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OS 20 MANDAMENTOS PARA SER
BEM SUCEDIDO EM VENDAS

1. Atualização

2. Planejamento

3. Ouça o cliente

4. Fidelize o cliente

5. Supere suas metas

6. Surpreenda seu cliente

7. Faça um bom pós-venda

8. Objeção: Trabalhe a seu favor

9. Seja verdadeiro com seu cliente

10. Motivação pessoal (auto estima)

11. Informe sobre seus concorrentes

12. Não esqueça de seu velho cliente

13. Seja um solucionador de problemas

14. Tenha mais cérebro do que músculo

15. Identifique novos nichos de mercado

16. Não prometa o que não pode cumprir

17. Mantenha seu cliente sempre informado

18. Aprenda a trabalhar com clientes difíceis

19. Encare as dificuldades como oportunidades

20. Seja fiel a seu cliente e a organização que representa 
 

Sucesso !!!
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CENTRAIS DE ALARME

CENTRAL DE ALARME ASD-200 / ASD-210

1 - ARMAR A CENTRAL
Para armar a central pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso o led
armado acende. Se estiver programado o bip de arme desarme a sirene emite 2 bips indicando que a
central  esta armada e mais 2 bips curtos se estiver com bateria fraca de algum sensor sem fio,
controle remoto ou se estiver com falta da rede AC.

Obs: A transmissão de bateria baixa somente é feita por controles remoto ou sensores de tecnologia
HOPPING CODE. Controles remoto de tecnologia ROLLING CODE não transmitem bateria baixa.

2 - DESARMAR A CENTRAL
Para desarmar a central pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso o
led armado apaga. Se estiver programado o bip de arme desarme a sirene emite 1 bip indicando que
a central esta desarmada e se emitir mais 2 bips curtos indica que ocorreu um disparo em alguma
zona.
Obs:  A  Central  permite o arme/desarme através da entrada LIGA (Veja a figura no final do manual).

3 - HABILITAR E DESABILITAR ZONAS
Com a central armada pressione e segure a tecla do controle remoto referente a zona que deseja
habilitar/desabilitar por 4 seg. A sirene emite 1 bip curto quando desabilitar a zona ou 2 bips quando
habilitar.
Obs.:- A tecla do controle remoto deve estar programada.
        - Após desarmar e armar a central as zonas serão habilitadas.

4 - PÂNICO POR CONTROLE REMOTO
Pressione e segure a tecla 3 do controle remoto por 4 seg. O relé CH-CH irá acionar por 6 seg e
depois desacionar.
Obs.: - A tecla 3 do controle remoto deve estar programada.

5- PARTES DO APARELHO

6 - PROGRAMAÇÃO DE SENSORES E CONTROLES REMOTOS
Essa central aceita sensores de abertura sem fio e sensores infravermelho sem fio na frequência de
433,92 Mhz no sistema Hopping code.  Aceita  tanto  controles remotos no sistema Hopping code
quanto Holling code ambos na freqüência 433,92Mhz.
Para programar pressione e solte a tecla APRENDER localizada na placa da central e em seguida
acione o sensor de abertura ou o sensor infravermelho ou o controle remoto. O led APRENDER
acende por 2 segundos confirmando a apreensão.
Obs.:
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- Cada tecla do controle remoto deve ser programada. 
- Número de máximo de controle remoto ou sensores são de 40.
- O jumper de zona do sensor deve estar na posição 1 ou 2.
- Para apagar a memória pressione e segure a tecla APRENDER por 7seg até o led APRENDER
apagar, com isso todos os sensores e controles remoto serão apagados.
-  Ao  gravar  um  controle  remoto  ou  sensor  quando  a  memória  estiver  cheia  ele  será  gravado
sobreescrevendo a 1º posição de memória.

7 - MODO DE PROGRAMAÇÃO
Com a central desarmada pressione e segure a tecla PROGRAMAR que está localizada na placa da
central.  Com isso  os  leds  REDE e  BAT piscam alternadamente  e  a  central  entra  em modo de
programação. Para sair do modo de programação basta soltar a tecla PROGRAMAR.

8 - REARME AUTOMÁTICO APÓS DESARME
Essa função permite que ao desarmar a central e não houver violação em algum setor habilitado
dentro de 45 seg a central arma automaticamente. Esse recurso evita desarmes por acaso como
toques acidentais no botão do controle remoto ou mesmo crianças brincando com o controle, para
programar siga o passo abaixo:
- Com a central em modo de programação pressione e segure a tecla 1 do controle remoto por 4 seg.
2 bips na sirene indica rearme habilitado e 1 bip na sirene indica auto rearme dasabilitado.
Obs.:
- A tecla 1 do controle remoto deve estar programada.
- Não há rearme automático se desarmar a central quando a sirene estiver tocando.

9 - PROGRAMAÇÃO DO BIP DE ARME E DESARME
É a função que permite a central emitir bips na sirene no ato de armar e desarmar. Para programar
siga o passo abaixo:
- Com a central em modo de programação pressione e segure a tecla 2 do controle remoto por 4 seg.
2 bips na sirene indica bip de arme desarme habilitado e 1 bip na sirene indica bip desabilitado.
Obs.: A tecla 2 do controle remoto deve estar programada.

10 - AUTO-ARME POR FALTA DE MOVIMENTO
Com essa função habilitada a central irá armar automaticamente por falta de movimento no recinto.
Para programar siga os passos abaixo:
-  Com a central  em modo de programação,  pressione e solte  tecla  3 do controle  remoto,  o  led
ARMADO irá  indicar  a programação:
Led ARMADO apagado: Auto-arme desabilitado.
Led ARMADO aceso : Auto-arme programado para 2 horas.
Led ARMADO piscando: Auto-arme programado para 30 minutos.
Obs.: A tecla 3 do controle remoto deve estar programada.

11 - PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE DISPARO DA SIRENE
Com a central em modo de programação pressione e segure a tecla 3 do controle remoto por 4seg.
1bip na sirene indica tempo de disparo de 30seg e 2bips na sirene indica tempo de disparo de sirene
em 5min (Padrão).
 Obs.: A tecla 3 do controle remoto deve estar programada.

12 - PROGRAMAÇÃO DAS ZONAS
Para visualizar a programação da zona basta entrar em modo de programação, ou seja, manter a
tecla PROGRAMAR pressionada. Com isso os leds da ZONA1 e ZONA2 indicarão a programação da
zona.
Led da zona apagado - indica que a zona é imediata, isto é, quando há uma violação o disparo da
sirene é imediato.
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Led da zona aceso - indica que a zona possui tempo de saída, tempo de 1minuto que o usuário tem
para sair do recinto após o arme sem que dispare o alarme, e tempo de entrada, tempo de 1 minuto
que o usuário tem para entrar no recinto e desarmar o alarme sem que toque a sirene.
Led de zona piscando - indica que a zona é inteligente, ou seja, deve haver duas violações na mesma
zona dentro de 2 minutos para que haja um disparo, ou a zona permanecer aberta por 5 segundos.
Sensores sem fio não obedecem a zona inteligente.
Para alterar a programação da zona siga os passos abaixo:
1- Colocar a central em modo de programação.
2 -Pressionar e soltar a tecla do controle remoto referente a zona a ser programada. A sirene emite 1
bip e o led referente a zona muda de estado (apaga, acende ou pisca).
Obs.: A tecla do controle remoto deve estar programada.

13 - RESET DA CENTRAL 
Reset  usado  para  voltar  às  programações  de  fábrica  da  Central.  Para  resetar,  basta  desligar  a
alimentação, pressionar e segurar a chave “PROGRAMAR” e ligar a alimentação. Os LEDS “REDE” e
“BAT.”  ficam  piscando.  No  momento  em  que  os  LEDS  pararem  de  piscar,  solte  a  chave
“PROGRAMAR”. Feito esse procedimento, a programação de fábrica é restaurada com sucesso.

14 - INSTALAÇÃO
Para instalar a central, escolha um local discreto, ou seja, fora da visão de pessoas estranhas e fixe-a
na parede.
Toda a fiação que for usar para instalação de sensores, sirenes, deve ser soldada nas emendas.
Para instalar os sensores nas portas e janelas deve-se tomar o cuidado para que a distância entre o
imã e o sensor não ultrapasse 5 mm. Quando for instalar sensor infra vermelho verifique se o local
não tem abertura que possa entrar animais, pois podem ocorrer eventuais disparos. O sensor infra
vermelho não deve ser instalado direcionado para portas e janelas de vidro, plantas como samambaia
e local com grande circulação de ar.

15 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tensão de alimentação: 90~250Vac; 50 - 60Hz (ASD-210)
Tensão de alimentação: 110/220Vac;60Hz (ASD-200)
Consumo médio em acionamento sem acessórios: 39 mA @ 12V
Consumo médio AC em acionamento sem acessórios: 2,8 VA
Frequência de trabalho: 433,92 Mhz
Dimensões: 235X193X88 mm
Peso bruto: 457g.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
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CENTRAL DE ALARME ASD-260

1- PAINEL FRONTAL
Led REDE: Indica que o aparelho está  sendo alimentado pela rede AC.
Led BAT: Indica que o aparelho está sendo alimentado pela bateria.
Led ARMADO: Aceso indica que o alarme está armado.
Led DISC: Aceso indica que a central está com a linha telefônica ocupada.
Led ZONA1 e led ZONA2: Apagado indica que a zona está desabilitada, aceso indica zona habilitada
com os sensores fechados, piscando rápido indica que a zona está habilitada, mas com algum sensor
aberto e piscando devagar indica que a zona foi disparada.
Para resetar as zonas disparadas arme a central.

2- ARMAR  A CENTRAL
Para armar a central pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso o led
armado acende. Se estiver programado o bip de arme/desarme a sirene emite 2 bips indicando que a
central  está armada e mais 2 bips curtos se estiver com bateria fraca de algum sensor sem fio,
controle remoto ou se estiver com falta da rede AC.
Obs: A transmissão de bateria baixa somente é feita por controles remoto ou sensores de tecnologia
HOPPING CODE. Controles remoto de tecnologia ROLLING CODE não transmitem bateria baixa.

Obs.: -  Para  armar  e  desarmar  a  central  via  telefone  consulte  ACESSO  À  CENTRAL  VIA
TELEFONE.

3- DESARMAR A CENTRAL
Para desarmar a central pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso o
led armado apaga. Se estiver programado o bip de arme/desarme a sirene emite 1 bip indicando que
a central está desarmada e se emitir mais 2 bips curtos indica que ocorreu um disparo em alguma
zona.

4- ARMAR ZONAS SEPARADAMENTE PELO CONTROLE REMOTO
É possível armar/desarmar através da tecla 1 do controle remoto somente a zona 1 e armar/desarmar
com a tecla 2 do controle remoto somente a zona 2 (ver item 26).
Obs.: - A tecla do controle remoto deve estar programada.

- A tecla 3 arma/desarma todas as zonas.
- A tecla 4 arma/desarma todas as zonas sem bip

5- PÂNICO POR CONTROLE REMOTO
Pressione e segure a tecla 3 do controle remoto por 4 segundos. Quando dispara o pânico a central
disca para os números programados e não toca a sirene.
Obs.:  - A tecla 3 do controle remoto e o número de telefone devem estar programados.

6- PROGRAMAÇÃO DE SENSORES E CONTROLES REMOTOS
Essa central aceita sensores de abertura sem fio e sensores infravermelho sem fio na frequência de
433,92 Mhz no sistema Hopping code.  Aceita  tanto  controles remotos no sistema Hopping code
quanto Rolling code ambos na freqüência 433,92 MHz.
Para programar, pressione e solte a tecla APRENDER localizada na placa da central e em seguida
acione o sensor de abertura ou o sensor infravermelho ou o controle remoto. O led APRENDER
acende por 2 segundos confirmando a apreensão.
Obs.: - Cada tecla do controle remoto deve ser programada.

- Número máximo de controles remotos ou sensores são de 32.
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- O jumper de zona do sensor sem fio deve estar na posição zona1 ou zona2.
-  Para  apagar  a  memória  pressione  e  segure  a  tecla  APRENDER  por  7seg  até  o  led

APRENDER apagar, com isso todos os sensores sem fio e controles remoto serão apagados.
- Ao gravar um controle remoto ou sensor quando a memória estiver cheia, ele será gravado

sobrescrevendo a 1º posição de memória.

7-  CONECTAR  A  CENTRAL  NA  LINHA  TELEFÔNICA  E  ENTRAR  MODO  DE
PROGRAMAÇÃO
Toda programação da central ASD-260 é feita pelo teclado do telefone. Existem duas maneiras de
fazê-la:
1º - A central de alarme deve estar conectada em uma linha telefônica ou em um ramal de PABX.
De um outro ramal, linha telefônica ou aparelho celular disque para o número de telefone que a
central está conectada com ela desarmada. Ela atende e emite 2 bips.
Digite a senha 5-6-7-8 ou a nova senha mestre que esteja programada mais #. (Emite 2 bips para
senha certa ou bip longo para erro).
Após digitar a senha certa a central entra no modo de programação.

2º - A central de alarme deve estar conectada diretamente a um aparelho de telefone através da
saída LINHA ou pelo conector RJ11 conforme a figura ao lado.

IMPORTANTE :
Para funcionamento normal da central NUNCA DEIXAR OS JUMPERS JP1 e JP2 FECHADOS.

8- PROGRAMAÇÃO DAS ZONAS DA CENTRAL (Endereços 01 e 02)
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação:  Digite 01 para programar a zona 1 ou
                                                                 Digite 02 para programar a zona 2 (emite 1 bip)
3 - Digite o valor para a programação da zona conforme a tabela abaixo (emite 2 bips). Padrão 10.

** temporizada: tempo de entrada e saída 

9- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ENTRADA (Endereço 21)
É o tempo que o usuário tem para entrar no recinto e desarmar a central sem que a sirene dispare.
Esse tempo pode variar de 001 a 255 segundos.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 21. (emite 1 bip)
3 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. (emite 2 bips). Padrão 060 segundos.
Deve-se programar as zonas que possuem tempo de entrada (ver tabela de zonas endereços 01 e
02).
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10- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE SAÍDA (Endereço 22)
É o tempo que o usuário tem para sair do recinto após o arme sem que a zona dispare. Esse tempo
pode variar de 001 a 255 segundos.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 22. (emite 1 bip)
3 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 060 segundos.
Deve-se programar as zonas que possuem tempo de saída (ver tabela de zonas endereços 01 e 02).

11- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE DISPARO (Endereço 23)
É o tempo que a sirene fica tocando quando há disparo do alarme. Esse tempo pode variar de 001 a
255 minutos.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 23. (emite 1 bip)
3 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 005 minutos.

12- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE CH-CH (Endereço 24)
A saída  CH-CH pode ser  programada  para  obedecer  um tempo  pré-programado  no  modo sem
retenção, esse tempo pode variar de 002 a 255 segundos
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 24. (emite 1 bip).
3 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. (emite 2 bips). Padrão 002 segundos.

13- PROGRAMAÇÃO DO AUTO-ARME POR FALTA DE MOVIMENTO (Endereço 25)
Com essa função habilitada a central irá armar automaticamente por falta de movimento no recinto,
ou seja, se dentro do tempo programado não houver abertura de sensores.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar em
programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 25. (emite 1 bip)
3 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. 000 a 255 minutos. (emite 2 bips). Padrão 000.
Obs.: - Ao programar 000 a função auto-arme por falta de movimento estará desabilitada.

14- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ZONA INTELIGENTE (Endereço 26)
Para  uma  zona  inteligente  disparar  devem  haver  duas  aberturas  de  sensores  dentro  do  tempo
programado ou essa zona permanecer aberta por 5 seg. Sensores sem fio não obedecem a zona
inteligente. Esse tempo pode variar de 010 a 255 segundos.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 26. (emite 1 bip)
3 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. (emite 2 bips). Padrão 060 segundos.
Deve-se programar as zonas que são inteligentes (ver tabela de zonas endereços 01 e 02).
Obs.: -Sensores sem fio não obedecem a zona inteligente.

15- PROGRAMAÇÃO DO REARME AUTOMÁTICO APÓS DESARME (Endereço 27)
Essa função permite que ao desarmar a central e não houver violação em algum setor habilitado
dentro de um tempo programado a central arma automaticamente. Esse recurso evita desarmes por
acaso como toques acidentais no botão do controle remoto ou mesmo crianças brincando com o
controle.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 27. (emite 1 bip)
3 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. 000 a 255 segundos. (emite 2 bips). Padrão
000.
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Obs.: - Ao programar 000 a função rearme automático após desarme estará desabilitada.
-Não há rearme automático se desarmar quando a sirene estiver tocando ou desarmar por

telefone.

16- PROGRAMAÇÃO DO NÚMERO DE RINGs (Endereço 40)
É a quantidade de vezes que o telefone irá tocar para que a central atenda a ligação.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 40. (emite 1 bip)
3 - Digite o número de ring que deseja de 00 a 15. (emite 2 bips). Padrão 01.
Obs.: -  Quando programar o número de rings igual  a zero a central  não vai  atender nenhuma
ligação telefônica. Para a central voltar a atender uma ligação novamente deve-se efetuar um Reset
parcial ou total.

17- PROGRAMAÇÃO DOS NÚMEROS DOS TELEFONES DO DISCADOR (Endereços 41,
42, 43 e 44)
São os números dos telefones que a central irá discar quando ocorrer um disparo ou a função pânico
for ativada.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar  no modo de programação,  digite  o  endereço da memória  de telefone que  deseja
programar (endereço 41 para memória 1, endereço 42 para memória 2, endereço 43 para memória 3
ou endereço 44 para memória 4).Emite 1 bip.
3 - Digite o número do telefone com no máximo 16 dígitos.
4- Pressione #. Emite 2 bips.
Obs.: -Este modelo de central permite que programe as teclas *, # e uma pausa de 2 segundos.
Para  fazer  isso,  durante  a  programação do  número  do telefone,  utilize  *  +  1  para  programar  *,
pressione * + 2 para programar # ou pressione * + 3 para programar a pausa de 2seg.

18- APAGAR UM NÚMERO DE TELEFONE DO DISCADOR (Endereços 41, 42, 43 e 44)
Após estar no modo de programação, ou seja, ter digitado a senha mestre siga os passos abaixo para
programar:
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em  já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço da memória de telefone que deseja apagar
(endereço  41  para  memória  1,  endereço  42  para  memória  2,  endereço  43  para  memória  3  ou
endereço 44 para 
memória 4).
3- Emite 1 bip.
4- Pressione #. Emite 2 bips

19- TESTE DE MEMÓRIA DE TELEFONE (Endereços 81, 82, 83 e 84)
1 - Após estar no modo de programação (Ver item 7):
2 - Digite 81 para memória 1
     Digite 82 para memória 2
     Digite 83 para memória 3
     Digite 84 para memória 4 (emite 2 bips)
A central encerra a ligação e disca para a memória escolhida.
Obs.: Caso a memória esteja vazia a central emite bip de erro.

20- ALTERAÇÃO DA SENHA MESTRE (Endereço 50)
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 50. (emite 1 bip)
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3 - Digite o número da nova senha com 4 dígitos. (emite 2 bips). Padrão 5-6-7-8.

21- ALTERAÇÃO DA SENHA DO USUÁRIO (Endereço 51).
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 51. (emite 1 bip)
3 - Digite o número da nova senha com até 4 dígitos. (emite 2 bips). Padrão 1-2-3-4.
4- Digite * para confirmar a senha caso a senha possua menos de 4 dígitos.
Obs.: -Ao se programar uma senha de 4 dígitos não é necessário pressionar * para confirmar.

22- PROGRAMAÇÃO DO BIP DE ARME E DESARME NA SIRENE(Endereço 60)
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 60. (emite 1 bip)
3 - Digite o número:

00 para desabilitar o bip de arme e desarme na sirene. (emite 2 bips).
01 para habilitar o bip de arme e desarme na sirene. (emite 2 bips). (Padrão)

23- PROGRAMAÇÃO DO MODO DE DISCAGEM (Endereço 61)
Esta função permite escolher o modo de discagem TOM ou PULSO e se ela irá detectar o tom de
linha antes de iniciar a discagem.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 61. (emite 1 bip)
3 - Digite o número:

00 para TOM sem detectar tom de linha. (emite 2 bips). (Padrão)
01 para PULSO sem detectar tom de linha. (emite 2 bips)
02 para TOM com detecção de tom de linha. (emite 2 bips)
03 para PULSO com detecção de tom de linha. (emite 2 bips).

Obs.: -  Quando estiver usando a central  em ramais de PABX ou linhas muito críticas,  deixar a
função de detectar tom de linha desabilitada.

24- PROGRAMAÇÃO DA ENTRADA LIGA (Endereço 62)
Com essa função habilitada a entrada ZONA 2 deixa de funcionar como zona e passa a funcionar
como entrada liga. Um pulso nesta entrada  arma ou desarma a central.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 62. (emite 1 bip)
3 - Digite o número:

00 -Para desabilitar a entrada liga. (Padrão)
01 -Para habilitar a entrada liga.

Obs.: -Quando habilitar a entrada liga deve retirar o jumper da zona 2.

25- PROGRAMAÇÃO DA SAÍDA CH-CH (Endereço 63)
Esta central de alarme possuí uma saída CH-CH com relê que pode ser programada de 10 maneiras
diferentes.
1 - Com a central conectada na linha telefônica ou em um aparelho de telefone, proceder para entrar
em programação (Ver item 7). Se já estiver no modo de programação não é necessário este passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 63. (emite 1 bip)
3 - Digite o número:
     00 - Aciona junto com a saída SIR. Ligar sirenes magnéticas somente na saída CH-CH. (Padrão)

     10 - Sem retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto.
     11 - Com retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto.
     12 - Sem retenção e bip na sirene acionada pela tecla 3 do controle remoto.
     13 - Com retenção e bip na sirene acionada pela tecla 3 do controle remoto.
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     14 - Sem retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto e permite acesso por telefone.
     15 - Com retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto e permite acesso por telefone.
     16 - Sem retenção e bip na sirene acionada pela tecla 3 do controle remoto e permite acesso por
telefone.
     17 - Com retenção e bip acionada pela tecla 3 do controle remoto e permite acesso por telefone.
     18 - Sem retenção no disparo de zona silenciosa. 
Obs.: -Quando o CH-CH for programado para sem retenção, pressione e solte a tecla 3 do controle
remoto para temporizar o relé CH-CH. Se o bip estiver programado a sirene emite 1 bip ao acionar.

- Quando o CH-CH for programado para com retenção, pressione e solte a tecla 3 do controle
remoto para acionar ou desacionar o CH-CH. Se o bip estiver programado a sirene emite 2 bip ao
acionar o CH-CH e 1 bip ao desacionar.

