beepcurto

Mudar senha

*+1+(Nova Operaçãode Senha) Padrãodefábrica 0000
+(Nova ProgramaçãodeSenha)+* Padrãodefábrica 8888

Ajustar telefone

#+(1-6)+numerodetelefone+# Chamada de vozdogrupo 1-6

Número detelefone
areceber mensagem
Deletar numerode telefone

#+(7-9)+numerodetelefone+# Telefone sms
#+(1-9)+#

Defesas
inteligentes
Checar status

Ajustede sirene

#+0+A+B+#

Abrir a saída

(Programação de Senha)+ON

Ajustandotempo

*+2+AABB+*

“AA” hora
“BB”minuto

Fechar a saída

(Programação de Senha)+OFF

Consultar SMS

(Programação de Senha)+(1-9)

Consultar
tempo

(Programação de Senha)+TIME

Temporizador de armação

*+3+AABB+C+*

“C”0desabilitado

Temporizador de desarme

*+4+AABB+C+*

“C”1-9, habilitado

Interruptor temporizador
Ajustede atraso

*+5+AABB+C+1/0+*
*+6+A+B+C+*

Ajustede zona comfio

*+7+ABCD(1/0)+*

Programando zona de *+8+A+B+C+*
defesa
Mensagemdealarme

*9+A+(0-9)+*

Ajustede saída

*+0+(0-9)+1/0+*

(Programação de Senha)+STATUS

Notas

Por exemplo:8888SF

8888STATUS

Por telefone, teclado wireless ou SMS, entre com os comandos de operação do sistema de alarme
a seguir.

Mudando senha
A ilustração “X” indica a nova senha, por exemplo, mudar a senha para padrão de fábrica de
operações (0000) para a nova senha :1234, mudar a senha padrão de fábrica de programação
(8888) para a nova senha :8765.
Insira *112348765*
Comando SMS:8888*112348765*
Cuidado: a senha de operação e de programação não podem ser a mesma.
Ajuste de telefone
Chamada de voz
Quando o alarme estiver ajustado para chamada de voz, a unidade central pode enviar uma
mensagem de alerta para 6 números de telefone. Números de telefone 1-6.
Mensagem recebida no número de telefone
Quando o alarme estiver ajustado para mensagem, a unidade vai enviar um SMS para 3 números,
números de telefone 7-9.

Ajuste de número de telefone:

C:Tipo de sirene: (0) som desligado, (1) som ligado.
Ilustração: ajuste a zona de defesa 1 para zona de emergência, som de alarme.
Digite:”8131”
Comando SMS:8888*8131*
Área de defesa inteligente: após selecionar uma zona de área inteligente, a área de defesa não
estará efetiva (ainda é efetivo para áreas abaixo da defesa normal), que é adequado quando
tem visitas em casa, por que a função de alarme infravermelho interno e cancelado, porém o
sensor magnético dos portões, portas e janelas permanecem em estado de monitoramento.

Deletando número de telefone:

Multi-checagem da área de defesa: sob a situação de defesa ou defesa inteligente, se dois ou
mais detectores entrarem em checagem múltipla, todos os detectores vão se desencadear dentro
de 30 segundos, a unidade central vai dar o alarme. Dessa forma, neste padrão, nenhum detector
infravermelho vai participar deste evento.
Atraso de alarme na área de defesa: quando a área de defesa estiver desencadeada e precisar
alarmar, a unidade central pode atrasar o alarme (o tempo de atraso concreto é determinado
em “ajustando tempo de atraso”), além disso o alarme pode ser cancelado durante o tempo de
atraso.
Desencadeamento repetido nas áreas de defesa: quando o detector desencadear uma vez, o
sistema não vai se alarmar imediatamente. Apenas quando ele se desencadear novamente
após 5-30 segundos depois da primeira detecção o sistema vai se alarmar.

Operação de sirene
Ilustração: O “X” indicado no ajuste de número de recebimento de alarme de voz, ajuste
0755-12345678 para ser o segundo número de ligação de voz.
Digite:#2075512345678#
Comando SMS:8888#2075512345678#
Ilustração: O “X” indicado no ajuste de número de recebimento de mensagem, ajuste
13812345678 para ser o primeiro número de recebimento de mensagem.
Digite#713812345678#
Comando SMS: 8888#713812345678#
Deletando o terceiro grupo de chamada de voz
Digite:#3#
Comando SMS:888853#

Programando zona de defesa

Nota: “A” indica o número da zona de defesa, “B” indica o tipo de zona de defesa, “C”
indica o som das sirenes.
A: número da zona de defesa: (1-6) correspondente a zona de defesa 1 ate a zona de defesa
6 respectivamente. (7~0)(0 ate 10) corresponde a zona de cabos L1-L4
B:Tipo de zona de defesa: (0) deletar zona, (1) tempo real, (2) área de defesa inteligente,
(3) zona de emergência, (4) multi-checagem da área de defesa, (5) atraso de alarme da
área de defesa, (6) repetição desencadeada da área de defesa (7) campainha