- Ao programar a saída CH-CH como 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 a tecla 3 do controle
remoto perde a função de armar e desarmar a central.

26- MODO DIVIDIDO (Endereço 64)
1 - Após estar no modo de programação (Ver item 7):
- Digite o endereço 64

Digite 00 - Modo dividido desabilitado (Padrão)
Digite 01 - Modo dividido habilitado

Quando o modo dividido de zona está habilitado as teclas 1 e 2 do controle remoto podem armar
/desarmar as zonas independentemente (ver item 4).

27- DISPARO EM MODO CONTÍNUO E INTERROMPIDO (Endereço 66)
1-Após estar no modo de programação (Ver item 7):
Digite o endereço 66:  Digite 00- disparo em modo contínuo.

          Digite 01- disparo em modo interrompido.
Disparo em Modo contínuo: A central disca e aciona a sirene* enquanto alguma zona permanecer
aberta.
Disparo em Modo interrompido: A central disca e aciona a sirene* apena uma vez, enquanto a zona
permanecer aberta. A zona sendo restaurada, a central volta a funcionar normalmente.
Sirene*- a zona que estiver programada para acionar sirene.
OBS: Esta funcionalidade está disponível a partir da versão “1.6”.

28- ACESSO À CENTRAL VIA TELEFONE
Com a senha do usuário é permitido armar/desarmar a central, acionar a saída CH-CH ou interromper
a sirene caso ela esteja tocando.
Este menu pode ser acessado quando a central discar após um disparo ou pânico ou você pode
discar para a central de alarme para acessá-lo.
Após discar para o painel ou estar recebendo uma ligação siga os passos abaixo:
1 - Digite a senha de usuário mais #. A central emite 2 bips.
2 - Pressione 1 para verificar o estado da central (Emite 1 bip se desarmada ou 2 bips se armada)
3 - Pressione * para armar/desarmar a central (Emite 1 bip se desarmada ou 2 bips se armada)
4 - Pressione 2 para verificar o estado da sirene (Emite 1 bip se desacionada ou 2 bips se acionada).
5 - Pressione # para interromper a sirene (Emite 1 bip)
6 - Pressione 3 para verificar o estado da saída CH-CH (Emite 1 bip se desacionada ou 2 bips se
acionada.)
7 - Pressione 4 para acionar CH-CH (com retenção) (Emite 2 bips)
8 - Pressione 5 para desacionar CH-CH (Emite 1 bip)
9 - Pressione 6 para acionar CH-CH pelo tempo programado (sem retenção) (Emite 2 bips)
10 - Pressione 7 para verificar a última zona disparada. A central emite bips de acordo com a zona
disparada. Ex.: 1bip -> zona1, 2 bips -> zona 2, bip de erro -> nenhuma zona disparada.
11 - Pressione 9 para sair do menu do usuário e voltar para digitar a senhas (Emite 2 bips)
12 - Pressione 0 para encerrar a sessão.
Obs.: - As funções da saída CH-CH funcionam somente se ela estiver programada com acesso via
telefone.

- Para desabilitar o acesso via linha telefônica programe 00 no número de rings.
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29- GRAVAÇÃO DE MENSAGEM DE VOZ
Esta função está disponível apenas na central ASD-260 voz.
1- Pressione e mantenha pressionada a chave REC (Led REC acende).
2- Ditar a mensagem com no máximo 20 segundos e solte a chave REC.
Obs.: - No modelo voz a central quando disca reproduz a mensagem gravada com intervalo entre
as repetições de 5 segundos. Este intervalo deve ser utilizado para iniciar a digitação da senha para
que não haja interferência da mensagem na detecção do DTMF.
No modelo sinal a central quando disca emite bips.

30- RESET NA CENTRAL DE ALARME
Existem duas maneiras de realizar o reset na central de alarme.
- Reset parcial: É aquele que apaga a senha mestre, a senha de usuário e faz com que o número de
rings seja igual a 1. Assim a senha mestre será 5-6-7-8 e a senha de usuário 1-2-3-4. Esse reset não
afeta as outras programações.
- Reset total: É aquele que apaga todas as programações do sistema e salva as programações de
fábrica. Para resetar a central de alarme siga os passos abaixo:
1 - Desligue a alimentação da bateria e da rede e espere alguns segundos.
2 - Conecte o jumper RESET e ligue a alimentação.
3 - Aguarde 10seg até que o led APRENDER na placa comece a piscar.
4 - Se o jumper for retirado antes do led parar de piscar o reset é parcial.
Se o jumper for retirado após o led parar de piscar (aproximadamente 10 seg) o reset é total.
Obs.: - O reset não apaga a memória dos controles remotos e sensores.

32- INSTALAÇÃO
Para instalar a central escolha um local discreto, ou seja, fora da visão de pessoas estranhas e fixe-a
na parede.
Toda a fiação que for usar para instalação de sensores, sirenes, devem ser soldadas nas emendas.
Para instalar os sensores nas portas e janelas deve-se tomar o cuidado para que a distância entre o
imã e o sensor não ultrapasse 5 mm. Quando for instalar sensor infra vermelho verifique se o local
não tem abertura que possa entrar animais, pois podem ocorrer eventuais disparos. O sensor infra
vermelho não deve ser instalado direcionado para portas e janelas de vidro, plantas como samambaia
e local com grande circulação de ar.
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33- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tensão de alimentação 110/220 Vac 60Hz;
Consumo médio em acionamento sem acessórios: 39mA@12V
Frequência de trabalho: 433,92Mhz
Dimensões: 219X209X81 mm
Peso bruto: 1Kg
Número máximo de controles e sensores: 32
Carga máxima do relé CH-CH: Em 12Vdc-->3A e 127/220Vac-->2A
Máxima corrente na saída |+ -| (acessórios): 500mA

34- ESQUEMA DE LIGAÇÃO

35- QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO

PRECAUÇÕES
-  Não tente ajustar ou modificar o aparelho.
-  A manutenção só poderá ser feita por pessoas indicadas pela JFL.
- O proprietário do aparelho deve testar os sensores pelo menos uma vez por semana para ter
certeza  que  as  baterias  estão  boas  para  que  os  mesmos  funcionem  bem  quando  forem
violados.
POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E DE AJUSTES SENSÍVEIS, DEVE SER
INSTALADO POR PESSOAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS E EXPERIENTES.
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CENTRAL DE ALARME ASD-650 SINAL 

1- PAINEL FRONTAL
Led REDE: Indica que o aparelho está sendo alimentado pela rede AC.
Led BAT: Indica que o aparelho está sendo alimentado pela bateria.
Led ARMADO: Aceso indica que o alarme está armado.
Led DISC: Aceso indica que a central está com a linha telefônica ocupada.
Led ZONA1, led ZONA2, led ZONA3, led ZONA4, led ZONA5 e led ZONA6: Apagado indica que a
zona está desabilitada,  aceso indica zona habilitada com os sensores fechados,  piscando rápido
indica que a zona está habilitada, porém com algum sensor aberto e piscando devagar indica que a
zona foi disparada.
Para resetar as zonas disparadas arme a central.

2- ARMAR A CENTRAL
Para armar a central pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada , com isso o led
armado acende. Se estiver programado o bip de arme desarme a sirene emite 2 bips indicando que a
central  está armada e mais 2 bips curtos se estiver com bateria fraca de algum sensor sem fio,
controle remoto ou se estiver com falta da rede AC. 

Obs: A transmissão de bateria baixa somente é feita por controles remoto ou sensores de tecnologia
HOPPING CODE. Controles remoto de tecnologia ROLLING CODE não transmitem bateria baixa.

3- DESARMAR A CENTRAL
Para desarmar a central,  pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada,
com isso o led armado apaga. Se estiver programado, o bip de arme/desarme da sirene
emite 1 bip indicando que a central está desarmada e se emitir mais 2 bips curtos indica que
ocorreu um disparo em alguma zona.

4-ARMAR/DESARMAR ZONAS SEPARADAMENTE PELO CONTROLE REMOTO
É possível escolher quais zonas irão armar/desarmar através da tecla 1 do controle remoto e quais 
zonas armar/desarmar com a tecla 2 do controle remoto (ver item 8 e item 22).
Obs.: – A Tecla do controle remoto deve estar programada

– A Tecla 3 do controle remoto arma/desarma todas as zonas

             

5- PÂNICO POR CONTROLE REMOTO
Pressione e segure a tecla 3 do controle remoto por 4 segundos.
Quando dispara o pânico, a central disca para os números programados e não toca a sirene.
Obs.:  - A tecla 3 do controle remoto e o número de telefone devem estar programados.

6- PROGRAMAÇÃO DE SENSORES E CONTROLES REMOTOS
Essa central aceita sensores de abertura sem fio e sensores infravermelho sem fio na frequência de 
433,92 Mhz no sistema Hopping code. Aceita tanto controles remotos no sistema Hopping code 
quanto Rolling code ambos na freqüência 433,92 Mhz. Para programar, pressione e solte a tecla 
APRENDER localizada na placa da central e em seguida acione o sensor de abertura ou o sensor 
infravermelho ou o controle remoto. O led APRENDER acende por 2 segundos confirmando a 
apreensão.
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Obs.: - Cada tecla do controle remoto deve ser programada.
- Número máximo de controles remotos ou sensores são de 32.
- O jumper de zona do sensor sem fio deve estar na posição 1, 2, 3 ou 4.
- Para apagar a memória pressione e segure a tecla APRENDER por 7 seg até o led 

APRENDER apagar, com isso todos os sensores sem fio e controles remoto serão apagados.
- Ao gravar um controle remoto ou sensor quando a memória estiver cheia, ele será gravado 

sobrescrevendo a 1º posição de memória.

7- MODO DE PROGRAMAÇÃO
Para entrar no modo de programação siga os passos abaixo:
1- Com a central desarmada pressione a tecla P até que os leds das zonas (Z1,Z2,Z3,Z4,Z5 e Z6)
apaguem (aproximadamente 2 segundos).
2- Digite a senha mestre (Padrão 5-6-7-8). Digitado a senha, os leds das zonas piscam duas vezes
sinalizando a senha correta e o led P começa a piscar indicando modo de programação. Caso a
senha estiver errada, o led P apaga e os leds das zonas acendem voltando a estado anterior.    
3-  Digite  o  endereço  desejado  a  ser  programado.  Digitado  o  endereço,  os  leds  das  zonas
(Z1,Z2,Z3,Z4,Z5 e Z6) piscam uma vez e o led P começa a piscar rápido sinalizando ao usuário para
entrar com a nova progra-mação. 
4- Para sair do modo de programação ou de algum endereço pressione a tecla P.
OBS:  O usuário digitando um endereço ou uma programação inválida, os leds das zonas acendem
por 1 segundo sinalizando erro de endereço ou programação.  

8- PROGRAMAÇÃO DAS ZONAS DA CENTRAL (Endereços 01, 02, 03, 04, 05 e 06)
1 - Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2 -Após estar no modo de programação:

Digite 01 para programar a zona 1 ou
Digite 02 para programar a zona 2 ou
Digite 03 para programar a zona 3 ou
Digite 04 para programar a zona 4 ou
Digite 05 para programar a zona 5 ou
Digite 06 para programar a zona 6 (os leds das zonas piscam rápido uma vez).

3 - Digite o valor para a programação da zona conforme a tabela abaixo (os leds das zonas piscam
rápido duas vezes). Padrão 10.

*Verificar Modo Dividido (item 22).
** Temporizada: Tempo de entrada e saída.

.Obs.:
- Imediata: Zona Instantânea;
- Inteligente: Dispara quando ocorre 2 pulsos na zona inteligente ou permanece 5 segundos aberta;
- 24h: Dispara mesmo com a central desarmada;
- Silenciosa: Não dispara a sirene, dispara apenas a discadora;
- Sensores sem fio não obedecem Zona Inteligente.
-Quando particionado a tecla 1 do controle remoto arma/desarma as zonas programadas como tecla
1 e a tecla 2 arma/desarma as zonas programadas como tecla 2 (ver quadro acima).
- Tecla 3 arma/desarma todas as zonas.
- Tecla 4 arma/desarma todas as zonas sem bip da sirene.
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9- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ENTRADA (Endereço 21)
É o tempo que o usuário tem para entrar no recinto e desarmar a central sem que a sirene dispare.
Esse tempo pode variar de 001 a 255 segundos.
1 - Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2 - Após estar no modo de programação, digite o endereço 21 (os leds das zonas piscam uma vez).
3 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos (os leds das zonas piscam duas vezes).
Padrão 060 segundos.
Deve programar as zonas são temporizadas (ver tabela de zonas endereços 01,02,03,04,05 e 06).

10- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE SAÍDA (Endereço 22)
É o tempo que o usuário tem para sair do recinto após o arme sem que a zona dispare. Esse tempo
pode variar de 001 a 255 segundos.
1 - Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2 -Após estar no modo de programação, digite o endereço 22 (os leds das zonas piscam uma vez).
3 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos (os leds das zonas piscam duas vezes).
Padrão 060 segundos.
Deve programar as zonas são temporizadas (ver tabela de zonas endereços 01,02,03,04,05 e 06).

11- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE DISPARO (Endereço 23)
É o tempo que a sirene fica tocando quando há disparo do alarme. Esse tempo pode variar de 001 a
255 minutos.
1 - Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo
2- Após estar no modo de programação, digite o endereço 23 (os leds das zonas piscam uma vez).
3- Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos (os leds das zonas piscam duas vezes).
Padrão 005 minutos.

12- PROGRAMAÇÃO DO AUTO-ARME POR FALTA DE MOVIMENTO (Endereço 25)
Com essa função habilitada a central irá armar automaticamente por falta de movimento no recinto,
ou seja, se dentro do tempo programado não houver abertura de sensores.
1- Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2- Após estar no modo de programação, digite o endereço 25 (os leds das zonas piscam uma vez).
3- Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. 000 a 255 minutos (os leds das zonas piscam
duas vezes). Padrão 000.
Obs.: - Ao programar 000 a função auto-arme por falta de movimento estará desabilitada.

13- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ZONA INTELIGENTE (Endereço 26)
Para  uma  zona  inteligente  disparar,  deve  haver  duas  aberturas  de  sensores  dentro  do  tempo
programado ou essa zona permanecer aberta por 5 seg. Sensores sem fio não obedecem a zona
inteligente. Esse tempo pode variar de 010 a 255 segundos.
1- Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2- Após estar no modo de programação, digite o endereço 26 (os leds das zonas piscam uma vez).
3- Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos ( (os leds das zonas piscam duas vezes).
 Padrão 060 segundos.
Deve-se programar as zonas que são inteligentes (ver tabela de zonas endereços 01, 02, 03, 04, 05 e 06).
Obs.: -Sensores sem fio não obedecem a zona inteligente.

14- PROGRAMAÇÃO DO REARME AUTOMÁTICO APÓS DESARME (Endereço 27)
Essa função permite que ao desarmar a central  e não haver violação em algum setor habilitado
dentro de um tempo programado, a central arma automaticamente. Esse recurso evita desarmes por
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acaso como toques acidentais no botão do controle remoto ou mesmo crianças brincando com o
controle.
1- Entre no modo de programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2- Após estar no modo de programação, digite o endereço 27 (os leds das zonas piscam uma vez).
3-Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. 000 a 255 segundos (os leds das zonas piscam
duas vezes). Padrão 000.
Obs.: - Ao programar 000, a função rearme automático após desarme estará desabilitada.

-Não há rearme automático se desarmar quando a sirene estiver tocando. 

15- PROGRAMAÇÃO DOS NÚMEROS DOS TELEFONES DO DISCADOR (Endereços 41,
42, 43 e 44)
São os números dos telefones que a central irá discar quando ocorrer um disparo ou a função pânico
for ativada.
1- Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2-  Após estar  no modo de programação,  digite  o  endereço da  memória  de telefone que deseja
programar (endereço 41 para memória 1, endereço 42 para memória 2, endereço 43 para memória 3
ou endereço 44 para memória 4). Os leds das zonas piscam uma vez.
3- Digite o número do telefone com no máximo 20 dígitos.
4- Pressione P. Os leds das zonas piscam duas vezes.
Obs.: -Este modelo de central permite que programe as teclas *, # e uma pausa de 2 segundos. Para
fazer isso, durante a programação do número do telefone, utilize * + 1 para programar *, pressione * +
2 para programar # ou pressione * + 3 para programar a pausa de 2seg.

16- APAGAR UM NÚMERO DE TELEFONE DO DISCADOR (Endereços 41, 42, 43 e 44)
1 - Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2 - Digite 41 para apagar memória 1 do discador ou
     Digite 42 para apagar memória 2 do discador ou
     Digite 43 para apagar memória 3 do discador ou
     Digite 44 para apagar memória 4 do discador (os leds das zonas piscam uma vez).
3 - Pressione P para confirmar a programação (os leds das zonas piscam duas vezes).

17-TESTE DE MEMÓRIA TELEFONE
1 - Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2 - Digite 81 para memória 1
     Digite 82 para memória 2
     Digite 83 para memória 3
     Digite 84 para memória 4
A central disca para a memória escolhida.
Obs.: Caso a memória esteja vazia, os leds das zonas acendem por 1 segundo sinalizando erro.

18- ALTERAÇÃO DA SENHA MESTRE (Endereço 50)
1- Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2- Após estar no modo de programação, digite o endereço 50 (os leds das zonas piscam uma vez).
3- Digite o número da nova senha com 4 dígitos  (os leds das zonas piscam duas vezes). Padrão 5-6-7-8.

19- PROGRAMAÇÃO DO BIP DE ARME E DESARME NA SIRENE (Endereço 60)
1-  Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este 
passo.
2- Após estar no modo de programação, digite o endereço 60 (os leds das zonas piscam uma vez).
3- Digite o número:

00 para desabilitar o bip de arme e desarme na sirene (os leds das zonas piscam duas  vezes).
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01 para habilitar o bip de arme e desarme na sirene  (os leds das zonas piscam duas  vezes). 
Padrão.

20- PROGRAMAÇÃO DO MODO DE DISCAGEM (Endereço 61)
Esta função permite escolher o modo de discagem TOM ou PULSO e se ela irá detectar o tom de 
linha antes de iniciar a discagem.
1- Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este 
passo.
2- Após estar no modo de programação, digite o endereço 61 (os leds das zonas piscam uma  vez).
3- Digite o número:

00 para discar  com TOM  (os leds das zonas piscam duas  vezes). Padrão.
01 para discar com PULSO  (os leds das zonas piscam duas  vezes).

21- PROGRAMAÇÃO DA ENTRADA LIGA (Endereço 62)
Com essa função habilitada a entrada ZONA 6 deixa de funcionar como zona e passa a funcionar
como entrada liga. Um pulso nesta entrada arma ou desarma a central.
1- Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2- Após estar no modo de programação, digite o endereço 62 (os leds das zonas piscam uma vez).
3- Digite o número:

00 -Para desabilitar a entrada liga  (Padrão).
01 -Para habilitar a entrada liga.

22- MODO DIVIDIDO (Endereço 64)
Com  essa  função  habilitada  a  central  possibilita  ao  usuário  armar  e  desarmar  as  zonas
separadamente,  seguindo a tabela de programação das zonas (ver  item 8).  As zonas que estão
programadas como tecla 1 serão habilitadas pela tecla 1 e zonas programadas como tecla 2 serão
habilitadas pela tecla 2. Caso o usuário necessite armar ou desarmar todas as zonas de uma vez é só
utilizar a tecla 3 para habilitar com bip de sirene e tecla 4 para habilitar sem  bip de sirene. 
1- Entre no modo de  programação (Ver item 7). Se já estiver em programação não é necessário este
passo.
2- Digite o endereço 64 (os leds das zonas piscam uma vez):

Digite 00 - Modo dividido desabilitado (Padrão).
Digite 01 - Modo dividido habilitado.

23- DISPARO EM MODO CONTÍNUO E INTERROMPIDO (Endereço 66)
1- Após estar no modo de programação (Ver item 7):
2- Digite o endereço 66 (os leds das zonas piscam uma vez): 
       Digite 00- disparo em modo contínuo (Padrão).
       Digite 01- disparo em modo interrompido.
Disparo em Modo contínuo: A central disca e aciona a sirene* enquanto alguma zona permanecer
aberta.
Disparo em Modo interrompido: A central disca e aciona a sirene* apena uma vez, enquanto a zona
permanecer aberta. A zona sendo restaurada, a central volta a funcionar normalmente.
Sirene*- a zona que estiver programada para acionar sirene.

24- RESET NA CENTRAL DE ALARME
Existem duas maneiras de realizar o reset na central de alarme.
- Reset parcial: É aquele que apaga a senha mestre. A senha mestre volta ao valor padrão 5-6-7-8.
- Reset Total: É aquele que apaga todas as programações da central restaurando o padrão de fábrica.
Para restaurar  a central siga os passos abaixo:    
1 - Desligue a alimentação da bateria e da rede e espere alguns segundos.
2 - Conecte o jumper RESET e ligue a alimentação.
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3 - O led APRENDER na placa começa a piscar indicando modo de reset. Se o jumper for retirado
antes do led parar de piscar, o reset é parcial. Se o jumper for retirado após o led parar de piscar
(aproximadamente 10 seg.) o reset é total.
Obs.: - O reset não apaga a memória dos controles remotos e sensores.

25- PRINCIPAIS COMPONENTES DA PLACA

26- ESQUEMA DE LIGAÇÃO

*OBS: Para acionar a sirene magnética é necessária que a bateria 12VDC/7AH esteja conectado a
central.

27- INSTALAÇÃO
Para instalar a central escolha um local discreto, ou seja, fora da visão de pessoas estranhas e fixe-a
na parede. Toda a fiação que for usar para instalação de sensores, sirenes, devem ser soldadas nas
emendas.  Para  instalar  os  sensores  nas  portas  e  janelas  deve-se  tomar  o  cuidado  para  que  a
distância entre o imã e o sensor não ultrapasse 5 mm. Quando for instalar sensor infra vermelho
verifique  se  o  local  não  tem abertura  que  possa  entrar  animais,  pois  podem  ocorrer  eventuais
disparos. O sensor infra vermelho não deve ser instalado direcionado para portas e janelas de vidro,
plantas como samambaia e local com grande circulação de ar.
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28- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tensão de alimentação: 127/220Vac 60Hz ;
Consumo médio em acionamento sem acessórios: 70 mA @ 12V
Consumo médio AC em acionamento sem acessórios: 1,5 VA
Frequência de trabalho: 433,92 Mhz
Dimensões: 219 x 209 x 81 mm
Peso bruto: 1 Kg
Número máximo de controles e sensores: 32
Corrente máxima de saída |+ -| (acessórios) : 1A

29- QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO

PRECAUÇÕES
- Não tente ajustar ou modificar o aparelho.
- A manutenção só poderá ser feita por pessoas indicadas pela JFL.
-  O proprietário do aparelho deve testar  os sensores pelo  menos uma vez por semana para ter
certeza que as baterias estão boas para que os mesmos funcionem bem quando forem violados.
POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E DE AJUSTES SENSÍVEIS, DEVE SER
INSTALADO POR PESSOAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS E EXPERIENTES.
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CENTRAL DE ALARME BRISA 4/8 PLUS V3

1- PAINEL FRONTAL
LED REDE: Aceso indica aparelho alimentado pela Rede AC.
LED BATERIA: Aceso indica aparelho alimentado pela bateria.
LED DISC: Aceso indica central em processo de discagem.
LED ARMADO: Aceso indica central ativada.
TECLAS 1,2,3,4,5,6,7 e 8: Indica o estado da zona com as seguintes características:
- Apagado indica que a zona está desabilitada.
- Aceso indica zona habilitada com os sensores fechados.
- Piscando rápido sinaliza que a zona está habilitada, mas com algum sensor aberto.
-  Piscando devagar: sinaliza que a zona foi disparada. Para resetar as zonas disparadas arme a
central novamente.

2- ARMAR E DESARME A CENTRAL
Existem três formas de armar e desarmar a central: por controle remoto, via teclado ou via telefone.
Controle Remoto: Pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso o led 
armado acende e a sirene*¹ emite 2 bips indicando que a central está armada. Após a sinalização da 
central armada, pode ocorrer mais 2 bips curtos. Essa sinalização indica algum problema detectado, 
podendo ser bateria baixa*² de dispositivo sem fio (sensor ou controle remoto) ou falta de energia 
elétrica (LED BATERIA). Para visualizar qual dispositivo sem fio está com bateria baixa pressione e 
segure a tecla # por 2 segundos. No caso de sensor a central indica a zona com problema, 
acendendo as teclas de 1 a 8. Para controle remoto a central acende tecla *. Para desarmar a central 
pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso o led armado apaga e a 
sirene emite 1 bip indicando o desarme. Caso a central detecte a ocorrência de um disparo em 
alguma zona a sirene emite mais 2 bips curtos sinalizando a zona violada.
Via teclado: Digite a senha do usuário (senha de 4 dígitos). 
Via telefone: Verificar item Acesso ao Painel Via Telefone (item 32). 
 Obs.: *¹- A sirene emite a sinalização de arme e desarme somente se estiver programada (ver item 
25).
           *²- O profissional de segurança eletrônica pode receber o aviso de bateria baixa dos 
dispositivos sem fio através da Função Link Installer (item 21). 

3- ARMAR / DESARMAR ZONAS SEPARADAMENTE (MODO DIVIDO):V
A central Brisa permite ao usuário armar e desarmar as zonas individualmente pelas teclas 1, 2 do
controle remoto. Isso é possível se habilitarmos a função MODO DIVIDIDO (item 29) e programarmos
o modo de funcionamento de cada zona seguindo a tabela de programação (item 8). 
Obs.:   - A tecla do controle remoto deve estar programada.
            - Independente da programação das zonas, a tecla 3 arma/desarma todas as zonas.

4- PÁNICO POR CONTROL REMOTO:
Presione/Pulse y mantenga presionada la tecla 3 del control remoto por 4 segundos.
Cuando dispare el pánico, la central disca/marca a los números programados y no se activa la sirena.
Obs: La tecla 3 del control remoto y los números del teléfono deben estar programados.

5- PROGRAMAÇÃO DE SENSORES E CONTROLES REMOTOS:
Essa central aceita sensores de abertura sem fio e sensores infravermelho sem fio na frequência de
433,92 MHz no sistema Hopping code.  Aceita tanto  controles remotos no sistema Hopping code
quanto Rolling code, ambos na frequência 433,92 MHz. 
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Há  dois  métodos  de  gravar  os  dispositivos  sem  fio:  modo  convencional  ou  modo
endereçado. No modo convencional a gravação do sensor sem fio é direta selecionando a
zona de operação no próprio sensor. No controle remoto é atribuído sempre como usuário 1,
sendo possível apagar os controles separadamente dos sensores. Para isso é necessário
entrar no modo programação (item 6) e entrar no endereço ''30''  (item 18) ou se preferir
apagar sensores sem fio entrar no endereço ''10'' (item 9). Abaixo temos duas maneiras de
programar  pelo método convencional:
-  Modo convencional  (chave  aprender):  Com a central  aberta  pressione e  solte  a  tecla
APRENDER localizada na placa da central e em seguida acione um sensor abertura ou um
sensor  infravermelho  ou  controle  remoto.  O  led  APRENDER  acende  por  2  segundos
confirmando a programação.
-  Modo  convencional  (via  teclado):  Permite  ao  usuário  agilidade  na  gravação  dos
dispositivos sem fio, sem a necessidade de abrir tampa do produto. Para programar siga os
passos abaixo:
1- A central deve estar desarmada.
2- Pressione e segure a tecla E do teclado por 3 segundos até a central emitir 1 bip.
3- Digite a senha mestre (padrão 5-6-7-8). A central apaga as teclas de 1 à 8 e emitir 2 bips.
4- Acione o sensor ou controle. Note que a tecla * no teclado pisca indicando a recepção do
sensor ou controle.
5- Durante a transmissão do sensor ou controle aperte e solte a tecla *. A tecla * acende por
2 segundos em seguida a central emite 2 bips confirmando a gravação.
6- Para sair do modo convencional aperte e solte a tecla E.
- Obs.:
- Cada tecla do controle remoto deve ser programada.
- Número máximo de controles remotos e/ou sensores sem fio são de 38.
- Ao gravar um dispositivo com a memória completa, ou um sensor já gravado a central
emite 1 bip longo sinalizando erro.
-  Uma vez gravado um sensor  sem fio  pelo método convencional,  não é recomendável
trocar o jumper do sensor depois de gravado. Caso necessite trocar a zona do sensor sem
fio é necessário apagar o dispositivo e gravá-lo novamente.
- Para apagar a memória pressione e segure a chave APRENDER por 8 segundos até o led
aprender apagar. Para opção via teclado é necessário executar os passos 1,2 e 3 e em
seguida pressionar e segurar  a tecla # por 8 segundos até a central emitir 2 bips.
-  Modo  endereçado:  Permite  o  usuário  ordenar  a  gravação  dos  dispositivos  sem  fio
separando controle remoto de sensor, podendo criar até 8 usuários para controle remoto e
gravar  sensores  sem  fio  em  qualquer  zona  da  central,  facilitando  a  manutenção  e/ou
substituição dos dispositivos sem necessidade de apagar a memória. Para isso é necessário
entrar  no modo programação (item 6) e entrar  nos endereços de programação de zona
mista (item 10) e programação de usuário por controle remoto (item 19).

6- MODO DE PROGRAMAÇÃO:
Para  entrar  no  modo de  programação siga os passos  abaixo:
1-CENTRAL DESARMADA  pressione  P  até a  tecla  P  acender  (Aproximadamente  3  segundos).
2-Digite a senha  mestre (Padrão  5-6-7-8), a tecla  P  começa  a  piscar  devagar.
3-Com isso  a  central  entra  no  modo de  programação.
4-Digite o endereço desejado (tecla  P começa a piscar rápido).
5-Para sair do modo de programação pressione a tecla P.
- Ao gravar um controle remoto ou sensor quando a memória estiver completa, ele será gravado
sobrescrevendo a 1º posição de memória.

                                                   ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA  23



7- HABILITA/DESABILITA ZONA COM FIO (Endereço 00):
Para entrar no modo de programação siga os passos abaixo:
1-Permite o usuário habilitar ou desabilitar as zonas com fio caso não esteja utilizando, evitando
falsos disparos. O usuário pode desativar a zona colocando um pedaço de fio entre os bornes (Z1,
Z2, Z3 ...) e o negativo ( - ) ou desabilitar a zona via software, seguindo os seguintes passos:
1- Entrar no  modo de  programação  (Ver  item 6): 
2- Digite o endereço 00 (central emite 2  bip, a  tecla  P  pisca  mais rápido e os leds das zonas
acendem).
3- Pressione a zona que se deseja programar (Habilitado – led aceso e Desabilitado – led apagado).
4- Pressione P para confirmar (emite 2  bip, a  tecla  P  pisca  lento e os leds das zonas apagam).
Obs.:  A central sai de fábrica com todas as zonas habilitadas.

8- PROGRAMAÇÃO DAS ZONAS (Endereços  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07  e  08):
1-Entrar no  modo de  programação  (Ver  item  6): 

Digite 01  para  programar  a  zona  1  ou
Digite 02  para  programar  a  zona  2  ou
Digite 03  para  programar  a  zona  3  ou
Digite 04  para  programar  a  zona  4  ou
Digite 05  para  programar  a  zona  5  ou
Digite 06  para  programar  a  zona  6  ou
Digite 07  para  programar  a  zona  7  ou
Digite 08  para  programar  a  zona  8  (emite  2  bip  e  a  tecla  P  pisca  mais rápido)

2 - Digite o valor para a programação da zona conforme a tabela abaixo (emite 2 bips). Padrão de
fábrica imediata (valor 10).

*Verificar Modo Dividido (item 29)
** Temporizada: Tempo de entrada e saída

Obs.:
- Desabilita zona mista: Desabilita todos os sensores sem fio e com fio da zona correspondente.
- Imediata:  Zona  Instantânea;
- Inteligente: Dispara  quando  ocorre  2  pulsos  na  zona  inteligente  ou  permanece  5  segundos
aberta;
- 24h: Dispara  mesmo com  a  central  desarmada;
- Silenciosa: Não dispara a sirene,  dispara  apenas  a  discadora;
- Sensores  sem  fio  não  obedecem  Zona  Inteligente.
- Quando particionado a tecla 1 do controle remoto arma/desarma as zonas programadas como tecla
1 e a tecla 2 arma/desarma  as  zonas  programadas  como  tecla  2  (ver  quadro  acima).
- Tecla  3  arma/desarma  todas  as  zonas.

9- APAGAR SENSORES NA ZONA MISTA (Endereço 10):
Permite o usuário apagar todos os sensores gravados ou apagar somente sensores referentes a uma
zona. Para apagar siga os passos abaixo:
1- Entrar no modo de  programação  (Ver  item 6): 
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2- Digite o endereço 10 (central emite 2  bip, a  tecla  P  pisca  mais rápido e os leds das zonas
acendem correspondendo os sensores gravados em cada setor).
3- Pressione a zona que se deseja apagar ou pressione a tecla # para apagar todas as zonas. Se
quiser restaurar as zonas gravadas pressione a tecla *.
4- Pressione P para confirmar (emite 2  bip, a  tecla  P  pisca  lento e os leds das zonas apagam).
Obs.: 
- Essa função não apaga controle remoto.
- Caso um sensor sem fio cadastrado pelo método convencional, tenha seu jumper alterado depois de
gravado, o mesmo não será apagado.

10- PROGRAMAR SENSORES NA ZONA MISTA (Endereços 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
18):
Permite  o  usuário  aprender  sensores  sem  fio  em  qualquer  zona  da  central,  tornando-a  mista
automaticamente, permitindo ligar sensores com fio e sem fio em uma mesma zona. É possível programar
mais de um sensor por zona, sempre respeitando o limite de 38 dispositivos sem fio (controles e sensores).
1- Entrar no modo de programação  (Ver  item  6): 
Digite 11 para programar o sensor sem fio na zona 1 ou
Digite 12 para programar o sensor sem fio na zona 2 ou
Digite 13 para programar o sensor sem fio na zona 3 ou
Digite 14 para programar o sensor sem fio na zona 4 ou
Digite 15 para programar o sensor sem fio na zona 5 ou
Digite 16 para programar o sensor sem fio na zona 6 ou
Digite 17 para programar o sensor sem fio na zona 7 ou
Digite 18 para programar o sensor sem fio na zona 8 
(emite 2 bip e a tecla P pisca mais rápido).
2- Acione o sensor sem fio. Note que a tecla * no teclado pisca indicando a recepção do sensor.
3- Aperte e solte a tecla *. A tecla * acende por 2 segundos em seguida a central emite 2 bips confirmando
a gravação. 
Obs.:  Ao gravar um dispositivo com a memória completa, ou um sensor já gravado a central emite 1 bip
longo  sinalizando erro.

11- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ENTRADA (Endereço 21):
É o tempo que o usuário tem para entrar no recinto e desarmar a central sem que a sirene dispare.
Esse tempo pode variar de 010 a 255 segundos.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 21. ( emite 1 bip e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. (emite 2 bips). Padrão 060 segundos.
Deve-se programar a zona que possui tempo de entrada (Ver tabela de zonas endereço 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07 e 08.

12- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE SAÍDA (Endereço 22):
É o tempo que o usuário tem para sair do recinto após o arme sem que a zona dispare. Esse tempo
pode variar de 010 a 255 segundos. 
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 22. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 0 60 segundos.
Deve-se programar a zona que possui  tempo de saída (Ver tabela de zonas endereço 01,  02, 03, 04,
05, 06, 07 e 08).

13- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE DISPARO (Endereço 23):
É o tempo que a sirene fica tocando quando há disparo do alarme. Esse tempo pode variar de 001 a 255
minutos.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 23. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 005 minutos.
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14- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE CH-CH (Endereço 24):
 A saída CH-CH pode ser programada para obedecer um tempo pré-programado no modo sem retenção,
esse tempo pode variar de 002 a 255 segundos.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 24. ( emite 2 bip e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 002 segundos.

15- PROGRAMAÇÃO DO AUTO-ARME POR FALTA DE MOVIMENTO (Endereço 25):
Com essa função habilitada a central irá armar automaticamente por falta de movimento no recinto,
ou seja, se dentro do tempo programado não houver abertura de sensores.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 25. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. 000 a 255 minutos. ( emite 2 bips). Padrão
000.
Obs.:  Ao programar 000 a função auto-arme por falta de movimento estará desabilitada.

16- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ZONA INTELIGENTE (Endereço 26):
Para  uma  zona  inteligente  disparar  devem  haver  duas  aberturas  de  sensores  dentro  do  tempo
programado ou essa zona permanecer aberta por 5 seg. Sensores sem fio não obedecem a zona
inteligente. Esse tempo pode variar de 010 a 255 segundos.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 26. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 060 segundos.
Deve-se programar as zonas que são inteligentes (tabela de zonas endereço 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07 e 08). 
Obs.:  Sensores sem fio não obedecem a zona inteligente.

17- PROGRAMAÇÃO DO REARME AUTOMÁTICO  APÓS  DESARME (Endereço 27):
Essa função permite que ao desarmar a central e não houver violação em algum setor habilitado
dentro de um tempo programado a central arma automaticamente. Esse recurso evita desarmes por
acaso como toques acidentais no botão do controle remoto ou mesmo crianças brincando com o
controle.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 27. ( emite 2 bip e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. 000 a 255 segundos. ( emite 2 bips). Padrão
000.
Obs.:  Ao programar 000 a função rearme automático após desarme estará desabilitada.
Quando desarmar pelo  teclado  ou  a sirene estiver  acionada não existe rearme automático.

18- APAGAR CONTROLE REMOTO (Endereço 30):
A central  permite  apagar todos os controles gravados ou apagar somente controles referentes a
usuário. Essa função facilita a substituição de um controle, caso ocorrer a perda de um dispositivo.
Para apagar siga os passos abaixo:
1- Entrar no modo de  programação  (Ver  item 6): 
2- Digite o endereço 30 (central emite 2 bips, a  tecla  P  pisca  mais rápido e os leds das zonas
acendem correspondendo os controles gravados por usuário – Tecla 1 usuário 1, Tecla 2 usuário 2,
…, Tecla 8 usuário 8).
3- Ao ativar o controle a central pisca o usuário correspondente informando o grupo. 
3- Pressione o grupo que se deseja apagar ou pressione a tecla # para apagar todos os usuários. Se
quiser restaurar os grupos gravados pressione a tecla *.
4- Pressione P para confirmar (emite 2  bip, a  tecla  P  pisca  lento e os leds das zonas apagam).

Obs:   - Todos os controles gravados no modo convencional são usuários do grupo 1.
           - Essa função não apaga os sensores programados.
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19- Programação do controle remoto por usuário (Endereços 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
e 38):
Permite o usuário aprender o controle remoto criando até 8 grupos de usuários. É possível programar
mais de um controle por grupo, sempre respeitando o limite de 38 dispositivos sem fio (controles e
sensores). Para programar siga os passos abaixo:
1- Entrar no modo de programação  (Ver item 6): 
Digite 31 para programar o controle remoto como usuário 1 ou
Digite 32 para programar o controle remoto como usuário 2 ou
Digite 33 para programar o controle remoto como usuário 3 ou
Digite 34 para programar o controle remoto como usuário 4 ou
Digite 35 para programar o controle remoto como usuário 5 ou
Digite 36 para programar o controle remoto como usuário 6 ou
Digite 37 para programar o controle remoto como usuário 7 ou
Digite 38 para programar o controle remoto como usuário 8 (emite 2 bip e a tecla P pisca mais
rápido).
2- Acione o controle remoto. Note que a tecla * no teclado pisca indicando a recepção do controle.
3- Aperte e solte a tecla *.  A tecla *  acende por 2 segundos em seguida a central  emite 2 bips
confirmando a gravação. 

20- PROGRAMAÇÃO DO NÚMERO DE RINGs  (Endereço 40):
É a quantidade de vezes que o telefone irá tocar para que a central atenda a ligação.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 40. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o número de ring  que deseja de 00 a 15. (emite 2 bips). Padrão 05.
Obs.: - Quando programar o número de rings igual a zero a central não vai atender nenhuma ligação
telefônica.

21- PROGRAMAÇÃO DOS NÚMEROS DE TELEFONES DO DISCADOR (Endereços 41,
42, 43, 44 e 45*¹):
São os números dos telefones que a central irá discar quando ocorrer um disparo ou quando a função
pânico ou link installer*¹ for ativada.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
     Digite 41 para programar a memória 1 do discador ou
     Digite 42 para programar a memória 2 do discador ou
     Digite 43 para programar a memória 3 do discador ou
     Digite 44 para programar a memória 4 do discador ou
     Digite 45 para programar a memória 5 do discador (emite 2 bip e a tecla P pisca mais rápido).
2 - Digite o número do telefone com 20 dígitos no máximo. 
3 - Pressione P para confirmar a programação (emite 2 bips).
Obs.:   - Este modelo de central permite que se programe as teclas *,  # e Pausa (Cada tecla E
equivale a uma pausa de 2 segundos).
       - Para apagar um número de telefone digite o endereço desejado e em seguida pressione P para
confirmar (Central emite 2 bips).
            - O disparo da central e a função pânico realiza a discagem somente para as memórias 41,
42, 43 e 44. 
          *¹ - Função Link Installer: A função Link Installer cria um vínculo entre a central de alarme e o
profissional de segurança eletrônica, gerando ainda mais segurança e comodidade para o cliente.
Quando a central detectar bateria baixa de um sensor sem fio ou controle remoto, além de indicar
para o cliente, a central disca para o número cadastrado do profissional de segurança eletrônica, que
pode entrar em contato com o cliente para comunicá-lo e oferecer o serviço de troca de bateria. Para
ativar essa função é só cadastrar o número de telefone no endereço 45.

22- TESTE DE MEMÓRIA DE TELEFONE (Endereços 81, 82, 83, 84 e 85):
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
2 - Digite 81 para memória 1
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     Digite 82 para memória 2
     Digite 83 para memória 3
     Digite 84 para memória 4 
     Digite 85 para memória 5 (emite 2 bips)
A central disca para a memória escolhida.
Obs.:  - Caso a memória esteja vazia a central emite bip de erro.
           - Para encerrar o teste de memória do telefone pressione a tecla P. 

23- ALTERAÇÃO DA SENHA MESTRE  (Endereço 50):
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
 Digite 50. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o número da nova senha com 4 dígitos ( emite 2 bips). Padrão 5-6-7-8.

24- ALTERAÇÃO DA SENHA DO USUÁRIO  (Endereço 51):
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 51. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o número da nova senha com até 4 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 1-2-3-4.
Obs.:  Ao se programar uma senha de 4 dígitos não é necessário pressionar P para confirmar.

25-  PROGRAMAÇÃO BIP FALTA DE AC E BIP DE ARME E DESARME NA SIRENE
(Endereço 60):
1- Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 60 para programar o Bip falta de AC (emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido).
         00 - Bip falta de AC e Bip de arme e desarme desabilitado.
         01 - Bip falta de AC desabilitado e Bip de arme e desarme habilitado.  (Padrão)
 02 - Bip falta de AC habilitado e de arme e desarme desabilitado.

03 - Bip falta de AC e de arme e desarme habilitado.
Obs.:  - Quando habilitado o bip falta de AC  a central emite um bip de 10 em 10 segundos quando 
falta AC  somente com a central desarmada. 

26- PROGRAMAÇÃO DO MODO DE DISCAGEM  (Endereço 61):
Esta função habilita a detecção de Tom de linha antes de iniciar a discagem.
1 – Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 61 ( Central emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido).
2 - Digite o número:

00 para TOM sem detectar tom de linha. ( emite 2 bips). (Padrão)
01 para TOM com  detecção de  tom de linha. ( emite 2 bips)

Obs.: - Quando estiver usando a central em ramais de PABX ou linhas muito crítica, deixar  a função 
de detectar tom de linha desabilitada.

27- PROGRAMAÇÃO DA ENTRADA LIGA (Endereço 62):
Com essa função habilitada a entrada Z8 deixa de funcionar como zona com fio e passa a funcionar 
como entrada liga. Um pulso nesta entrada  arma ou desarma  a central (Pulso sem retenção).
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 7):
Digite 62. ( emite 1 bip)
2 - Digite o número:

00 -Para desabilitar a entrada liga. (Padrão)
01 -Para habilitar a entrada liga.