Nota: ”A” indica se a sirene vai emitir uma mensagem quando habilitado e desarmado por
controle remoto (0) som ligado, (1) som desligado.
“B” tempo de toque do alarme, “B” hospedeiro após que soou o alarme, valores entre 0-9 minutos,
indica que o hospedeiro não vai tocar.
Ilustração: o alarme vai tocar quando o controle remoto, som da sirene desliga em 5 minutos.
Digite:#015#
Comando SMS :8888#015#

Ajuste de saída de energia

Nota: “A” 0-9 ca o estado de controle de 12V da fonte de energia e seleções abaixo:
0=sem saída 12V 1.=saída 12V em estado desarmado, com a saída fechada sob outros estados.
2 ou 3= saída 12V em estado armado
4 ou 5= saída 12V em estado de defesa inteligente
6 ou 7= saída 12 V em estado armado ou em estado de defesa inteligente
8= saída 12V em estado de alarme

9= mantenha a saída 12V
“B”,1=A interrupção de energia externa, está desarmando o alarme,0=função desligada

Ajustando o relógio
“AA” indica: hora representada em dois dígitos
“BB” indica: minutos representados em dois dígitos
Por exemplo: ajuste a hora para 19:18
Método de operação: “21918”
Comando SMS: 8888*21918*

Ajustando cronômetro
1.Cronômetro para armar
“AA” indica: a hora do tempo ajustado
“BB” indica: os minutos do tempo ajustado
“C” indica: local de armazenamento e desarme. É ajustado periodicamente grupos de 1-5,
grupos temporários são ajustados como 6-9, 0 cancela todos os ajustes.
Por exemplo: armar automaticamente todos os dias as 17:40, armazenado no grupo 1.
Método de operação: *317401*
Comando SMS: 8888*317401

2.Cronômetro para desarmar

“AA” indica: a hora do tempo ajustado
“BB” indica: os minutos do tempo ajustado
“C” indica: local de armazenamento e desarme. É ajustado periodicamente grupos de 1-5,
grupos temporários são ajustados como 6-9, 0 cancela todos os ajustes.
Por exemplo: auto desarmar as 8:00, o desarme e cancelado após esse ajuste, armazenar
no grupo 9
Método de operação: *408009*
Comando SMS: 8888*408009*

Método de operação: *5123051*
Comando SMS: 8888*5123051*
Por exemplo: fechar saída as 13:00, desligar a saída para cancelar o ajuste depois, armazenado
no grupo 9
Método de operação: *5130050*
Comando SMS: 8888*5130050*

Ajuste de toque de telefone, fortiﬁcar atraso e ajuste de atraso de alarme
“A” ligar para o “host”, o host recebe toques várias vezes, valores de 0-9, 0 para não ter resposta
de telefone.
“0” signica sem ajustes remotos
“B” atraso de armação, valores entre 0-9, 0 para cancelar o atraso. Cada valor é igual a seu
número vezes 10 segundos.
“C” atraso de alarme, valores entre 0-9, 0 para cancelar o atraso. Cada valor é igual a seu número
vezes 10 segundos.
Por exemplo: tocar nove vezes após a resposta, 50 segundos de atraso de armação, atraso de 10
segundos no alarme de zona.
Método de operação: *6951*
Comando SMS: *8888*6951*

Ajustando área de defesa com ﬁo
A sequência ABCD correspondem aos cabos de zona L1,L2,L3,L4, os valores são “1” ou “0” ou “2”
“1” se refere a zona padrão “normalmente aberta”, “0” se refere a zona padrão normalmente fechada,
“2” indica que o modelo de zona e inteligente.

Relatar operações por SMS
Zona de alarme após seleção de mensagem

Nota: A: número da zona de defesa: (1-6) corresponde respectivamente a zona de defesa 1 ate a
zona de defesa 6. (7-0) (0 como 10) correspondem aos cabos das zonas L1-L4.B: número de SMS,
valores 1-9

3.Cronômetro para fonte de energia

Ajustar 9 grupos de auto edição de mensagens curtas

“AA” indica: a hora do tempo ajustado
“BB” indica: os minutos do tempo ajustado
“C” indica: local de armazenamento e desarme. É ajustado periodicamente grupos de 1-5,
grupos temporários são ajustados como 6-9, 0 cancela todos os ajustes.
“D” indica: saída de energia ou saída fechada, 1=saída de energia 0= saída fechada
Por exemplo: energizar saída todos os dias 12:30, armazenado no grupo 5

Notas: A: número SMS, valor 1-9
(1-9) e o número do grupo. O grupo 9 e uma mensagem para alerta de emergência. Por exemplo,
ajuste o grupo 9 como este é um “alarme na área de forticação emergente”. Você pode digitar
“00009” este é um “alarme na área de forticação emergente” (sem espaço) em um telefone
móvel e enviar para o número do cartão SIM no host.