Obs.:   - Se alguma zona estiver armada (Exceto 24h) ao gerar um pulso na entrada LIGA a central 
sempre desarma.
             - As programações da zona 8 (endereços 00 e 08) devem estar habilitadas.
- Se o modo dividido estiver habilitado a entrada liga arma e desarma todas as zonas.
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28- PROGRAMAÇÃO DA SAÍDA CH-CH (Endereço 63)
Esta central de alarme possuí uma saída CH-CH com relê que pode ser programada de 10 maneiras 
diferentes.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 7):
Digite 63 ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o número:
      00 -Aciona junto com a saída SIR no momento de disparo (padrão) .
      10 - Sem retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto.
      11 - Com retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto.
      12 - Sem retenção e emite 1 bip na sirene acionada pela tecla 3 do controle remoto.
      13 - Com retenção e bip na sirene acionada pela tecla 3 do controle remoto.
      14 - Sem retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto e permite acesso por telefone.
      15 - Com retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto e permite acesso por telefone.
      16 - Sem retenção e bip na sirene  acionada pela tecla 3 do controle remoto e permite acesso por 
telefone.
      17 - Com retenção e bip na sirene acionada pela tecla 3 do controle remoto e permite acesso por 
telefone.
      18 - Sem retenção no disparo de zonas silenciosas.
Obs.:   - Quando o CH-CH for programado para sem retenção, pressione e solte a tecla 3 do controle 
remoto para temporizar o relé CH-CH. Se o bip estiver programado a sirene emite 1  bip ao acionar.
          - Quando o CH-CH for programado para com retenção, pressione e solte a tecla 3 do controle 
remoto para  acionar ou desacionar o CH-CH. Se o bip estiver programado a sirene emite 2 bip ao 
acionar o CH-CH e 1 bip ao desacionar.
          - Quando programada a tecla 3 do controle remoto para acionar o CH-CH esta tecla perde a 
função de arme/desarme.
-  Ligar a  sirene magnética somente na saída CH-CH (ver item 36).

29- MODO DIVIDIDO (Endereço 64):
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 7):
- Digite o endereço 64

Digite 00 - Modo Dividido desabilitado. (Padrão) 
Digite 01 - Modo Dividido habilitado.

Quando  o  Modo  Dividido  de  zona  está  habilitado  as  teclas  1  e  2  do  controle  remoto  podem armar
/desarmar as zonas independentemente de acordo com a programação das zonas(Ver item 8).

30- DISPARO EM MODO CONTÍNUO E INTERROMPIDO (Endereço 66):
1- Entrar no modo de programação (Ver item 7):
Digite o endereço 66: Digite 00- disparo em modo contínuo. (Padrão)
Digite 01- disparo em modo interrompido.
Disparo em Modo contínuo: A central disca e aciona a sirene* enquanto alguma zona permanecer aberta.
Disparo em Modo interrompido: A central disca e aciona a sirene* apena uma vez, enquanto a zona 
permanecer aberta. A zona sendo restaurada, a central volta a funcionar normalmente.
Sirene*- a zona que estiver programada para acionar sirene.

31- INIBIR ZONA (BYPASS DE ZONA):
Para armar com BYPASS:
1 - Pressione (*) + senha de usuário. Emite 2 bips
2 - Selecione as zonas que deseja dar BYPASS
LED ACESO - Zona Habilitada
LED APAGADO - Zona Desabilitada
3 - Pressione P para confirmar e armar a central.
OBS.:  Após desarmar e armar a central as zonas serão habilitadas.
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32- ACESSO À CENTRAL VIA TELEFONE:
Com a senha do usuário é permitido armar/desarmar a central, acionar a saída CH-CH ou interromper a 
sirene caso ela esteja tocando pelo telefone.
Este menu pode ser acessado quando a central discar após um disparo ou pânico ou você pode discar 
para a central de alarme para acessá-lo. No caso de disparo ou pânico a central emiti bip’s de sinalização 
durante a ligação. Nesse caso é necessário interromper o bip digitando um tecla do telefone. Interrompido 
o bip siga os passos abaixo:
1 - Digite pausadamente a senha de usuário, aguardando a confirmação de cada digito pressionado. Em 
seguida digite # para confirmação da senha. A central emite 2 bips. 
2 - Pressione 1 para verificar o estado da central  (Emite 1 bip se desarmada ou 2 bips se armada)
3 - Pressione * para armar/desarmar a central (Emite 1 bip se desarmada ou 2 bips se armada)
4 - Pressione 2 para verificar o estado da sirene (Emite 1 bip se desacionada ou 2 bips se acionada)
5 - Pressione # para interromper a sirene (Emite 1 bip)
6 - Pressione 3 para verificar o estado da saída CH-CH (Emite 1 bip se desacionada ou 2 bips se 
acionada)
7 - Pressione 4 para acionar CH-CH (com retenção) (Emite 2 bips)
8 - Pressione 5 para desacionar CH-CH (com retenção) (Emite 1 bip)
9- Pressione 6 para acionar CH-CH pelo tempo programado (Emite 2 bips)
10- Pressione 7 para verificar a última zona disparada. A central emite bips de acordo com a zona 
disparada. Ex.: 1bip -> zona1 /  6 bips -> zona 6 / bip Longo -> nenhuma zona disparada.
11 - Pressione 0 para encerrar a sessão ou coloque o fone no gancho.
Obs.:  - As funções da saída CH-CH funcionam somente se ela estiver programada com acesso via 
telefone.
          - Via telefone não existe bip de sirene no arme e desarme.
          - Caso seja digitado 3 senhas erradas consecutivas a central derruba a ligação.

33- RESET NA CENTRAL DE ALARME:
Existem duas maneiras de realizar o reset na central de alarme.
- Reset parcial: É aquele que apaga a senha mestre, a senha de usuário e faz com que o número de rings 
seja igual a 1. Assim a senha mestre será 5-6-7-8 e a senha de usuário 1-2-3-4. Esse reset não afeta as 
outras programações.
- Reset total: É aquele que apaga todas as programações do sistema e salva as programações de fábrica. 
Para resetar  a central de alarme siga os passos abaixo:
1- Desligue a alimentação da bateria e da rede e espere alguns segundos.
2- Aperte e segure a tecla E em seguida ligue o produto.  O teclado acende e começa  a piscar a tecla “ *”.
3- Solte a tecla E. 
4- Para reset parcial, pressione a tecla P enquanto a tecla * pisca (tempo entre 0 a 5 segundos).
5- Para reset total aguarde a tecla * parar de piscar, em seguida pressione a tecla P  ( tempo de 10 
segundos).
Obs.: O reset não apaga a memória dos controles remotos e sensores sem fio.

34- INSTALAÇÃO:
Para instalar a central  escolha um local discreto, ou seja, fora da visão de pessoas estranhas e fixe-a  na 
parede.
Toda a fiação que for usar para instalação de sensores, sirenes, devem ser soldadas nas emendas.
Para instalar os sensores nas portas e janelas deve-se tomar o cuidado para que a distância entre o imã e 
o sensor não ultrapasse 5 mm. Quando for instalar sensor infra-vermelho verifique se o local não tem 
abertura que possa entrar animais, pois podem ocorrer eventuais disparos. O sensor infra-vermelho não 
deve ser instalado direcionado para portas e janelas de vidro, plantas como samambaia e local com grande
circulação de ar.

35- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tensão de alimentação:  127/220Vac  60Hz ;
Consumo médio em acionamento sem acessórios: 90 mA @ 12V
Consumo médio AC em acionamento sem acessórios: 3,8 VA
Frequência de trabalho: 433,92 Mhz
Dimensões: 250X225X88 mm
Peso bruto: 1,2 Kg
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Número máximo de controles  e sensores sem fio: 38 posições
Corrente  máxima de saída do transformador: 1A
Carga máxima do relé CH-CH: Em 12Vdc --> 3A e em 127/220Vac --> 2A 

36- PRINCIPAIS COMPONENTES DA PLACA:
1-  Antena receptor 433,92MHz.
2-  Tecla e Led  APRENDER  para  programação  de  sensor  sem fio e  controle  remoto.
3-  Conector de entrada para bateria 12Vdc/7A.
4-  AC: Entrada do transformador (16Vac).
5-  +-: Saída  14 Vdc  para  alimentação  dos  acessórios de alarme. 
Obs.: Capacidade de 1A para o modelo Brisa 8 Plus sinal e 0,5A para Brisa 4 Plus sinal.
6-  SIR:  Saída  para  acionamento  de  sirene,  pode  ser ligado  no  máximo 2  sirenes piezoelétrica.
7- LED:  Saída  led  de  indicação  de  alarme  armado ou  desarmado (Corrente máxima de 20mA ).
8- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:  Entrada  das  zonas  para  conexão de  sensores  com  fio. Para versão Brisa 4 
Plus sinal não é montada o conector das zonas 5,6,7 e 8. 
9- CH  -CH:  Saída  auxiliar  normalmente  aberta  de  contato seco.
 Carga  máxima: 12Vdc  -->  3A  e  127/220Vac  -->  2A.
10- +B: Saída positivo bateria.
11-  TELEF. : Saída  para  aparelhos  telefônicos.
12-       : Aterramento  da  linha  telefônica (Obs.:  Não  pode  ser  o  mesmo do  eletrificador).
13- Linha: Entrada  para  linha  telefônica.
14- Flat cable do teclado.  
15- Conector cabo serial.

36- ESQUEMA DE LIGAÇÃO:
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37- QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO:

PRECAUÇÕES
-  Não tente ajustar ou modificar o aparelho.
-  A manutenção só poderá ser feita por pessoas indicadas pela JFL. 
-  O proprietário do aparelho deve testar  os sensores pelo  menos uma vez por semana para ter
certeza que as baterias estão boas para que os mesmos funcionem bem quando forem violados.
POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E DE AJUSTES SENSÍVEIS, DEVE SER
INSTALADO POR PESSOAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS E EXPERIENTES.
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CENTRAL DE ALARME BRISA CELL 804 V3

1- PAINEL FRONTAL
LED REDE: Aceso indica aparelho alimentado pela Rede AC.
LED BATERIA: Aceso indica aparelho alimentado pela bateria.
LED DISC: Aceso indica central em processo de discagem.
LED ARMADO: Aceso indica central ativada.
TECLAS 1,2,3,4,5,6,7 e 8: Indica o estado da zona com as seguintes características:

        - Apagado indica que a zona está desabilitada.
        - Aceso indica zona habilitada com os sensores fechados.
        - Piscando rápido sinaliza que a zona está habilitada, mas com algum sensor aberto.
       - Piscando devagar: sinaliza que a zona foi disparada. Para resetar as zonas disparadas 

arme a central novamente.
TECLA * (STAY): Aceso indica que o módulo celular está sem sinal. Para verificar a intensidade do
sinal  aperte e segure a tecla * por 2 segundos. Em seguida a central emite 2 bips curtos e acende as
teclas de 1 a 4. Caso nenhuma das teclas  acender o nível de sinal é “0”.
TECLA # (AWAY): Aceso indica que o módulo celular está sem SIM CARD. Para inserir ou trocar o
SIM CARD a central deve estar desligada (ver item 40).

2-  ARME E DESARME DA CENTRAL: 
Existem três formas de armar e desarmar a central: por controle remoto, via teclado ou via sms.
Controle Remoto: Pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso o led 
armado acende e a sirene*¹ emite 2 bips indicando que a central está armada. Após a sinalização da 
central armada, pode ocorrer mais 2 bips curtos. Essa sinalização indica algum problema detectado, 
podendo ser bateria baixa*² de dispositivo sem fio (sensor ou controle remoto) ou falta de energia 
elétrica (LED BATERIA). Para visualizar qual dispositivo sem fio está com bateria baixa pressione e 
segure a tecla # por 2 segundos. No caso de sensor a central indica a zona com problema, 
acendendo as teclas de 1 a 8. Para controle remoto a central acende tecla *. Para desarmar a central 
pressione uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso o led armado apaga e a 
sirene emite 1 bip indicando o desarme. Caso a central detecte a ocorrência de um disparo em 
alguma zona a sirene emite mais 2 bips curtos sinalizando a zona violada.
Via teclado: Digite a senha do usuário (senha de 4 dígitos). 
Via sms: Verificar item acesso à central via sms (item 34). 
 Obs.: *¹- A sirene emite a sinalização de arme e desarme somente se estiver programada (ver item 
26).
           *²- O profissional de segurança eletrônica pode receber o aviso de bateria baixa dos 
dispositivos sem fio através da Função Link Installer (item 22).

3- ARMAR / DESARMAR ZONAS SEPARADAMENTE (MODO DIVIDO):
A central Brisa permite ao usuário armar e desarmar as zonas individualmente pelas teclas 1, 2 do
controle remoto. Isso é possível se habilitarmos a função MODO DIVIDIDO (item 29) e programarmos
o modo de funcionamento de cada zona seguindo a tabela de programação (item 8). 
Obs.:   - A tecla do controle remoto deve estar programada.
            - Independente da programação das zonas, a tecla 3 arma/desarma todas as zonas.
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4- PÂNICO POR CONTROLE REMOTO:
Pressione e segure a tecla 3 do controle remoto por 4 segundos.
Quando dispara o pânico a central disca e envia sms para os números programados e não toca a 
sirene.
Obs.: - A tecla 3 do controle remoto e os números do telefone devem estar programados.

5- PROGRAMAÇÃO DE SENSORES E CONTROLES REMOTOS:
Essa central aceita sensores de abertura sem fio e sensores infravermelho sem fio na frequência de 
433,92 MHz no sistema Hopping code. Aceita tanto controles remotos no sistema Hopping code 
quanto Rolling code, ambos na frequência 433,92 MHz. Há dois métodos de gravar os dispositivos 
sem fio: modo convencional ou modo endereçado. No modo convencional a gravação do sensor sem 
fio é direta selecionando a zona de operação no próprio sensor. No controle remoto é atribuído 
sempre como usuário 1, sendo possível apagar os controles separadamente dos sensores. Para isso 
é necessário entrar no modo programação (item 6) e entrar no endereço ''30'' (item 18) ou se preferir 
apagar sensores sem fio entrar no endereço ''10'' (item 9). Abaixo temos duas maneiras de programar
pelo método convencional:
- Modo convencional (chave aprender): Com a central aberta pressione e solte a tecla APRENDER 
localizada na placa da central e em seguida acione um sensor abertura ou um sensor infravermelho 
ou controle remoto. O led APRENDER acende por 2 segundos confirmando a programação.
- Modo convencional (via teclado): Permite ao usuário agilidade na gravação dos dispositivos sem fio, 
sem a necessidade de abrir tampa do produto. Para programar siga os passos abaixo:
1- A central deve estar desarmada.
2- Pressione e segure a tecla E do teclado por 3 segundos até a central emitir 1 bip.
3- Digite a senha mestre (padrão 5-6-7-8). A central apaga as teclas de 1 à 8 e emitir 2 bips.   
4- Acione o sensor ou controle. Note que a tecla * no teclado pisca indicando a recepção do sensor ou
controle.
5- Durante a transmissão do sensor ou controle aperte e solte a tecla *. A tecla * acende por 2 
segundos em seguida a central emite 2 bips confirmando a gravação.
6- Para sair do modo convencional aperte e solte a tecla E.
- Obs.:
- Cada tecla do controle remoto deve ser programada.
- Número máximo de controles remotos e/ou sensores sem fio são de 38.
- Ao gravar um dispositivo com a memória completa, ou um sensor já gravado a central emite 1 bip 
longo sinalizando erro enquanto o dispositivo  estiver transmitindo. 
- Uma vez gravado um sensor sem fio pelo método convencional, não é recomendável trocar o 
jumper do sensor depois de gravado. Caso necessite trocar a zona do sensor sem fio é necessário 
apagar o dispositivo e gravá-lo novamente.
- Para apagar a memória pressione e segure a chave APRENDER por 8 segundos até o led aprender 
apagar. Para opção via teclado é necessário executar os passos 1,2 e 3 e em seguida pressionar e 
segurar  a tecla # por 8 segundos até a central emitir 2 bips. Para sair do modo convencional aperte e
solte a tecla E.
- Modo endereçado: Permite o usuário ordenar a gravação dos dispositivos sem fio separando 
controle remoto de sensor, podendo criar até 8 usuários para controle remoto e gravar sensores sem 
fio em qualquer zona da central, facilitando a manutenção e/ou substituição dos dispositivos sem 
necessidade de apagar a memória. Para isso é necessário entrar no modo programação (item 6) e 
entrar nos endereços de programação de zona mista (item 10) e programação de usuário por controle
remoto (item 19).

6- MODO DE PROGRAMAÇÃO:
Para  entrar  no  modo de  programação siga os passos  abaixo:
1-CENTRAL DESARMADA  pressione  P  até a  tecla  P  acender  (Aproximadamente  3  segundos).
2-Digite a senha  mestre (Padrão  5-6-7-8), a tecla  P  começa  a  piscar  devagar.
3-Com isso  a  central  entra  no  modo de  programação.
4-Digite o endereço desejado (tecla  P começa a piscar rápido).
5-Para sair do modo de programação pressione a tecla P.
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7- HABILITA/DESABILITA ZONA COM FIO (Endereço 00):
Permite o usuário habilitar ou desabilitar as zonas com fio caso não esteja utilizando, evitando falsos 
disparos. O usuário pode desativar a zona com fio colocando um fio entre os bornes (Z1, Z2, Z3 ...) e 
o negativo ( - ) ou desabilitar a zona via software, seguindo os seguintes passos:
1- Entrar no  modo de  programação  (Ver  item 6): 
2- Digite o endereço 00 (central emite 2  bip, a  tecla  P  pisca  mais rápido).
3- Pressione a zona que se deseja programar (Habilitado – led aceso e Desabilitado – led apagado).
4- Pressione P para confirmar (emite 2  bip, a  tecla  P  pisca  lento e os leds das zonas apagam).
Obs.:    - A central sai de fábrica com todas as zonas habilitadas.

8- PROGRAMAÇÃO DAS ZONAS (Endereços  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07  e  08):
1-Entrar no  modo de  programação  (Ver  item  6): 

Digite 01  para  programar  a  zona  1  ou
Digite 02  para  programar  a  zona  2  ou
Digite 03  para  programar  a  zona  3  ou
Digite 04  para  programar  a  zona  4  ou
Digite 05  para  programar  a  zona  5  ou
Digite 06  para  programar  a  zona  6  ou
Digite 07  para  programar  a  zona  7  ou
Digite 08  para  programar  a  zona  8  (emite  2  bip  e  a  tecla  P  pisca  mais rápido)

2 - Digite o valor para a programação da zona conforme a tabela abaixo (emite 2 bips). Padrão de 
fábrica imediata (valor 10).

*Verificar  Modo Dividido  (item 29).
**  Temporizada: Tempo de entrada e saída.
Obs.: - Desabilita zona mista: Desabilita todos os sensores sem fio e com fio da zona correspondente.
          - Imediata: Zona Instantânea.
          - 24 h: Dispara mesmo com a central desarmada.
          - Silenciosa: Não dispara a sirene, dispara apenas a discadora.
          - Tecla 3 arma/desarma  todas  as  zonas.
        - Inteligente: Dispara quando ocorre 2 pulsos na zona inteligente  ou  permanece  5  segundos 
aberta. Sensores sem fio não obedecem  Zona  Inteligente.
          -Quando particionado a tecla 1 do controle remoto arma/desarma as zonas programadas como 
tecla 1 e a tecla 2 arma/desarma as zonas  programadas  como  tecla  2  (ver  quadro  acima).

9- APAGAR SENSORES NA ZONA MISTA (Endereço 10):
Permite o usuário apagar todos os sensores gravados ou apagar somente sensores referentes a uma 
zona. Para apagar siga os passos abaixo:
1- Entrar no modo de  programação  (Ver item 6): 
2- Digite o endereço 10 (central emite 2 bip, a tecla  P  pisca  mais rápido e os leds das zonas 
acendem correspondendo os sensores gravados em cada setor).
3- Pressione a zona que se deseja apagar ou pressione a tecla # para apagar todas as zonas. Se 
quiser restaurar as zonas gravadas pressione a tecla *.
4- Pressione P para confirmar (emite 2  bip, a  tecla  P  pisca  lento e os leds das zonas apagam).
Obs.:    - Essa função não apaga controle remoto.
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             - Caso um sensor sem fio cadastrado pelo método convencional, tenha seu jumper alterado 
depois de gravado, o mesmo não será apagado.

10- PROGRAMAR SENSORES NA ZONA MISTA (Endereços 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 
18):
Permite o usuário aprender sensores sem fio em qualquer zona da central, tornando-a mista 
automaticamente, permitindo ligar sensores com fio e sem fio em uma mesma zona. É possível 
programar mais de um sensor por zona, sempre respeitando o limite de 38 dispositivos sem fio 
(controles e sensores).
1- Entrar no modo de programação  (Ver  item  6): 
Digite 11 para programar o sensor sem fio na zona 1 ou
Digite 12 para programar o sensor sem fio na zona 2 ou
Digite 13 para programar o sensor sem fio na zona 3 ou
Digite 14 para programar o sensor sem fio na zona 4 ou
Digite 15 para programar o sensor sem fio na zona 5 ou
Digite 16 para programar o sensor sem fio na zona 6 ou
Digite 17 para programar o sensor sem fio na zona 7 ou
Digite 18 para programar o sensor sem fio na zona 8 
(emite 2 bip e a tecla P pisca mais rápido).
2- Acione o sensor sem fio. Note que a tecla * no teclado pisca indicando a recepção do sensor.
3- Aperte e solte a tecla *. A tecla * acende por 2 segundos, em seguida a central emite 2 bips 
confirmando a gravação. 
Obs.: - Ao gravar um dispositivo com a memória completa, ou um sensor já gravado a central emite 1 
bip longo  sinalizando erro.

11- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ENTRADA (Endereço 21):
É o tempo que o usuário tem para entrar no recinto e desarmar a central sem que a sirene dispare. 
Esse tempo pode variar de 010 a 255 segundos.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 21. ( emite 1 bip e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. (emite 2 bips). Padrão 060 segundos.
Deve-se programar a zona que possui tempo de entrada (Ver tabela de zonas endereço 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07 e 08).

12- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE SAÍDA (Endereço 22):
É o tempo que o usuário tem para sair do recinto após o arme sem que a zona dispare. Esse tempo 
pode variar de 010 a 255 segundos. 
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 22. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 0 60 segundos.
Deve-se programar a zona que possui  tempo de saída (Ver tabela de zonas endereço 01,  02, 03, 04,
05, 06, 07 e 08).

13- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE DISPARO (Endereço 23):
É o tempo que a sirene fica tocando quando há disparo do alarme. Esse tempo pode variar de 001 a 
255 minutos.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 23. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 005 minutos.
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14- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE CH-CH (Endereço 24):
 A saída CH-CH pode ser programada para obedecer um tempo pré-programado no modo sem 
retenção, esse tempo pode variar de 002 a 255 segundos.
1-  Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 24. (emite 2 bip e a tecla P pisca mais rápido)
2- Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 002 segundos.

15- PROGRAMAÇÃO DO AUTO-ARME POR FALTA DE MOVIMENTO (Endereço 25):
Com essa função habilitada a central irá armar automaticamente por falta de movimento no recinto, 
ou seja, se dentro do tempo programado não houver abertura de sensores.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 25. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. 000 a 255 minutos. ( emite 2 bips). Padrão 
000.
Obs.: - Ao programar 000 a função auto-arme por falta de movimento estará desabilitada.

16- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ZONA INTELIGENTE (Endereço 26):
Para uma zona inteligente disparar devem haver duas aberturas de sensores dentro do tempo 
programado ou essa zona permanecer aberta por 5 seg. Sensores sem fio não obedecem a zona 
inteligente. Esse tempo pode variar de 010 a 255 segundos.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 26. (emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido).
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 060 segundos.
Deve-se programar as zonas que são inteligentes (tabela de zonas endereço 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07 e 08). 
Obs.: - Sensores sem fio não obedecem a zona inteligente.

17- PROGRAMAÇÃO DO REARME AUTOMÁTICO  APÓS  DESARME (Endereço 27):
Essa função permite que ao desarmar a central e não houver violação em algum setor habilitado 
dentro de um tempo programado a central arma automaticamente. Esse recurso evita desarmes por 
acaso como toques acidentais no botão do controle remoto ou mesmo crianças brincando com o 
controle.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 27.(emite 2 bip e a tecla P pisca mais rápido).
2 - Digite o tempo que deseja programar com 3 dígitos. 000 a 255 segundos. ( emite 2 bips). Padrão 
000.
Obs.: - Ao programar 000 a função rearme automático após desarme estará desabilitada.
          - Quando desarmar a central via teclado, via sms ou entrada liga não existe rearme automático.
Caso a central estiver com a sirene acionada não existe rearme automático.

           

18- APAGAR CONTROLE REMOTO (Endereço 30):
A central permite apagar todos os controles gravados ou apagar somente controles referentes a 
usuário. Essa função facilita a substituição de um controle, caso ocorrer a perda de um dispositivo. 
Para apagar siga os passos abaixo:
1- Entrar no modo de programação  (Ver  item 6): 
2- Digite o endereço 30 (central emite 2 bips, a  tecla  P  pisca  mais rápido e os leds das zonas 
acendem correspondendo os controles gravados por usuário – Tecla 1 usuário 1, Tecla 2 usuário 2, 
…, Tecla 8 usuário 8).
3- Ao ativar o controle a central pisca o usuário correspondente informando o grupo. 
4- Pressione o grupo que se deseja apagar ou pressione a tecla # para apagar todos os usuários. Se 
quiser restaurar os grupos gravados pressione a tecla *.
5- Pressione P para confirmar (emite 2 bip, a tecla  P  pisca  lento e os leds das zonas apagam).
Obs:   - Todos os controles gravados no modo convencional são usuários do grupo 1.
           - Essa função não apaga os sensores programados.
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19- Programação do controle remoto por usuário (Endereços 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
e 38):
Permite o usuário aprender o controle remoto criando até 8 grupos de usuários. É possível programar 
mais de um controle por grupo, sempre respeitando o limite de 38 dispositivos sem fio (controles e 
sensores). Para programar siga os passos abaixo:
1- Entrar no modo de programação  (Ver item 6): 
Digite 31 para programar o controle remoto como usuário 1 ou
Digite 32 para programar o controle remoto como usuário 2 ou
Digite 33 para programar o controle remoto como usuário 3 ou
Digite 34 para programar o controle remoto como usuário 4 ou
Digite 35 para programar o controle remoto como usuário 5 ou
Digite 36 para programar o controle remoto como usuário 6 ou
Digite 37 para programar o controle remoto como usuário 7 ou
Digite 38 para programar o controle remoto como usuário 8 (emite 2 bip e a tecla P pisca mais 
rápido).
2- Acione o controle remoto. Note que a tecla * no teclado pisca indicando a recepção do controle.
3- Aperte e solte a tecla *. A tecla * acende por 2 segundos em seguida a central emite 2 bips 
confirmando a gravação.
Obs.: - A programação de controle remoto por usuário só é possível pelo modo endereçado. Os 
controles cadastrados pelo modo convencional são atribuidos como usuário 1.

20- PROGRAMAÇÃO DOS NÚMEROS DE TELEFONES DO DISCADOR (Endereços 41, 
42, 43, 44):
São os números dos telefones que a central irá discar quando ocorrer um disparo ou quando a função
pânico  for ativada.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
     Digite 41 para programar a memória 1 do discador ou
     Digite 42 para programar a memória 2 do discador ou
     Digite 43 para programar a memória 3 do discador ou
     Digite 44 para programar a memória 4 do discador  (emite 2 bip e a tecla P pisca mais rápido).
2 - Digite o número do telefone com 20 dígitos no máximo. 
3 - Pressione P para confirmar a programação (emite 2 bips).
Obs.: - Para apagar um número de telefone digite o endereço desejado e em seguida pressione P 
para confirmar (Central emite 2 bips).
          - O disparo da central ou a função pânico realiza a discagem para as memórias 41, 42, 43 e 44.

21- TESTE DE MEMÓRIA DE TELEFONE (Endereços 81, 82, 83 e 84 ):
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
2 - Digite 81 para memória 1
     Digite 82 para memória 2
     Digite 83 para memória 3
     Digite 84 para memória 4 (emite 2 bips)
A central disca para a memória escolhida.
Obs.:  - Caso a memória esteja vazia a central emite bip de erro.
           - Para encerrar o teste de memória do telefone pressione a tecla P.

22-PROGRAMAÇÃO DO NÚMERO PARA ENVIO DE SMS (Endereços 91, 92, 93, 94 e 
95*¹) 
1- Entrar no modo de programação (Ver item 6):
2 - Digite 91 para a memória 1 ou
     Digite 92 para a memória 2 ou
     Digite 93 para a memória 3 ou
     Digite 94 para a memória 4 ou
     Digite 95*¹ para a memória 5 (Emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido).
Obs.:  - Digite o número do telefone com o código de área. 
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           - Recomenda-se que o número desejado seja digitado no seguinte formato:
    [0]+ [número da operadora] +[código de área] +[ (número do celular)].

- Não é possível fazer o acesso a central via SMS enviados por páginas da operadora na internet.
 *¹ - Função Link Installer: A função Link Installer cria um vínculo entre a central de alarme e o 

profissional de segurança eletrônica, gerando ainda mais segurança e comodidade para o cliente. 
Quando a central detectar bateria baixa de um sensor sem fio ou controle remoto, além de indicar 
para o cliente, a central envia um SMS para o número cadastrado do profissional de segurança 
eletrônica, que pode entrar em contato com o cliente para comunicá-lo e oferecer o serviço de troca 
de bateria. Para ativar essa função é só cadastrar o número de telefone no endereço 95.

23- ALTERAÇÃO DA SENHA MESTRE  (Endereço 50):
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
 Digite 50. (emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido).
2 - Digite o número da nova senha com 4 dígitos ( emite 2 bips). Padrão 5-6-7-8.

24- ALTERAÇÃO DA SENHA DO USUÁRIO  (Endereço 51):
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 51. ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o número da nova senha com até 4 dígitos. ( emite 2 bips). Padrão 1-2-3-4.
Obs.:    - Ao se programar uma senha de 4 dígitos não é necessário pressionar P para confirmar.

25- PROGRAMAÇÃO DE HORA DA CENTRAL(Endereço 53):
1- Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 53 para programar a hora, entre com a hora e o minuto (emite 2 bips). 
Obs.:  - Para que o relógio não perca a hora é necessário que a central possua uma bateria externa, 
para o relógio não resetar na falta de energia.
         - Ao ligar a central pela 1º vez a hora programada segue a operadora de celular.

26- PROGRAMAÇÃO BIP FALTA DE AC E BIP DE ARME E DESARME NA SIRENE 
(Endereço 60):
1- Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 60 para programar o Bip falta de AC (emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido).
         00 - Bip falta de AC e Bip de arme e desarme desabilitado.
         01 - Bip falta de AC desabilitado e Bip de arme e desarme habilitado.  (Padrão)
 02 - Bip falta de AC habilitado e de arme e desarme desabilitado.

03 - Bip falta de AC e de arme e desarme habilitado.
Obs.:    - Quando habilitado o bip falta de AC  a central emite um bip de 10 em 10 segundos quando 
falta AC somente com a central desarmada. 

27- PROGRAMAÇÃO DA ENTRADA LIGA (Endereço 62):
Com essa função habilitada a entrada Z8 deixa de funcionar como zona com fio e passa a funcionar 
como entrada liga. Um pulso nesta entrada  arma ou desarma  a central (Pulso sem retenção).
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
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Digite 62. ( emite 1 bip)
2 - Digite o número:

00 -Para desabilitar a entrada liga. (Padrão)
01 -Para habilitar a entrada liga.

Obs.:    - As programações da zona 8 (endereços 00 e 08) devem estar habilitadas.
             - Se o modo dividido estiver habilitado a entrada liga arma e desarma todas as zonas.    
- Se alguma zona estiver armada (Exceto 24h) ao gerar um pulso na entrada LIGA a central sempre 
desarma.

28- PROGRAMAÇÃO DA SAÍDA CH-CH (Endereço 63):
Esta central de alarme possuí uma saída CH-CH com relê que pode ser programada de 10 maneiras 
diferentes.
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite 63 ( emite 2 bips e a tecla P pisca mais rápido)
2 - Digite o número:
      00 -Aciona junto com a saída SIR no momento de disparo (padrão) .
      10 - Sem retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto.
      11 - Com retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto.
      12 - Sem retenção e emite 1 bip na sirene acionada pela tecla 3 do controle remoto.
      13 - Com retenção e bip na sirene acionada pela tecla 3 do controle remoto.
      14 - Sem retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto e acesso por SMS.
      15 - Com retenção acionada pela tecla 3 do controle remoto e acesso por SMS.
      16 - Sem retenção e emite bips na sirene  acionada pela tecla 3 do controle remoto e acesso por 
SMS.
      17 - Com retenção e emite bips na sirene acionada pela tecla 3 do controle remoto e acesso por 
SMS.
      18 - Sem retenção no disparo de zonas silenciosas.
Obs.:   - Quando o CH-CH for programado para sem retenção, pressione e solte a tecla 3 do controle 
remoto para temporizar o relé CH-CH. Se o bip estiver programado a sirene emite 1  bip ao acionar.
 - Quando o CH-CH for programado para com retenção, pressione e solte a tecla 3 do controle
remoto para acionar ou desacionar o CH-CH. Se o bip estiver programado a sirene emite 2 bip ao 
acionar o CH-CH e 1 bip ao desacionar.

- Quando programada a tecla 3 do controle remoto para acionar o CH-CH esta tecla perde a 
função de arme/desarme.

  - A central aceita SMS para CH-CH  somente  quando está programada nos números 14, 15,
16 e 17.
               - Ligar a  sirene magnética somente na saída CH-CH (ver item 39).

29- MODO DIVIDIDO (Endereço 64):
1 - Entrar no modo de programação (Ver item 6):
 - Digite o endereço 64

Digite 00 - Modo Dividido desabilitado. (Padrão) 
Digite 01 - Modo Dividido habilitado.

Obs.: - Quando o Modo Dividido de zona está habilitado as teclas 1 e 2 do controle remoto podem 
armar ou desarmar as zonas independentemente de acordo com a programação das zonas (Ver item 
8).

30- ENVIO DE SMS POR FALTA DE AC (ENDEREÇO 65):
1- Entrar no modo de programação (Ver item 6):
- Digite o endereço 65:

Digite 00- para não enviar SMS por falta de AC.
Digite 01- para enviar SMS por falta de AC (Padrão).

Obs.: - Será enviada uma mensagem indicando falta de AC depois de aproximadamente 60 minutos 
sem alimentação da rede. Após a detecção de rede também será enviado um SMS “com AC”. 

31- ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE ARME E DESARME POR SMS (ENDEREÇO 67):
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Quando habilitada esta programação o número gravado no endereço 91, sempre receberá 
atualização de arme e desarme por controle, teclado, SMS, entrada liga, auto-arme por falta de 
movimento e rearme automático após desarme.
1-Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite o enderço 67: 

Digite 00 - para não receber notificação. (Padrão)
             Digite 01 - para receber notificação.      
Obs.: - O SMS pode atrasar devido ao tráfego de sua operadora ou na falta de crédito no chip da 
central.

32- DISPARO EM MODO CONTÍNUO E INTERROMPIDO (Endereço 66):
1- Entrar no modo de programação (Ver item 6):
Digite o endereço 66: Digite 00- disparo em modo contínuo. (Padrão)
Digite 01- disparo em modo interrompido.
Disparo em Modo contínuo: A central disca e aciona a sirene*¹  enquanto alguma zona permanecer 
aberta.
Disparo em Modo interrompido: A central disca e aciona a sirene* apena uma vez, enquanto a zona 
permanecer aberta. A zona sendo restaurada, a central volta a funcionar normalmente.
Obs.:   *¹- A zona deve estar  programada para acionar sirene.

33- INIBIR ZONA (BYPASS DE ZONA):
Para armar com BYPASS:
1 - Pressione e solte a tecla (*) + senha de usuário. Emite 2 bips
2 - Selecione as zonas que deseja dar BYPASS
LED ACESO OU PISCANDO - Zona Habilitada
LED APAGADO - Zona Desabilitada
3 - Pressione P para confirmar e armar a central.
Obs.: - Após desarmar e armar a central as zonas serão habilitadas.

34- ACESSO À CENTRAL VIA SMS:
Com a senha do usuário é permitido armar/desarmar a central,  acionar/desacionar CH-CH, 
programar a hora e consultar o status da central via SMS.
- Digite a senha do usuário em seguida insira a letra A para armar a central. Ex: 1234a ou 1234A.
- Digite a senha do usuário em seguida insira a letra D para desarmar a central. Ex: 1234d ou 1234D.
- Digite a senha do usuário em seguida insira as letras PA para acionar o CH-CH. Ex: 1234PA ou 
1234pa.
- Digite a senha do usuário em seguida insira as letras PD para desacionar o CH-CH. Ex: 1234PD ou 
1234pd.
- Digite a senha do usuário em seguida insira a letra H para ajuste de hora. Ex: 1234H1300 ou 
1234h1300.
- Digite a senha do usuário em seguida insira a letra I para obter informações da central.  Ex: 1234I ou
1234i.

Obs.:  - O SMS pode atrasar o devido ao trafego da operadora e alterar a sequências das mensagens
afetando os comandos. É recomendável enviar 1 mensagem por vez e aguardar o retorno da central. 
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       - As letras que seguem a senha de usuário podem ser tanto maiúsculas quanto minúsculas.  
       - A saída CH-CH só será acionada pelo SMS se estiver no modo acesso por SMS. (ver item 28).
       - Após 5 tentativas consecutivas de senha errada a central bloqueia o acesso SMS por 5 minutos.
       - Verifique periodicamente seus créditos.
       - O formato da hora deve ser em 24 horas;
       -  Para o ajuste de hora via SMS não é necessário ajustar o relógio da central (endereço 53).
       - Caso a hora de envio do SMS esteja incompatível com a hora do módulo, o comando solicitado 
não é aceito e a central retorna uma mensagem para o usuário informando hora incompatível.

35- RESET NA CENTRAL DE ALARME:
Existem duas maneiras de realizar o reset na central de alarme.
- Reset parcial: É aquele que apaga a senha mestre, a senha de usuário. Assim a senha mestre será 
5-6-7-8 e a senha de usuário 1-2-3-4. Esse reset não afeta as outras programações.
- Reset total: É aquele que apaga todas as programações do sistema e salva as programações de 
fábrica. 
Para resetar  a central de alarme siga os passos abaixo:
1- Desligue a alimentação da bateria e da rede e espere 10 segundos.
2- Aperte e segure a tecla E em seguida ligue o produto. O teclado acende e começa  a piscar a tecla 
“ *”.
3- Solte a tecla E. 
4- Para reset parcial, pressione a tecla P enquanto a tecla * pisca (tempo entre 0 a 5 segundos).
5- Para reset total aguarde a tecla * parar de piscar, em seguida pressione a tecla P  ( tempo de 10 
segundos).
Obs.: O reset não apaga a memória dos controles remotos e sensores sem fio.

36- INSTALAÇÃO:
Para instalar a central  escolha um local discreto, ou seja, fora da visão de pessoas estranhas e fixe-a
na parede.
Toda a fiação que for usar para instalação de sensores, sirenes, devem ser soldadas nas emendas.
Para instalar os sensores nas portas e janelas deve-se tomar o cuidado para que a distância entre o 
imã e o sensor não ultrapasse 5 mm. Quando for instalar sensor infra-vermelho verifique se o local 
não tem abertura que possa entrar animais, pois podem ocorrer eventuais disparos. O sensor infra-
vermelho não deve ser instalado direcionado para portas e janelas de vidro, plantas como samambaia
e local com grande circulação de ar.

37- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tensão de alimentação:  127/220Vac  60Hz ;
Consumo médio em acionamento sem acessórios: 90 mA @ 12V
Consumo médio AC em acionamento sem acessórios: 3,8 VA
Frequência de trabalho: 433,92 Mhz
Dimensões: 250X225X88 mm
Peso bruto: 1,2 Kg
Número máximo de controles  e sensores sem fio: 38 posições
Corrente  máxima de saída do transformador: 1A
Carga máxima do relé CH-CH: Em 12Vdc --> 3A e em 127/220Vac --> 2A 

38- PRINCIPAIS COMPONENTES DA PLACA PRINCIPAL:
1-  Antena receptor 433,92MHz.
2-  Tecla e Led  APRENDER  para  programação  de  sensor  sem fio e  controle  remoto.
3-  Conector de entrada para bateria 12Vdc/7A.
4-  AC: Entrada do transformador (16Vac).
5-  +/-: Saída  14 Vdc  para  alimentação  dos  acessórios de alarme (capacidade de 1A). 
6-  SIR:  Saída  para  acionamento  de  sirene,  pode  ser ligado  no  máximo 2  sirenes piezoelétrica.
7- LED:  Saída  led  de  indicação  de  alarme  armado ou  desarmado (Corrente máxima de 20mA ).
8- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:  Entrada  das  zonas  para  conexão de  sensores  com  fio. 
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9- CH-CH:  Saída  auxiliar  normalmente  aberta  de  contato seco.
 Carga  máxima: 12Vdc  -->  3A  e  127/220Vac  -->  2A.
10- +B: Saída positivo bateria.
11- Flat cable do teclado.  
12- Conector cabo serial.
13- Conector GPRS (módulo MGP-04).

39- PRINCIPAIS COMPONENTES DO MÓDULO MGP-04:

1- Conector de SIM CARD.
2- Conector GPRS.
3- Módulo Celular. 
4- Antena GSM Quad band.

40- Instalação do SIM CARD:
Para inserir ou substituir o SIM CARD siga os passos:
1- Com o aparelho desligado desconectar a antena e o chicote do módulo MGP-04. Em seguida retire
o módulo do compartimento.
2- Destrave e abra a tampa do conector e insira o chip seguindo o chanfrado. 
3- Feche e trave a tampa do conector.
3- Conecte a antena e o chicote do módulo MGP-04.

                                                   ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA  43



41- ESQUEMA DE LIGAÇÃO:
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CENTRAL DE ALARME JFL SMARTCLOUD 18

1- PAINEL FRONTAL:
Led Rede/Bateria: Indica a alimentação do aparelho. Cor verde ligado na rede AC e cor amarelo 
ligado na bateria.
Led Zona 1/Led Zona 2: Indica o estado atual das zonas 1 e 2, com as seguintes características:
 - Apagado indica zona desabilitada.
 - Aceso indica zona habilitada com sensores fechados.
 - Piscando rápido indica zona habilitada com sensor aberto. 
 - Piscando lento indica disparo da zona. Para resetar as zonas disparadas, arme a central 
novamente.
Led Barramento: Indica o estado das zonas de barramento. Piscando rápido indica algum sensor 
aberto, piscando lento indica disparo de zona e aceso indica sensores fechados. Para identificar uma 
zona aberta ou disparada é necessário acessar a central via aplicativo através do módulo ME-04, ou 
conectar a central ao  software programador e visualizar na tela monitorar a zona violada.
Led Armado: Aceso indica central ativada.
Obs.: O Led barramento apagado indica que nenhum sensor de barramento está programado. Para 
programar os sensores de barramento verifique o  item 3. 

2- PROGRAMAÇÃO DE SENSORES SEM FIO E CONTROLES REMOTOS:
Essa central aceita sensores de abertura e sensores infravermelho sem fio, ambos na frequência de 
433,92MHz no sistema Hopping code. Aceita controles remotos no sistema Hopping code e Rolling 
code ambos na frequência 433,92MHz. Para programar pressione e solte a tecla APRENDER 
localizada na placa da central e em seguida acione um sensor de abertura ou um sensor 
infravermelho ou  controle remoto. O led APRENDER acende por 2 segundos confirmando a 
gravação.
Obs.:
- Cada tecla do controle remoto deve ser programada.
- Número máximo de controle ou sensores são de 38.
- O jumper de zona do sensor deve estar na posição 1 ou 2.
- Para apagar a memória pressione e segure a tecla APRENDER por 7 seg. até o led APRENDER 
apagar, com isso todos os sensores e controles remoto serão apagados.
- Ao gravar um controle remoto ou sensor, quando a memória estiver cheia ele será gravado 
reescrevendo a 1º posição de memória.

3- PROGRAMAÇÃO DOS SENSORES DE BARRAMENTO:
A central JFL SmartCloud 18 oferece a tecnologia de barramento que permite aumentar a capacidade
de setores utilizando apenas um par de fio. É possível adicionar 18 dispositivos de barramento, sendo
16 sensores e 2 sirenes. As zonas de operação dos sensores podem ser sequencial ou aleatória, 
possibilitando gravar 16 sensores em uma zona ou 1 sensor por zona. Para programá-los é 
necessário conectar o dispositivo no barramento, interligando-os nos bornes - BUS +. Sensores 
infravermelhos e sensores de abertura são alimentados pelo próprio barramento. No caso da sirene, é
necessário conectá-la também na saída (+) ou utilizar uma fonte auxiliar (figura abaixo). 
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Após conectar os dispositivos no barramento seus leds ficam piscando enquanto não estiverem 
aprendidos e reconhecidos pela central. Quando reconhecidos, os leds apagam e só acendem no 
caso de detecção de movimento (caso de sensores) ou quando houver um disparo da central (caso 
da sirene). Cada dispositivo possui um número de série gravado em uma etiqueta, utilizado para 
cadastrar o dispositivo na central. Existem duas formas de programar esses dispositivos: método 
convencional ou método serial. O método convencional utiliza recursos da própria central (controle 
remoto e chave programar) e método serial utiliza o software programador linha Cloud. Abaixo temos 
o procedimento de cada um. 