Inquérito de conteúdo de edição de curtas mensagens:

“A” (1-9) é o número serial são mensagens armazenadas. Por exemplo, se requerer o
conteúdo do grupo 2, digite “00002* de um telefone móvel e envie para o número do
cartão SIM no host. Mensagem de resposta do grupo 2 após sucesso .

3.Alarme de emergência
Pressione o botão
no controle remoto, a unidade central vai entrar em estado
de emergência, instantaneamente, ligando automaticamente e fechando as
sirenes.
Pressione o botão
no controle remoto uma vez, isso silenciará o alarme,
um pressionamento longo ou dois cliques vai abrir as sirenes.

Operação de host por SMS
4.Defesas inteligentes
Use o SMS para arquivar funções de ajustes e desajustes , requerimento, empurre
outros. O comando de ajuste de forticação é “SF”, o comando para cancelamento de
ajuste de forticação é “CF”. forticação de capacidade intelectual: “BF”. Requerimento
de status: “STATUS”. Comando programável de energia 12V nas saídas e fechamento
de saídas: “ON” e “OFF”, formato:”senha+comando”. Por exemplo, use o SMS para
controlar o cancelamento da forticação: envie”0000CF” para o número de telefone do
cartão SIM no host e a mensagem será respondida após o sucesso.
Todos os comandos abaixo podem ser operados pelo host enviando mensagens com o
formato “senha+conteúdo do comando”, se quiser ajustar o primeiro número como
87654321 por SMS, digite “0000#187654321” e envie para o host.

Pressione
no controle remoto, a unidade central vai entrar em estado de
defesa inteligente ou defesa com atraso.

5.Métodos de operação de ajuste remoto
Você pode usar qualquer telefone para chamar o número da unidade central e ele
vai colocar automaticamente depois que o sistema detectar a quantidade de toques
que você ajustou. Quando você ouvir o beep, entre com a senha (dois toques quando
a senha estiver errada, se errar por 3 vezes o telefone vai desligar automaticamente)
e se estiver correto você poderá ter um controle remoto do sistema.

7. instruções de operação

Favor pressionar “ # “ após completar todas as operações, assim você pode
implementar outras instruções de desligar o telefone.

1.Ajustando defesas

Pressione”1” para monitorar a cena
Pressione “2” para tocar o alarme
Pressione “3” para encerrar
Pressione “4” para ligar a defesa
Pressione “5” para cancelar a defesa
Pressione “6” para tocar as gravações
Pressione “7” para saída de energia elétrica 9V
Pressione “8” para fechar a saída 9V
Pressione “9” para abrir propaganda
Pressione “0” para fechar propaganda
Pressione”#” para nalizar e desligar

Se quiser proteger todo o perímetro de sua casa e manter todos fora, todos os sensores
devem trabalhar sempre, quando o o sensor desencadear por porta, fogo, vazamento
de gás e etc. o sistema de alarme vai emitir o som de alarme. Depois que você zer esta
operação, o indicador de armado da unidade central vai se manter sempre ligado.
Operações de controle remoto: pressione
no controle remoto.

2.Cancelar defesas
Se quiser parar o alarme quando o som da unidade central estiver tocando ou fazer
com que o sistema de alarme entre em “estado sem atenção”. Após desarmar a guarda,
todos os sensores desencadeados e a unidade central não vai fazer alarmes sonoros
(exceto a zona de defesa 24 horas e o botão de emergência no controle remoto) e o
indicador de armado vai se apagar.Operações por controle remoto: pressione
no controle remoto.

Se a senha estiver errada ou não ter nenhuma operação dentro de 20 segundos, ele
vai desligar automaticamente
Pressione o botão “1” uma vez você poderá ouvir por 20 segundos.

1.Processando métodos após receber o alarme
No caso de emergência, a unidade principal irá ligar para o número de telefone
automaticamente e soar toques de alarme segundo os ajustes. Se o telefone do
“host” não estiver conectado, o sistema vai ligar para o próximo número de
telefone, até o número discado ser conrmado pelo “host”. Se você reproduzir
as gravações depois de receber o alarme no telefone, os métodos de operação
serão similares aos do controle remoto.

Capa da unidade e diagrama de ﬁos
SP+ SPConectados ao auto falante
Com o SP- conectado ao terra (GND)
Cabos das zonas com os: L1 e L4 e conectado na porta da zona, zona 1 de linha com o
tem o comum terra, outro o de sinal para acessar a porta da unidade (porta da
unidade não é para prover energia, mas sim sinais de aquisição)
A saída é (9-12V) programável e a corrente é de 1ª
(9-12V) saída de energia xa, fontes de energias externas.

Detector com o

Detector com o

Detector com o

Detector com o

Saída programável

Fonte de energia