- Método convencional:
1- Com os dispositivos conectados ligue a central e aguarde sua inicialização;
2- Inicializado o barramento, os dispositivos gravados piscam o led esperando serem reconhecidos 
pela central e os sensores não cadastrados piscam o led esperando serem apreendidos;
3- Pressione e solte a chave programar, em seguida acione o tamper para sensor infravermelho ou 
afaste o imã para sensor de abertura. Nesse momento o sensor envia uma comunicação a central 
informando seu número de série. A central detecta o serial e emite um bip na sirene (saída SIR);
4- Nesse momento a central aguarda o usuário definir o tipo da zona e a área de operação (ver item 
5). Com um controle remoto cadastrado aperte e solte umas das teclas para definir a área de 
operação. Em seguida,  com a mesma tecla escolha o tipo da zona seguindo a sinalização do led 
barramento (tabela abaixo). Para cada transmissão do controle remoto a central emite um bip na 
sirene (saída SIR) e altera a sinalização no led barramento. 
5- Para finalizar a gravação do sensor de barramento, aperte e solte a tecla programar (central emite 
2 bips na sirene).  
6- Para programar a sirene de barramento, aperte e solte a tecla programar. Em seguida  aproxime 
um imã na sirene de acordo com a imagem ao lado. A sirene de barramento emite um bip e a central 
detecta o número de série do dispositivo e confirma com 2 bips na sirene (saída SIR).
7- Para apagar os dispositivos entre no modo de programação (item 8). Pressione e segure a tecla 
aprender por 7 segundos até o led apagar. Solte a tecla aprender, a central emite 2 bips na sirene 
(saída SIR) e apaga  todos os dispositivos cadastrados na memória.

* Ver item 13.
     ** Para habilitar o modo dividido ver item 5.
Obs.: 
  - A sensibilidade dos sensores de barramento no método convencional é média (02). Para alterá-la é
necessário acessar a central pelo software programador linha Cloud (método serial).
    - A zona de operação de cada dispositivo de barramento no método convencional é de forma 
sequencial, ou seja, o 1º sensor cadastrado representa a zona 3 o 2º cadastrado zona 4 e assim 
sucessivamente, sendo o mesmo para sirene de barramento.

- Método serial:
1- Baixe o software programador linha Cloud e o driver do cabo programador no site www.jfl.com.br e 
instale no computador.
2-  Abra o programador linha Cloud e siga as orientações do campo HELP para se conectar a central.
3-  Com os dispositivos conectados, ligue a central e aguarde sua inicialização. 
4- Inicializado o barramento os dispositivos gravados piscam o led esperando serem reconhecidos 
pela central e os sensores não cadastrados piscam o led esperando serem apreendidos.
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5-Acesse o campo “dispositivos barramento” e cadastre-os digitando o número de série de cada 
sensor ou sirene e envie a programação.
6- Verifique a inicialização dos dispositivos.

Obs.:
     - No método serial é possível alterar a zona de operação e sensibilidade de cada dispositivo.

4- ARME E DESARME DA CENTRAL:
Existem três formas de armar e desarmar a central: por controle remoto, via entrada liga e via 
aplicativo.
- Controle Remoto: Pressione e solte uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso 
o led armado acende e a sirene* emite 2 bips indicando que a central está armada. Após a 
sinalização da central armada, pode ocorrer mais 2 bips curtos. Essa sinalização indica algum 
problema detectado, podendo ser bateria baixa de dispositivo sem fio (sensor ou controle remoto),  
falta de energia elétrica (LED BATERIA) ou problema de supervisão dos sensores de barramento. 
Para visualizar qual dispositivo está com problema, conecte o software programador a central e 
visualize na tela monitorar, ou acesse via aplicativo com a utilização do módulo ethernet ME-04. Para 
desarmar a central pressione e solte uma tecla do controle remoto que esteja programada, com isso o
led armado apaga e a sirene emite 1 bip indicando o desarme. Caso a central detecte a ocorrência de
um disparo em alguma zona, a sirene emite mais 2 bips curtos sinalizando a zona violada.
- Via entrada liga: Aplique um pulso sem retenção na chave push botton interligada entre os bornes 
(liga) e (-) (item 18). 
- Via aplicativo: Verificar item acesso à central via aplicativo (item 22).
Obs.: * -  A sirene emite a sinalização de arme e desarme somente se estiver programada (ver item 
10).
-  A sirene de barramento não sinaliza arme e desarme.

5- HABILITAR E DESABILITAR MODO DIVIDIDO:
O Modo Dividido quando habilitado, permite o usuário armar ou desarmar as zonas da central 
separadamente de acordo com a programação das zonas. Zonas programadas como área 1 são 
controladas pela tecla 1 do controle remoto e área 2 controladas pela tecla 2. A tecla 3 arma/desarma 
todas as zonas. 
Com a central desarmada pressione e solte a tecla programar em seguida pressione e segure a tecla 
1 do controle remoto por 4 segundos. A sirene emite 2 bips curtos quando habilita o modo dividido ou 
1 bip curto quando desabilita.
Obs.:  -  A tecla 1 do controle remoto deve estar programada.
-  A zona 1 é controlada pela tecla 1 e zona 2 é controlada pela tecla 2.

6- HABILITAR E DESABILITAR DISPARO CONTINUO OU INTERROMPIDO:
Disparo em Modo contínuo: A central  aciona a sirene enquanto alguma zona permanecer aberta.
Disparo em Modo interrompido: A central aciona a sirene apena uma vez, enquanto a zona 
permanecer aberta. A zona sendo restaurada, a central volta a funcionar normalmente. 
Com a central desarmada pressione e solte a tecla programar em seguida pressione e segure a tecla 
2 do controle remoto por 4 segundos. A sirene emite 2 bips curtos quando habilita o disparo 
interrompido ou 1 bip curto quando habilita o disparo contínuo.
Obs.:   -  A tecla 2 do controle remoto deve estar programada.
-  Essa função só é valida para zona com fio (zona 1 e zona 2).

7- PÂNICO POR CONTROLE REMOTO:
Pressione e segure a tecla 3 do controle remoto por 4 segundos. O relé PGM aciona por 6 segundos 
e depois desaciona.
Obs.:  -  A tecla 3 do controle remoto deve estar programada.
-  A PGM deve estar programada para funcionar junto com a saída SIR.
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8- MODO DE PROGRAMAÇÃO:
Com a central desarmada, pressione e segura a tecla programar até apagar o led programar. Solte a 
tecla programar e o led começa a piscar sinalizando modo de programação. Para sair pressione e 
segure a tecla programar até o led parar de piscar.

9- REARME AUTOMÁTICO APÓS DESARME:
Essa função habilita o arme automático da central 45 segundos após o desarme, caso não haja 
violação de algum setor habilitado. Esse recurso evita desarmes por acaso como toques acidentais 
no botão do controle remoto ou mesmo crianças brincando com o controle. Para programar siga a 
instrução abaixo:
Com a central em modo de programação pressione e segure a tecla 1 do controle remoto por 4 
segundos. 2 bips na sirene indica rearme habilitado e 1 bip na sirene indica auto rearme desabilitado.
Obs.:  -  A tecla 1 do controle remoto deve estar programada.
           -  Não há rearme automático se desarmar a central quando a sirene estiver tocando.

10- PROGRAMAÇÃO DO BIP DE ARME E DESARME:
Essa função permite a central emitir bips na sirene no ato de armar e desarmar. Para programar siga 
a instrução abaixo:
Com a central em modo de programação pressione e segure a tecla 2 do controle remoto por 4 
segundos. 2 bips na sirene indica bip de arme desarme habilitado e 1 bip na sirene indica bip 
desabilitado.
Obs.:  - A tecla 2 do controle remoto deve estar programada.

11 - PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE DISPARO DA SIRENE:
Com a central em modo de programação pressione e segure a tecla 3 do controle remoto por 4 
segundos. 1 bip na sirene indica tempo de disparo de 1 minuto e 2 bips na sirene indica tempo de 
disparo de 5 minutos (Padrão).
Obs.: -  A tecla 3 do controle remoto deve estar programada.
-  Acessando o software programador linha Cloud é possível alterar o tempo de 1 a 255 minutos.

12 - AUTO-ARME POR FALTA DE MOVIMENTO:
Essa função permite que a central arme automaticamente por falta de movimento no recinto. Para 
programar siga a instrução abaixo:
Com a central em modo de programação, pressione e solte tecla 3 do controle remoto, o led 
ARMADO irá indicar a programação:
Led ARMADO apagado: Auto-arme desabilitado.
Led ARMADO piscando: Auto-arme programado para 30 minutos.
Led ARMADO aceso: Auto-arme programado para 2 horas.
Obs.: -  A tecla 3 do controle remoto deve estar programada.
         -  Acessando o software programador linha Cloud é possível alterar o tempo de 1 a 255 minutos.

13 - PROGRAMAÇÃO DAS ZONAS:
Para visualizar a programação da zona basta entrar em modo de programação. Em seguida os leds 
da ZONA1 e ZONA2 indicam suas respectivas programações.
Zona imediata (led da zona apagado) -  Quando há uma violação o disparo da sirene é imediato.
Zona inteligente (led da zona aceso) - Deve haver duas violações na mesma zona dentro do tempo 
programado* para que haja um disparo.  Sensores sem fio não obedecem a zona inteligente. 
Zona temporizada (led da zona piscando lento) - Ao armar a central o usuário tem um tempo de saída
1 minuto para sair do recinto sem que dispare a central e tempo de entrada de 1 minuto para o 
usuário entrar no recinto e desarmar o alarme sem que toque a sirene.
Zona temporizada e inteligente (led da zona piscando rápido) - Zona com contagem de tempo de 
entrada e saída, necessitando de duas violações para iniciar a contagem do tempo de entrada.

Para alterar a programação da zona siga os passos abaixo:
1- Colocar a central em modo de programação.
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2- Pressionar e soltar a tecla do controle remoto referente a zona a ser programada (tecla 1 referente 
a zona 1 e tecla 2 referente a zona 2). A sirene emite 1 bip e o led referente a zona muda de estado 
(apaga, acende, pisca lento e pisca rápido).
Obs.: * Tempo padrão para zona inteligente é 1 minuto.
           - A tecla do controle remoto deve estar programada.
          - Acessando o software programador linha Cloud é possível alterar o tempo de entrada, tempo 
de saída e tempo de zona inteligente.

14 - RESET DA CENTRAL:
Existem duas maneiras de realizar o reset na central de alarme.
- Reset parcial: É aquele que apaga a senha mestre. Assim a senha mestre será 5-6-7-8. Esse reset 
não afeta as outras programações.
- Reset total: É aquele que apaga todas as programações do sistema e salva as programações de 
fábrica.
Para resetar a central de alarme siga os passos abaixo:
1- Desligue a alimentação da bateria e da rede e espere 10 segundos.
2- Aperte e segure a tecla aprender e em seguida ligue o produto. A central acende o led 
REDE/BATERIA e começa a piscar o led aprender.
3- Para reset parcial, solte a tecla aprender enquanto estiver piscando o led (tempo de 0 a 5 
segundos).
4- Para reset total, solte a tecla aprender somente quando o led para de piscar (tempo de 10 
segundos).
Obs.: O reset não apaga a memória dos controles remotos, sensores sem fio e sensores de 
barramento.

 

15 – INSTALAÇÃO:
Para instalar a central, escolha um local discreto, fora da visão de pessoas estranhas e fixe-a na 
parede. Toda a fiação que for usar para instalação de sensores, sirenes, deve ser soldada nas 
emendas.
Para instalar os sensores nas portas e janelas deve-se tomar o cuidado para que a distância entre o 
imã e o sensor não ultrapasse 5 mm. Quando for instalar sensor infravermelho verifique se o local não
tem abertura que possa entrar animais, pois podem ocorrer eventuais disparos. O sensor 
infravermelho não deve ser instalado direcionado para portas e janelas de vidro, plantas como 
samambaia e local com grande circulação de ar.

16 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Tensão de Alimentação: 127/220 Vc.a. - 60 Hz - 12 Vc.c. Bateria
- Consumo: 5 W equivalente a 3,6 kWh /mês (Obs.: O consumo pode chegar a 10 W caso a bateria 
esteja descarregada)
- Tensão do carregador de bateria: 13,8 Vc.c. +ou- 10%
- Dimensões: 295 x 235 x 120 mm
- Peso bruto ( sem bateria): 1 Kg
- Corrente máxima fornecida pela saída de sirene (SIR): 200 mA
- Corrente máxima fornecida pela saída sirene  +  saída auxiliar: 300 mA
- Corrente máxima fornecida pela  PGM: 12Vdc/3A  ou 127/220Vac/2A 
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- Recomendável utilização de bateria selada 12Vd.c/7Ah para alimentação na falta de energia elétrica
(não acompanha a central).

17- PARTES DO APARELHO:
1 - Antena receptor 433,92MHz.
2 - Tecla APRENDER para programação de sensor sem fio e controle remoto.
3 - Tecla PROGRAMAR para programação da central e aprender dispositivos de Barramento.
4 - AC: Entrada do transformador (12Vac).
5 - Bateria: Conector de entrada para bateria 12V/7A.
6 - +B: Saída positivo da bateria.
7 - PGM: Saída auxiliar normalmente aberta de contato seco.
             Carga máxima: 12Vdc/3A ou  127-220Vac/2A.
8 - (+/-): Saída 14Vdc para alimentação dos acessórios de alarme.
OBS: Capacidade de 0,2A.
9 - SIR: Saída para acionamento de sirene, podendo ser ligado apenas 1 sirene piezoelétrica.
10 - Z1 E Z2: Entrada das zonas para conexão de sensores com fio.
11 - LED: Saída led de indicação de alarme armado ou desarmado (corrente máxima 20mA).
12 - LIGA: Entrada para arme e desarme da central através de um pulso negativo (ver item 18).
13 - (- BUS +): Entrada dos sensores de barramentos.
14 - ETH: Entrada para módulo Ethernet ME-04 ou superior ( ver item 20).
15 - Saída módulo PGM: Entrada para módulo MPG4 ( ver item 23).
        OBS: Para habilitar o módulo PGM é necessário programar a central pelo software programador.

18- ESQUEMA DE LIGAÇÃO:
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Obs.: - Para instalações com distância de fiação maiores é recomendado passar um fio de bitola         
maior como barramento. 

- Para instalação dos sensores de barramento, utilize fiação com bitola  AWG26 (0,2 mm) para até 
100 m distância ou bitola mínima de 0,5 mm² para até 200 m entre a central e o último sensor, desde 
que a resistência do fio não ultrapasse 20Ω. Para medir a resistência da fiação, coloque um curto-
circuito em uma das pontas e meça a resistência na outra extremidade do fio. Para diminuir a 
resistência da fiação de um cabo de 4 vias, pode-se colocar em curto-circuito cada par de fios 
formando assim um cabo de 2 vias.

19- CONEXÃO COM O SOFTWARE PROGRAMADOR LINHA CLOUD 

1- Baixe o software programador linha Cloud, o driver do cabo programador no site www.jfl.com.br e
instale no computador.
2-  Abra o programador linha Cloud e siga as orientações do campo HELP para se conectar a central. 
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20- INTERLIGAÇÃO COM O MÓDULO ETHERNET:

1 - Quebre a passagem do conector RJ-45 da lateral esquerda da caixa. 
2 - Encaixe o módulo ethernet no compartimento observando o guia nas laterais.      
3- Conecte o chicote do módulo no conector ETH da central.
Obs.: O módulo Ethernet já sai com a função DHCP habilitada. Caso necessite alterar a programação
do módulo ou da central  conecte o cabo programador JFL  e acesse o software programador linha 
Cloud.
Para conexão do módulo ethernet com  servidor em nuvem, o ponto de rede não deve conter nenhum
dispositivo de segurança habilitado (FIREWALL).

21- ACESSO PELO APLICATIVO CELULAR (NECESSÁRIO O MÓDULO ME-04 OU SUPERIOR): 
Esta central pode ser acessada diretamente pelo aplicativo móvel “Active Mobile” através do módulo 
Ethernet. Existem dois tipos de usuário: o administrador e os usuários vinculados. O usuário 
administrador é o primeiro usuário que se cadastra na central tendo total controle da central nas 
funções de arme/desarme, acionar/desacionar PGM, visualizar o status das zonas, planta baixa e 
Inibir zonas. Os usuários vinculados podem ter restrições dessas funções, de acordo com as 
permissões dadas pelo usuário administrador. Siga as instruções para o cadastro de usuário. 

- Baixe o aplicativo Active Mobile na loja virtual de apps e instale no Smartphone. 
- Abra o aplicativo e aguarde a inicialização.
- Adicione uma nova central.     
- Conecte o aplicativo na central. 
- Conectado será possível armar/desarmar, acionar/desacionar a PGM e verificar disparos em tempo 
real.

Obs.: Para apagar o registro da central na nuvem, aperte a chave “PROG” do módulo ethernet por 7 
segundos. Ao apagar o registro da central na nuvem, todos os usuários cadastrados para essa central
serão excluídos.

22- INTERLIGAÇÃO COM  ELETRIFICADOR JFL:
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1 - Conecte o eletrificador  a central JFL SmartCloud 18 de acordo com figura acima.
2 - Conecte a central no software programador linha Cloud (item 19) e programe o campo PGM como
“Função eletrificador ”, automaticamente o borne Z1 será configurado como “Disparo do eletrificador”
e Z2 como “Arme/desarme do eletrificador”.
Obs.: Para funcionamento da “função eletrificador” a programação da zona 1 e zona 2 não pode estar
desabilitada. O jumper J1 e J2 'precisa ser retirado.   

23- INTERLIGAÇÃO DO MÓDULO PGM (Opcional não incluso):

1 - Fixe o módulo
PGM com parafusos no fundo da caixa (lado externo). 
2 - Quebre a passagem de fio,  atravesse o chicote do módulo PGM e conecte na central (conector
PGM).
Obs.: Para o funcionamento do módulo PGM é necessário programar a central através do software
programador linha Cloud.    
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ELETRIFICADOR PARA CERCA ECR-18 / ECR-18I / SHOCK-18 

1. DESCRIÇÃO GERAL
Com a finalidade de proteger áreas comerciais, residenciais, industriais, os eletrificadores ECR-18, 
ECR-18i e Shock-18 foram desenvolvidos para conter a invasão de intrusos na área protegida. Essa 
proteção é dada através da eletrificação de cercas instaladas sobre muros, não gerando riscos fatais 
a quem venha tocar na fiação que compõe a cerca eletrificada.
O choque emitido pelos eletrificadores é de 0,5 J (para ECR-18 e SHOCK-18) e 4 J (para ECR-18i) 
que está dentro da norma IEC 60335-2-76 que permite no máximo 5 J. A sensação de choque que a 
pessoa tem quando toca na fiação da cerca depende dos seguintes fatores:

- Isolação da pessoa como: sapato, luvas, escada que o mesmo subiu, etc.
- Nível de umidade do solo ou muro, quanto mais úmido maior a sensação de choque.
- Quanto melhor for o aterramento, maior a sensação de choque.

É aconselhável que essas cercas fiquem em cima de muros ou grades de no mínimo 2 metros de 
altura para evitar acidentes com pessoas que não estejam com intenção de invadir a área protegida. 
Não existem normas federais para instalação de cercas elétricas, existem normas regionais. Caso 
sua cidade tenha uma destas normas específicas para instalação de cercas eletrificadas deve-se 
obedecê-las integralmente.
Antes de instalar o eletrificador, averiguar se todas as características a seguir enquadram na norma 
de sua cidade ou estado.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Tensão de Alimentação:127/220 Vc.a. - 60 Hz  -  12 Vc.c. Bateria
- Consumo: 5 W  equivalente a 3,6 kWh /mês (Obs.: O consumo pode chegar a 10 W caso a bateria 
esteja descarregada)
- Tensão do carregador de bateria: 13,8 Vc.c. +ou- 10%
- Tensão de saída em aberto:18000 Volts  +/- 10%  
- Energia do pulso de saída: < 0,5 J (para ECR-18 / Shock-18) e < 4 J ( para ECR-18i)
- Duração do pulso de saída: 100 μs
- Frequência do pulso de saída: 1 Hz ( 60 pulsos por minuto)
- Dimensões: 295 x 235 x 120 mm
- Peso bruto ( sem bateria): 1,2 Kg
- Corrente de saída com carga de 500 Ω: 2,8 A
- Corrente máxima fornecida pela saída de sirene (SIR): 400 mA
- Corrente máxima fornecida pela saída sirene + saída auxiliar: 500 mA
- Recomendável utilização de bateria selada 12Vc.c/7Ah para alimentação na falta de energia elétrica 
(não acompanha o Eletrificador).
Estas características obedecem a norma do IEC 60335-2-76
Este manual contém todas as informações necessárias para a instalação correta deste sistema de 
segurança.

2.1 COMPRIMENTO MÁXIMO DA FIAÇÃO DO PERÍMETRO

2.1.1 - ECR-18I
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A instalação em cercas com comprimento acima do especificado, pode ocasionar a perda na 
intensidade do choque. Nestes casos para melhorar a intensidade do choque pode ser necessário a 
utilização de fio de bitola maior e/ou melhoria na qualidade do sistema de aterramento utilizado.

2.1.2 - ECR-18 E SHOCK-18 
O comprimento máximo da fiação do perímetro é de 1600m.

IMPORTANTE: Para o correto funcionamento dos eletrificadores (ECR-18, ECR-18i e SHOCK-18 é 
imprescindível a utilização de cabo de alta isolação e isoladores com isolação de no mínimo 20 k 
Volts e utilização de aterramento de boa qualidade.

2.2 PARTE EXTERNA DO APARELHO:
LED ARMADO:  Modo Normal: quando aceso indica que a Central está ligada;  Modo Dividido (ECR-
18 e ECR-18i): piscando rápido indica que o choque está ligado e piscando devagar indica que o 
alarme está ligado.  
ZONA 1: Quando aceso indica Zona Fechada; Piscando Rápido indica Zona Aberta; Piscando 
Devagar indica Zona Disparada;
LED PULSO: Quando está piscando indica que o eletrificador está recebendo o retorno da alta 
tensão.
LED REDE: Quando aceso indica que o eletrificador está sendo alimentado pela rede elétrica.
LED BATERIA: Quando aceso indica que o eletrificador está sendo alimentado pela bateria.

2.3 PARTE INTERNA DO APARELHO:
1 - Conector capacitor 5 µF/440 Va.c. (para ECR-18 e SHOCK-18)  e 40 µF/380 Va.c. (para ECR-
18i) ;
- SEMPRE DESLIGUE O ELETRIFICADOR ANTES DE CONECTAR OU DESCONECTAR O 
CAPACITOR. 
2 - Tecla Aprender: Usada para programar os sensores sem fio e controles remoto. LED Aprender: 
Usado para verificar a recepção do sinal dos  controles e sensores sem fio. (ECR-18 e ECR-18i) Ver 
página 3; 
3- Jumper TIN-TOUT: Com o jumper desconectado a central conta tempo de entrada e saída (60 
segundos); (SOMENTE SHOCK-18) Ver página 4;
4 - Jumper M-SIR: Modo de disparo da sirene. Ver página 4;
5 - Jumper TEMPO_SIR: Usado para programação do tempo de sirene. Ver página 4;
6 - Jumper MTB: Modo de operação do TX. Ver página 3;
7 - Ajuste de sensibilidade do choque: Com o jumper na posição mínima: O eletrificador estará menos
sensível. Com o jumper na posição máxima: O eletrificador estará muito sensível. Ver página 4.
8 - Jumper J-A : Com esse jumper desconectado, inibe o disparo do choque;.
9 - Chave PROG. 
10 - Saída Monitoramento - Disparo indica que houve violação na Central (saída normalmente 
fechada) - Arme indica que a central está armada (saída normalmente aberta). Ver página 6.  
11 - Jumper ZONA 1: Quando for usar sensor infravermelho ou sensor de abertura com fio, 
desconectar o jumper;
12 - LED: Saída usada para colocar um led de indicação  ARMADO/DESARMADO. Ver página 6;
13 - Z1: Entrada para sensores com fio; Ver página 5.
14 - Entrada Liga: Ao gerar um pulso (-) nesta entrada o eletrificador arma/desarma. Ver página 7;
15 -  Saída SIR: Protegida contra curto-circuito e corte da fiação;
16 - (+ e -) Saída 13,8 Vc.c  para alimentação de acessórios;
17- Conector de saída do transformador (12 Vc.a); A fiação da rede elétrica não deve utilizar os 
mesmos conduites utilizados pelos cabos de sinais associados;
18- Conectores para bateria de 12 Vcc/7 Ah;
- NUNCA UTILIZE O FIO NEGATIVO OU POSITIVO DA BATERIA PARA DISPARAR A ALTA TENSÃO
ATRAVÉS DE CENTELHAMENTO. CUIDADO: Não conecte a um equipamento ligado à rede elétrica.
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2.4 PROGRAMAÇÃO DOS CONTROLES REMOTO E SENSORES SEM FIO JFL (ECR-18 
e ECR-18i):
O eletrificador ECR-18 possui 32 posições de memória, ou seja, aceita 32 sensores sem fio 
JFL e/ou controles remoto HOPPING CODE JFL ou ROLLING CODE na frequência de 
433.92 MHz. Para programá-los siga os passos abaixo:

2.4.1 Programação do controle remoto HOPPING CODE JFL ou ROLLING CODE 433.92
Mhz (ECR-18 e ECR-18i):
1 -Pressione e solte a tecla Aprender no eletrificador (led Aprender acende e apaga);
2 -Pressione uma das teclas do controle remoto (led aprender acende);
Se desejar programar outra tecla ou outro controle remoto, repita os passos 1 e 2;

2.4.2 Programação dos sensores sem fio JFL (ECR-18 e ECR-18i):
1 - Pressione e solte a tecla Aprender no eletrificador (led Aprender acende e apaga); 
2 - Acione o sensor sem fio JFL ou infravermelho sem fio JFL (led aprender acende);
Se desejar programar outro sensor, repita os passos 1 e 2;
OBS.: Os sensores poderão estar com o jumper em qualquer uma das zonas. Para apagar os 
sensores e controles, pressione a chave aprender no eletrificador e segure por aproximadamente 7 
segundos até o led APRENDER apagar.

2.5 FUNCIONAMENTO DAS TECLAS DO CONTROLE REMOTO (ECR-18 e ECR-18i)
Existem dois modos de funcionamento de ARME/DESARME:

MODO NORMAL: 1
- teclas 1, 2 e 3 do controle remoto ARMA/DESARMA a Central.
MODO DIVIDIDO: 
- tecla 1 do controle remoto ARMA/DESARMA o Alarme;
- tecla 2 do controle remoto ARMA/DESARMA o Choque;
- tecla 3 do controle remoto ARMA/DESARMA a Central;

2.6 HABILITAR/DESABILITAR BIP DE ARME/DESARME (ECR-18 e ECR-18i): 
Com o eletrificador desarmado e a chave PROG pressionada, mantenha também pressionado o 
botão 3 do controle remoto por 3 segundos. O eletrificador gera 2 bips curtos na sirene quando 
habilita o bip de arme/desarme e gera 1 bip curto na sirene quando desabilita o bip de 
arme/desarme . Esta função é idêntica nos modos Normal e Dividido do controle remoto.
OBS1: Para o modelo TXW Hopping Code 4 teclas a quarta tecla é usada para armar/desarmar o 
eletrificador sem o Bip de ARME/DESARME.
OBS2: Caso esteja habilitado, após o disparo, a Central emite mais 2 bips curtos ao desarmar.
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2.7 PROGRAMAÇÃO DO MODO DE FUNCIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO 
(JUMPER MTB) (ECR-18 e ECR-18i):
 - Jumper MTB conectado: Modo Normal
- Jumper MTB Desconectado: Modo Dividido

OBS1: - Após alterar qualquer programação deve-se armar a central novamente pela 3ª tecla do 
controle remoto, ou seja, o arme/desarme deve ser geral.
OBS2 - Quando a central está no modo dividido, a mesma emite 2 bips curtos no arme e 1 bip curto 
no desarme (quando o bip de arme/desarme estiver habilitado).

2.8 ARMAR/DESARMAR A CENTRAL PELA CHAVE (SOMENTE SHOCK-18):
A central Shock-18 possui dois modos para arme/desarme através da chave: com Retenção ou sem 
Retenção.
Modo com Retenção: Enquanto a chave estiver conectada a Central ele estará armado. Quando a 
chave é retirada, a Central desarma.
Modo sem Retenção: Toda vez que se insere e retira a chave, a Central inverte o estado anterior 
armando ou desarmando (Modo Padrão).

2.9 PROGRAMAÇÃO DO MODO DE ARME/DESARME (SOMENTE SHOCK-18):
Com o eletrificador desarmado e a chave PROG pressionada, aproxime a chave da ampola, LED 
Armado começa a piscar, permaneça com a chave próxima da ampola até gerar os bips de 
confirmação na sirene:
1 Bip: Modo sem Retenção (Modo Padrão);
2 Bips: Modo com Retenção.

2.10 PROGRAMAÇÃO DO BIP DE ARME/DESARME (JUMPER MTB) (SOMENTE 
SHOCK-18):
- Jumper MTB conectado: Bip habilitado
- Jumper MTB Desconectado: Bip desabilitado
OBS1: Após alterar qualquer programação deve-se armar a central novamente pela 3ª tecla do 
controle remoto, ou seja, o arme/desarme deve ser geral.
OBS2:  Caso esteja habilitado, após o disparo, a Central emite mais 2 bips curtos ao desarmar.

2.11 PROGRAMAÇÃO DO MODO DE DISPARO DA SIRENE (JUMPER M_SIR):
- Jumper M_ SIR conectado: Contínuo
- Jumper M_ SIR desconectado: Interrompido

Modo Contínuo: Ao violar o sensor ou a fiação da cerca, a sirene dispara e quando termina o tempo 
de sirene caso a violação continue, a central mantém o disparo.
Modo Interrompido: Ao violar o sensor ou a fiação da cerca, o eletrificador conta o tempo de sirene e 
não dispara novamente. Para disparar novamente é necessário que a violação termine e ocorra 
novamente.
OBS: - Após alterar qualquer programação deve-se armar a central novamente pela 3ª tecla do 
controle remoto, ou seja, o arme/desarme deve ser geral.
- NUNCA UTILIZE O FIO NEGATIVO OU POSITIVO DA BATERIA PARA DISPARAR A ALTA TENSÃO
ATRAVÉS DE CENTELHAMENTO.

2.12 TEMPO DE ENTRADA E SAÍDA (JUMPER TIN-TOUT) (SOMENTE SHOCK-18):
- Jumper Tin - Tout conectado: Zona imediata
- Jumper Tin - Tout desconectado: Zona temporizada (60s tempo entrada e 60s tempo saída)
OBS: - Após alterar qualquer programação deve-se armar e desarmar a central novamente.

2.13 PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE SIRENE (JUMPER TEMPO_SIR):
- Jumper T.SIR conectado: Tempo de sirene 4 minutos;
- Jumper T.SIR desconectado: Tempo de sirene 4 segundos;
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OBS: - Após alterar qualquer programação deve-se armar a central novamente pela 3ª tecla do 
controle remoto, ou seja, o arme/desarme deve ser geral.

2.14 AJUSTE DE SENSIBILIDADE
A sensibilidade é ajustada no jumper SENSIB. Esse ajuste é feito para quando se cortar ou aterrar a 
cerca dispare a sirene ou uma central de alarme instalada no eletrificador.
Com o jumper na posição mínima: O eletrificador estará menos sensível.
Com o jumper na posição média: O eletrificador estará com a sensibilidade média.
Com o jumper na posição máxima: O eletrificador estará muito sensível. ATENÇÃO: É recomendado 
utilizar essa programação para cercas com comprimento máximo de 400m.

3 INSTALAÇÃO
Antes de manusear o eletrificador, iniciar a instalação ou realizar qualquer reparo, deve-se 
desconectar a bateria e desconectar o plug de AC que é o dispositivo primário de desconexão do 
eletrificador. Deve-se também desligar o disjuntor ou o dispositivo responsável por fornecer energia 
elétrica a central.
Para instalar o eletrificador, escolha um local discreto e protegido contra fenômenos climáticos muito 
forte e fixe a base na parede. Esse local deve ser de fácil acesso para eventuais casos de 
manutenções e monitoramento do aparelho. Não instale o eletrificador em estrutura de metal, poderá 
haver fuga da tensão entre a saída do eletrificador e a estrutura. Os cabos de alta tensão não podem 
passar juntos com cabo de energia elétrica, telefone, sirene e sensores, eles devem ter uma distância
de mais ou menos 4cm um do outro. As fases da energia elétrica devem ser ligadas a disjuntores ou a
dispositivos com função equivalente.
OBS.: - Os cabos de alta isolação devem ser passados separadamente.
- Borne para aterramento. É de suma importância que esse borne seja aterrado para que as pessoas 
que vierem a tocar na fiação sintam choque.  NÃO USE O NEUTRO DA REDE ELÉTRICA COMO 
TERRA.

3.1 FIXAÇÃO DO GABINETE
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3.2 FIAÇÃO, HASTES E ISOLADORES
A fiação usada na cerca pode ser de arame galvanizado, de aço inox ou de cobre nú. A fiação entre a 
cerca e o aparelho deve ser de fio com isolação mínima de 20 kV e comprimento máximo de 30 
metros em cada cabo. A tensão mecânica aplicada no fio deve ser suficiente para não deixa-los com 
"barriga". As hastes para fixação dos fios devem ser de boa qualidade e presas com parafusos e 
buchas numa altura mínima de 2 metros e espaçamento entre elas de no máximo 3 metros.  A figura 
a seguir ilustra uma melhor fixação das hastes.

3.3 INSTALAÇÃO DE SIRENES E SENSORES COM FIO
O eletrificador tem uma saída para ligação de sirene piezoelétrica. Esta sirene aciona quando for 
cortado ou aterrado os fios da cerca, com a violação dos sensores com fio instalados na entrada (Z1) 
e com sensores sem fio hopping code JFL na frequencia de 433,92 MHz.
O tempo em que a sirene fica tocando, pode ser selecionado no jumper “T_SIR”. 
Os tempos possíveis são: 4 segundos ou 4 minutos. A sirene também é responsável pelo bip no ato 
de ligar e desligar o eletrificador.
- Podem ser ligadas sirenes piezoelétricas na saída SIR, cuja a soma das correntes não ultrapasse a 
corrente máxima de 400mA. NÃO UTILIZAR SIRENE MAGNÉTICA.
- Sensores de abertura (tipo reed switch) não tem limite, desde que a resistência da fiação não 
exceda  5 KΩ.
- A  fiação usada nos sensores não podem passar junto com os cabos de alta tensão.
 A figura a seguir ilustra a ligação das sirenes, sensores infravermelhos e sensores de abertura.
 Para essa ligação deve-se desconectar o jumper Z1 e conectar o jumper SIR.

                                                   ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA  59



 

3.4 LIGAÇÃO DO ELETRIFICADOR EM CENTRAL DE MONITORAMENTO
O eletrificador pode ser instalado em conjunto com uma Central de Monitoramento. Para isso, escolha
duas zonas da Central e ligue a saída DISP na Zona1 e a saída ARME na Zona 2. A  ligações está
ilustradas na figura abaixo.

3.5 LIGAÇÃO DA ENTRADA LIGA E SAÍDA LED
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3.6 ARMAR/DESARMAR PELA ENTRADA LIGA
Ao gerar um pulso (-) (Sem Retenção), nesta entrada o eletrificador arma ou desarma invertendo o
estado anterior.

3.7 ESQUEMA DE CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA

4  ATERRAMENTO:
O aterramento é muito importante para a sensação do choque para quem vier a tocar nos fios da 
cerca. Ele é conseguido através de barras cobreadas de 2,4 metros de comprimento conectada ao 
borne ( ) do aparelho. Procure sempre um local mais úmido para a fixação da haste de aterramento.
É PROIBIDO POR LEI USAR O NEUTRO DA REDE ELÉTRICA COMO TERRA.
 Caso não estejam associados a uma malha de aterramento, a distância entre o eletrodo terra de 
cerca elétrica e outros sistemas de aterramento deve ser superior a 2 m. Se possível, recomenda-se 
que essa distância seja de pelo menos 10 m. 
No ponto em que uma cerca elétrica passar abaixo de condutores de linha de energia elétrica sem 
isolação, seu elemento metálico mais elevado deve ser aterrado por uma distância superior a 5 m 
para ambos os lados do cruzamento.
- Partes condutivas expostas da barreira devem ser aterradas.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS:
- Depois da instalação do sistema, percorra toda a extensão do perímetro a procura de pontos de 
fuga de tensão (faíscas saindo do fio da cerca), aproveitando para verificar a tensão mecânica e as 
emendas da fiação.
- Provocar com um fio isolado um curto-circuito entre a fiação da cerca e o terra, o eletrificador deverá
disparar.
- Caso tenha sido usado sensores, verifique se os mesmos estão disparando o eletrificador.
- Impedir que a vegetação (se existir) encoste na fiação da cerca eletrificada, uma vez que isto poderá
causar fugas elétricas e, portanto disparos aleatórios.
- Programe o TEMPO DE SIRENE desejado.
- É indispensável que a cada 5 metros de cerca exista uma placa de advertência fixada às hastes de 
sustentação da cerca ou presas aos fios da cerca.
- As placas de advertência devem ser instaladas em cada portão, em cada ponto de acesso e 
adjacentes a cada sinal relacionado a perigos químicos para informação relativa aos serviços de 
emergência.
- A placa de advertência deve ter no mínimo 100 mm x 200 mm
- A cor de fundo dos dois lados da placa deve ser amarela e a inscrição deve ser preta, legível e 
durável. O escrito deve ser inserido em ambos os lados com pelo menos 25 mm de altura.

- Deve conter o símbolo ou o texto “PERIGO: Cerca eletrificada”.
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PRECAUÇÕES:

- A cerca elétrica deve ser instalada, operada e mantida de forma a minimizar o risco às pessoas. A 
não ser que essas tentem atravessar a barreira física, ou estejam na área privada sem autorização. 
Deve ser evitada a construção de cercas elétricas que causem o aprisionamento ou enroscamento 
acidental de pessoas.
- Caso a cerca seja instalada em portões, esses devem ser abertos sem que uma pessoa corra o 
risco de receber um choque elétrico.
- Uma cerca elétrica deve ser energizada por apenas um eletrificador e por circuitos de cerca 
referentes a esse mesmo eletrificador.
- Não utilizar arame farpado ou cortante para ser eletrificado.
- Não coloque o dedo na parte de alta tensão.
- Para duas cercas elétricas, sendo essas energizadas por um eletrificador a parte, a distância entre 
os fios deve ser de pelo menos 2,5m. Caso esse espaço seja protegido, esse preenchimento deverá 
ser feito através de material eletricamente não condutivo ou uma barreira metálica isolada.
- Sempre faça o aterramento do borne TERRA ( ).
- Sempre faça um sistema de aterramento específico para a cerca energizada, não podendo ser 
utilizado para este fim outro sistema de aterramento existente no imóvel.
- Os condutores de conexão instalados por dentro dos prédios devem ser isolados das partes 
estruturais aterradas do prédio. Para isso, pode-se utilizar um cabo isolante de alta tensão. Esses 
condutores instalados sob o solo devem ser colocados em conduítes de material isolante ou deve-se 
utilizar um cabo isolante de alta tensão. Tome cuidado para que os veículos que passarem não 
causem danos aos condutores.
- Segue abaixo a Tabela BB.2 da norma NBR IEC 60335-2-76:2007 indicando a distância mínima 
entre as linhas de energia elétrica aéreas e cercas elétricas de segurança caso os condutores de 
conexão e fios da cerca forem instalados próximos às linhas de energia.
- Não tente ajustar ou modificar o aparelho.
- A manutenção só poderá ser feita por pessoas indicadas pela JFL.
- O proprietário do aparelho deve testar os sensores pelo menos uma vez por semana para ter 
certeza que os mesmos funcionem bem quando forem violados. POR SE TRATAR DE 
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E DE AJUSTES SENSÍVEIS, DEVE SER INSTALADO POR 
PESSOAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS E EXPERIENTES.
- A substituição do cordão de alimentação danificado deve ser feita pela JFL ou agente autorizado.

- Para o caso acima, a altura dos condutores de conexão e fios da cerca elétrica em relação ao solo 
deve ser inferior a 3m. Esta altura se aplica a qualquer lado da projeção ortogonal dos condutores 
mais externos da linha de energia elétrica na superfície do solo, para uma distância de:
- 2m para linhas de energia elétrica operando a uma tensão nominal menor ou igual a 1000V.
- 15m para linhas de energia elétrica operando a uma tensão nominal maior que 1000V.
- Os fios da cerca elétrica ou os condutores de conexão não devem passar sobre linhas de energia 
elétrica aéreas e/ou linhas de comunicação.
- A fiação da rede elétrica não deve utilizar os mesmos conduítes utilizados pelos cabos de sinais 
associados 
à instalação da cerca elétrica.
- Cruzamentos com linhas de energia aéreas devem ser evitados, mas caso ocorra, esse deve ser 
feito abaixo linha e o mais próximo possível, ficando perpendicular à mesma. 
- Deve ser mantida uma distância vertical superior a 2 m entre condutores energizados por pulsos por
eletrificadores distintos.
- Não instale em locais que crianças ou animais possam ter acesso.
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- Utilizar um conduite ou canaleta para o cabo de alta isolação.
- Não instale o cabo de alta tensão próximo a qualquer fiação. Como: Fio de sirene, telefone e rede 
elétrica.
-  Caso o equipamento não esteja  certificado pelo fabricante como sendo adequado para uso em 
ambientes externos e possuir um grau mínimo de proteção de IPX4, a proteção contra intempéries 
deve ser fornecida para equipamentos auxiliares.
- Um espaçamento de 2,5 m deve ser mantido entre condutores não isolados ou condutores de 
conexão não isolados de cerca elétrica energizados por eletrificadores distintos. Este espaçamento 
pode ser menor, onde condutores ou condutores de conexão cobertos por capas isolantes consistam 
em cabos com isolação para pelo menos 10KV. Este requisito não se aplica onde estes condutores 
energizados separados por uma barreira física que não tenha quaisquer aberturas maiores que 50 
mm.
- Não instale o eletrificador junto a caixa de distribuição de energia elétrica ou próximo a calhas e 
plantas (mín 10 cm).
- Não instale o eletrificador próximo a discadora, receptor ou qualquer outro aparelho eletroeletrônico 
(min 3 metros).- Todos os sensores sem fio JFL e controles remoto HOPPING CODE JFL ou 
ROLLING CODE deverão ser na frequência 433.92 MHz.
- Não instale o eletrificador dentro de armários, guarda-roupas ou outros móveis de madeira ou 
próximo a produtos inflamáveis devido ao risco de centelhamento.
- Por se tratar de um sistema eletrônico de segurança é aconselhável que se façam testes periódicos 
para verificar o correto funcionamento do eletrificador, especialmente dos controles e sensores sem 
fio.
- Verificar periodicamente se as baterias dos controles remoto e sensores sem fio não estão 
descarregadas.
- Deve-se assegurar que todos os equipamentos auxiliares pela rede elétrica, conectados ao circuito 
de cerca elétrica possuam um grau de isolamento entre o circuito da cerca e a rede elétrica 
equivalente àquele atribuído ao eletrificador.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos 
que tenham recebido instruções referentes à  utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de 
uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com
o aparelho.
- Sempre desligue o eletrificador antes de conectar ou desconectar a bobina ou o capacitor.
- NUNCA UTILIZE O FIO NEGATIVO OU POSITIVO DA BATERIA PARA DISPARAR A ALTA TENSÃO
ATRAVÉS DE CENTELHAMENTO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

GERAIS

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos 
que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de 
uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com
o aparelho.

INSTALAÇÃO

- Na fiação de alimentação 127 V / 220 V do equipamento deve possuir um interruptor e um disjuntor 
de proteção que permitam o desligamento da alimentação sem a necessidade de abrir o 
equipamento. Para conectar o equipamento à rede elétrica, deve-se utilizar um cordão de 
alimentação com plugue acessível ao usuário.
- Utilizar somente baterias recarregáveis seladas 12 V / 7 Ah.
- Baterias de chumbo-ácido devem ser colocadas em uma área bem ventilada.
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DISCADORAS

DISCADORA DISC-8 VOZ E SINAL

1 - FUNCIONAMENTO: 
A discadora DISC-8 é um aparelho eletrônico que disca para até 8 (oito) números telefônicos que
você mesmo pode programar.  O intervalo entre uma discagem e outra é de aproximadamente 1
minuto. Uma vez discado o número,  um sinal eletrônico (DISC-8 Sinal) ou mensagem de voz (DISC-8
Voz, será reproduzida para a identificação da chamada.

2 - PROGRAMAÇÃO
2.1 - PROGRAMAÇÃO DOS TELEFONES: 
Para programar a discadora siga os  passos abaixo:
A-Pressione a tecla  "P" (LED "PRO" acende);
B-Pressione o número da memória (de 1 à 8) a ser programada ou alterada (led PRO pisca);    
C-Digite o número do telefone que deseja programar (até 24 dígitos);
D- Para confirmar o número, pressione a tecla “E”;
Obs.:  Este modelo de discadora permite programar as teclas especiais #,  *  ou uma pausa de 2
segundos. Para programar essas teclas, durante a programação do número do telefone você deve
digitar P durante a programação do número do telefone você deve digitar P + 1 para programar *, P +
2 para programar # ou P + 3 para programar a pausa de 2 segundos.
Exemplo:   programação do número 0, Pausa, 3473-3550 na memória 1. 
Fdigite a tecla "P." , o número 1, os números 0,P,3,3,4,7,3,3,5,5, 0 e E para confirmar. Pressione “E”
novamente para sair do modo de programação.

2.2- APAGANDO UMA POSIÇÃO DE MEMÓRIA:
Caso não seja utilizado todas as memórias, deve-se apagar as posições que não irão conter número
telefônico para que a discadora não fique parada nesta posição.
Para apagar siga os passos abaixo:
A-Pressione a tecla "P"(o led "PRO." Acende);
B-Pressione o número da memória (de 1 à 8) a ser apagada (o led "PRO." começa a piscar);
C-Pressione a tecla "E" (Memória correspondente será apagada);

2.3- PROGRAMAÇÃO DO MODO DE  DISPARO:
A discadora tem dois modos de disparo, modo INTERROMPIDO e modo CONTÍNUO: 
Modo interrompido -  Neste modo, enquanto houver sinal  de disparo estiver presente na entrada
"Disparo” (fio branco), a discadora irá discar uma vez para cada número programados na memória.
Caso o sinal de disparo seja interrompido a discadora finaliza a discagem. 
Modo contínuo - Neste modo, basta um sinal  na entrada "Disparo" (fio branco) para a discadora
discar todos os números programados na memória. Para interromper a discagem, aperte a tecla "E". 
Para programar: 
A-Pressione a tecla "P" (o led "PRO." acende); 
B-Pressione o número 9;                              
C-Se o LED "PRO" piscar 4 vezes, a discadora estará no modo interrompido;
D-Se o LED "PRO" piscar 2 vezes, a discadora estará    no modo contínuo;

3- TESTE DA PROGRAMAÇÃO
Para verificar  se o  número do telefone foi  programado corretamente,  deve-se testar  a discadora
seguindo os passos abaixo:
A-Pressiona tecla "E" (LED "DIS." acende); 
B-Pressione o número da memória a ser testada (de1a 8);
F  A discadora vai  discar o número do telefone que estiver  programado; Se nenhum número foi
programado, o led "DIS." apaga e a discadora não disca nenhum número;
F  A discagem pode ser interrompida pela tecla "E”.
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4- SINAL DE IDENTIFICAÇÃO (Somente DISC-8 Sinal)
A discadora DISC-8 Sinal emitirá um sinal eletrônico semelhante ao som de uma sirene.

4.1 - MENSAGEM VOZ ( Somente DISC-8 Voz)
A discadora DISC-8 Voz enviará uma mensagem de voz de até 20 segundos.
Para gravar a mensagem:
- Pressionar as teclas "A" e "B" simultaneamente até o LED REC acender.
- Dite a mensagem a ser gravada a uma distância de aproximadamente 10 cm da discadora.  
F  As teclas “A” e “B” não tem função na DISC-8 Sinal.
F  A mensagem somente é gravada após o LED REC acender e enquanto as teclas A e B estiverem
pressionadas.
F É recomendado gravar a voz antes de conectar à linha telefônica.

5- TEMPO DO PULSO DE DISPARO.
Nesta função podemos  programar o tempo que a discadora levará para acionar, após ter sinal na
entrada de disparo (fio branco).
Para programar:
A - Pressione a tecla “P” (o LED "PRO" acende);
B - Pressione o número (zero);
C - Se o LED "PRO" piscar 4 vezes, a discadora acionará um segundo após ter um sinal presente na
entrada disparo, ou seja, assim que a sirene tocar a discadora levará um segundo para iniciar a
discagem;
D - Se o LED "PRO" piscar 2 vezes, a discadora acionará cinco segundos após ter um sinal presente
na entrada disparo, ou seja, assim que a sirene tocar a discadora levará cinco segundos para iniciar a
discagem;

  
ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

LED´s:
- LIG: LED ligado.
- DIS: LED de discagem, aceso enquanto a linha esta comutada.
- PRO: LED de Programação.
-REC: LED de gravação, aceso enquanto a mensagem de voz está sendo gravada (Somente DISC-8
Voz)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Discagem por TOM
- Tensão de alimentação: 10 à 17 VDC
- Capacidade: 8 memórias com capacidade para 24 dígitos cada; 
- Tensão de disparo: sinal positivo 5 à 18 VDC; 
- Consumo em repouso (sinal): 15 mA em 12 VDC;
- Consumo em acionamento (sinal): 40 mA em 12VDC.
- Consumo em repouso (voz): 20 mA em 12 VDC;
- Consumo em acionamento (voz): 55 mA em 12VDC.
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DISCADORA DISC CELL 4 ULTRA

1 - FUNCIONAMENTO:
A discadora DISC CELL 4 ULTRA é um aparelho eletrônico que disca para até 4 números e envia 
mensagem de texto para outros 4 números que você mesmo pode programar. Uma vez discado para 
o número, uma sinal de áudio será enviado por aproximadamente 1 minuto. A prioridade no disparo é 
primeiramente o envio de SMS e por fim discagem. A discadora também permite o acesso a PGM via 
mensagem de texto, conta também com a função Call Open. 
OBS: O chip deve estar com o PIN desbloqueado.

2- MODO DE INICIALIZAÇÃO
Modo Reset - Retire a alimentação e ligue novamente a discadora pressionando os números 1 e 7
até os led’s “ON” e “PRO” ficarem acesos, dessa forma todos os números de telefone programados
serão  apagados,  o  modo  de  disparo  será  contínuo  e  o  tempo de  pulso  de  disparo  será  de   5
segundos.
Após o reset, a discadora entra no modo normal.
Modo Normal - Quando ligar a discadora o LED “PRO” acenderá e o LED “LIG” piscará indicando
que o processo de procura de sinal esta sendo inicializado pelo módulo GSM. Quando o LED “PRO”
apagar, e o LED “LIG” permanecer aceso, a discadora estará  pronta para ser configurada de acordo
com a necessidade do usuário.
Quando  um  erro  acontecer  durante  a  inicialização   como  falta  de  sinal,  sem  SIMCARD,  ela
permanecerá com o LED “PRO” aceso e o LED “LIG” piscando, tentando se reestabelecer.
Durante a inicialização o teclado não funcionará se pressionado.
NUNCA RETIRAR O SIMCARD COM O PRODUTO LIGADO.

3 - PROGRAMAÇÃO
3.1 - PROGRAMAÇÃO DOS TELEFONES:
A discadora tem capacidade de armazenamento de 8 números de telefone.
Posições de Telefones:
Posições de 1 a 4 são de discagem.
Posições de 5 a 8 são de envio de SMS.
Passos para programar:
1º-Pressione a tecla "P";
2º-Pressione o número da memória (de 1 à 8) a ser programada ou alterada (LED "PRO" acende);
3º-Digite o número do telefone que deseja programar (até 16 dígitos);
4º- Para finalizar pressione a tecla “E” ou tecla “P” (LED “PRO” apaga).
Exemplo: 
P + POSIÇÃO DA MEMÓRIA + NÚMERO + E ou P         
Digite a tecla "P" , o número 1, os números 3,4,7,3,3,5,5,0 e E ou P para confirmar.
Digite a tecla "P" , o número 2, os números 9,9,9,9,9,1,1,1,1 e E ou P para confirmar.

3.2 - TELEFONE CALL OPEN
Esta programação grava 4 números de telefone na memória, se a discadora receber uma ligação de
um destes números, a discadora desliga a ligação e aciona a PGM por um tempo de 3  segundos.

Passos para programar:
1º-Pressione a tecla “A”;
2º-Pressione a posição da memória (1 à 4) a ser programado ou alterado (LED “PRO” acende);
3º-Digite o número desejado, não é necessário número da operadora nem prefixo;
4º-Para finalizar pressione a tecla “P” ou “E”. 
Exemplo: A + POSIÇÃO DA MEMÓRIA + TECLA “E” ou “A”

3.3 - APAGANDO UMA POSIÇÃO DE MEMÓRIA:
1º-Pressione a tecla "P” ;
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2º-Pressione o número da memória (de 1 à 8) a ser apagado (o LED "PRO” acende);
3º-Pressione a tecla "E" ou “P” (LED "PRO" apaga e a memória correspondente será apagada).
Exemplo: P + POSIÇÃO DA MEMÓRIA + TECLA “E” ou “P”
Digite a tecla "P", o número 1 e “E” ou “P” para confirmar.
Digite a tecla "P”, o número 2 e “E” ou “P” para confirmar.
Para apagar os número de Call Open siga os mesmo passos, somente substituindo a tecla “P” pela
tecla “A” no início.
Exemplo: A + POSIÇÃO DA MEMÓRIA + TECLA “E” ou “A”

4 - TESTE DA PROGRAMAÇÃO:
Para verificar  se o  número do telefone foi  programado corretamente,  deve-se testar  a discadora
seguindo os passos abaixo:
1º-Pressiona tecla "E";
2º-Pressione o número da memória a ser testada (de 1 a 8) (LED "DIS” acende);
3º- A discadora vai  discar o número do telefone que estiver programado. Se nenhum número foi
programado, o LED "DIS” apaga e a discadora não disca nenhum número;
A discagem pode ser interrompida pressionando a tecla "E”. 
OBS: Se o número cadastrado possuir menos de 8 dígitos no teste “E+posição” piscará o LED “DIS”
rapidamente e não discará para o número.

5 - PROGRAMAÇÃO DO MODO DE DISPARO:
A discadora tem dois modos de disparo, modo INTERROMPIDO e modo CONTÍNUO:
Modo interrompido - A discadora disca enquanto o sinal de disparo estiver presente na entrada 
"Disparo” , ou seja,
enquanto a sirene estiver tocando a discadora estará discando, assim que a sirene parar de tocar, a 
discadora também para de discar.
Modo contínuo - Neste modo, basta um sinal na entrada "Disparo" para a discadora discar todos os 
números programados na memória. 
Passos para programar:
1º- Pressione a tecla "P";
2º- Pressione o número “9”;
3º- Se o LED "DIS" piscar 4 vezes, a discadora estará no modo interrompido;
4º- Se o LED "DIS" piscar 2 vezes, a discadora estará modo contínuo.
Obs.: O Modo disparo somente é interrompido para discagem, mensagens SMS são sempre 
enviadas para todos os números programados.

6 - TEMPO DO PULSO DE DISPARO.
Nesta função, pode-se programar o tempo que a discadora levará para acionar, após ter sinal na 
entrada de disparo.
Passos para programar:
1º- Pressione a tecla “P”;
2º- Pressione o número “0”;
3º- Se o LED "DIS" piscar 4 vezes, a discadora acionará 1 segundo após ter um sinal presente na 
entrada disparo, ou seja, assim que a sirene tocar a discadora levará 1 segundo para iniciar a 
discagem.
4º- Se o LED "DIS” piscar 2 vezes, a discadora acionará 5 segundos após ter um sinal presente na 
entrada disparo, ou seja, assim que a sirene tocar a discadora levará 5 segundos para iniciar a 
discagem.
OBS: Quando o pulso de disparo for 1 segundo não ligar na saída de sirene, é porque quando estiver
programado BIP na sirene no arme e desarme a discadora pode entender como disparo.

7 - MENSAGEM DE DISPARO:
Quando houver um disparo a discadora envia mensagens de texto pré-definida para os números 
programados nas posições de 5 a 8.
Mensagem: “JFL DISC CELL 4 ULTRA
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                    Discadora Disparada”

8 - PROGRAMAÇÃO DA PGM:
A PGM pode ser programada com retenção onde não é necessário adicionar o tempo, ou sem 
retenção onde é necessário o tempo com 3 dígitos entre a faixa de 001 a 255 segundos.
Passos para programar:
1º-Pressione a tecla “P”. 
2º-Pressione a tecla “B”. (LED “PRO” acende);
3º-Para PGM com retenção digite “000” e pressione a tecla “P” ou “E”.
4º-Para PGM sem retenção digite o valor de “001” à “255”e pressione a tecla “P” ou “E”.

9 - TESTE NÍVEL DE SINAL:
A Disc Cell4 Ultra permite verificar o nível de sinal via teclado. A indicação é feita pelo LED “DIS” 
pressionando a tecla zero “0”. 
Os níveis são:
- ALTO = pisca 4 vezes LED “DIS”.
- MÉDIO = pisca 3 vezes LED “DIS”.
- BAIXO = pisca 2 vezes LED “DIS”.
- FRACO = pisca 1 vez LED “DIS”.
Sinal FRACO não garante pleno funcionamento no recebimento de SMS e discagem. 

10 - ACESSO VIA SMS:
Com a senha do usuário é permitido acesso a discadora, acionar/desacionar PGM, alterar senha e 
consultar informações sobre a discadora. 
A SENHA PADRÃO DE FÁBRICA É 1234.
-Envie um SMS com a senha do usuário mais a letra S para alterar a senha: Ex.: 1234s5678
-Envie um SMS com a senha do usuário mais as letras PA para acionar a PGM: Ex.: 1234pa
-Envie um SMS com a senha do usuário mais as letras PD para acionar a PGM: Ex.: 1234pd
-Envie um SMS com a senha do usuário mais a letra I obter informações da discadora: Ex.: 1234i
Obs1.: As letras podem ser maiúsculas ou minúsculas, o SMS pode sofrer atraso devido ao 
tráfego de sua operadora, verifique periodicamente seus créditos.
Obs2: SENHA SOMENTE NUMÉRICA (0000 A 9999). 

11 - PROGRAMAÇÃO VIA CABO SERIAL:
Toda a programação também pode ser feita pelo software PROGRAMADOR JFL, a qualquer 
instante, desde que a discadora esteja ligada e não esteja em modo de disparo. O guia da 
programação via cabo serial se encontra na AJUDA do software PROGRAMADOR JFL disponível no 
site www.jfl.com.br

12 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO:
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13 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tensão de alimentação: 11 à 18 VDC
Capacidade: 8 memórias de telefone com capacidade para 16 dígitos por posição.
Tensão de disparo: sinal positivo 5 à 18 VDC
Consumo em repouso: 10 mA em 12 VDC
Consumo em acionamento: 60 mA em 12VDC
Peso: 100 g.
Dimensões da caixa plástica: 3,5 x 10,5 x 7 cm
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TECLADO ACCESS 1000

Este é o Teclado ACCESS 1000, teclado de senhas que é utilizado no Controle de Acesso ACCESS
1000. Este, pode ser usado separadamente, possuí 2 relês com contatos NA CM NF  que podem ser
programados  com  retenção  e  sem  retenção  para  acionamento  de   qualquer  produto  eletro-
eletrônico,respeitando as especificações dos relês.

OBS.: LEIA TODO O MANUAL ANTES DA INSTALAÇÃO.
 Se for utilizar este teclado em conjunto com o módulo ACCESS 1000 , seguir o manual do módulo.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:  
- 40 senhas de usuário usadas para acionamento dos relês.
- 01 senha mestre usada para acionamento dos relês.
- 01 senha de instalador para programação.
- Senhas programáveis de 4 ou 6 dígitos.
- Programa qual senha aciona cada relê ou se a senha aciona os 2 relês.
- Programa Modo de Operação dos Relês com ou sem Retenção. No caso sem retenção pode ser
programado para cada relê um tempo de acionamento de 1 à 255 segundos. 
- Travamento do Teclado por aproximadamente 01 minuto após tentativa de entrada de 5 senhas
consecutivas incorretas. 

FUNCIONAMENTO:
- Senha + tecla 1 ou 2, para acionar relê 1 ou 2 (se o usuário tiver permissão para acionar os 2 relês)
Obs.: Após digitada a senha, se o usuário tiver acesso a mais de um relê, o teclado entra no modo de
acionamento dos relês. A tecla “E” é utilizada para sair do modo de acionamento.
- Senha Mestre de Fábrica 1234
- Senha do Instalador de Fábrica 5678

PAINEL FRONTAL:
LED "P" - Piscando indica que o teclado está no modo de programação.
LED relê 1 - Piscando indica que o relê 1 está desacionado.
LED relê 1 - Aceso indica que o relê 1 está acionado.
LED relê 2 - Piscando indica que o relê 2 está desacionado.
LED relê 2 - Aceso indica que o relê 2 está acionado.
LED “P” e “E” - Aceso indica que foram digitados 5 senhas erradas, o teclado está travado e deve-se
aguardar 1 minuto para o destravamento. Emite um bip de erro indicando que está destravado.
LED “P” - Piscando (cintilando) significa que está fazendo programação via serial.
LED “E” - Piscando indica que o usuário está no modo de acionamento.

OBS: OS RELÊS 3 À 10 SÃO UTILIZADOS QUANDO ESTÁ INSTALADO O MÓDULO (MÓDULO
ACCESS 1000).

PROGRAMAÇÃO:
Para entrar em programação basta pressionar “P” por 5 segundos (até a tecla P acender) + Senha do
instalador, se o usuário ouvir 2 bip's curtos, significa que a senha está correta, e se ouvir um bip longo
significa que a senha está incorreta.

OBS.: Quando estiver em programação a tecla “P” é utilizada para sair do endereço de programação
e também para sair de programação. 

-PROGRAMAR NÚMERO DE DÍGITOS:
- 801 + 1  
- Se o Led "RELE1" estiver aceso o teclado está programado com senha de 4 dígitos.
- Se o Led "RELE1" estiver apagado o teclado está programado com senha de 6 digitos
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-ALTERAR SENHA DE USUÁRIO:
-201 + SSSS para Usuário 01 (SSSS senha de 4 ou 6 dígitos)   
-202 + SSSS para Usuário 02 (SSSS senha de 4 ou 6 dígitos)
-240 + SSSS para Usuário 40 (SSSS senha de 4 ou 6 dígitos)   
-241 + SSSS muda a senha do usuário Mestre (SSSS senha de 4 ou 6 dígitos)   
-242 + SSSS muda a senha do Instalador (SSSS senha de 4 ou 6 dígitos)  
OBS.:  QUANDO A SENHA MESTRE FOR DE 6  DÍGITOS A SENHA MESTRE É 123456 E  DO
INSTALADOR É 567890.

-PROGRAMAR ATRIBUTO DE USUÁRIO:
(Atributos = quais relês o usuário terá acesso.

-301 + AA  para Usuário 01 (AA Atributo do usuário 01)   
-302 + AA  para Usuário 02 (AA Atributo do usuário 02)
-340 + AA  para Usuário 40 (AA Atributo do usuário 40)      

Veja os exemplos das programações abaixo:
-301 + 1  (O Usuário 1 tem acesso ao relê 1 do teclado se o led "RELE1" estiver aceso) 
-301 + 2  (O Usuário 1 tem acesso ao relê 2 do teclado se o led "RELE2" estiver aceso)
-301 + 1 + 2 (O usuário 01 tem acesso ao relê 1 e 2 do teclado se os led’s “RELE1” e "RELE2"
estiverem acesos) 
-302 + 1 (O Usuário 2 tem acesso ao relê 1 do teclado se o led "RELE1" estiver aceso) 
-302 + 2  (O Usuário 2 tem acesso ao relê 2 do teclado se o led "RELE2" estiver aceso) 
OBS.: OS EXEMPLOS ACIMA VÃO ATÉ 340 QUE É O ENDEREÇO DE ATRIBUTO DO USUÁRIO 40.

-Programar tempos dos relês: 
- 401 + TTT programa relê 1 do teclado ( 000 com retenção ou TTT sem retenção)  
- 402 + TTT programa relê 2 do teclado ( 000 com retenção ou TTT sem retenção)  

(TTT é  o  tempo em segundos 000  com retenção  ou  001  segundos  a  255  segundos para  sem
retenção)

OBS.: - OS ENDEREÇOS DAS PROGRAMAÇÕES DOS TEMPOS DOS RELÊS VÃO ATÉ 402, QUE
CORRESPONDE AO relê 2.
- ANTES DE ALTERAR O TEMPO DE ACIONAMENTO DO RELÊ, CASO ELE ESTEJA  ACIONADO,
É NECESSÁRIO ANTES DE ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO DESACIONAR O RELÊ. 

OBS : SE O INSTALADOR ESTIVER PROGRAMANDO E  POR ENGANO ENTROU EM ALGUM
ENDEREÇO DE PROGRAMAÇÃO INDESEJADO, BASTA DIGITAR "P" PARA SAIR DO ENDEREÇO
INDESEJADO .   

Resumo
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Recuperação de senha Mestre de Fábrica:
Para recuperar a senha Mestre de Fábrica (1234), basta tirar a alimentação do Teclado e alimentá-lo
novamente pressionando as teclas “*”, “0” e “# ” simultaneamente até se ouvir 2 bips  indicando que a
senha Mestre  de Fábrica foi  restaurada.  Neste caso depois da restauração da senha Mestre  de
Fábrica, as Senhas de Usuário e os atributos dos usuários são apagados. O modo de operação dos
relês é configurado para com retenção.  

Características Técnicas:
Tensão de alimentação: 11 à 18 VDC.
Consumo em repouso: 5 mA em 12 VDC. 
Consumo em acionamento: 115mA em 12VDC (com os relês do teclado acionado).
Carga máxima DC: 2A@12VDC por contato de relê.  
Carga Máxima  AC: 50 W 
Dimensão: 114 X 90 X 32 mm
Peso bruto: 175  gramas
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SENSORES INFRAVERMELHOS COM FIO

SENSOR INFRAVERMELHO DS-410

O sensor infravermelho passivo DS-410 foi desenvolvido pela JFL utilizando tecnologia de ponta em
PIR  Digital,  um  produto  desenvolvido  e  montado  em  uma  moderna  fábrica  com  máquinas
automatizadas sem a necessidade do contato manual, garantindo assim, um produto com extrema
qualidade.
Junto ao circuito foi adicionado um microcontrolador de 8 bits que processa o sinal e garante uma
precisa detecção a intrusão no ambiente, evitando falsos disparos.
No sensor é utilizado um sensores piroelétrico digital com compensação de temperatura automática,
baixo consumo, chave tamper, duas lentes de fresnel especial com proteção contra luz branca e raios
UV com a tecnologia IMMUNITY, ou seja, não detecta pequenos animais (pequenos cães e gatos)
que venham eventualmente circular na área de cobertura do sensor.

INSTALAÇÃO
Instale o sensor DS-410 sempre em parede sólida a uma altura mínima de 2,10 metros e máxima de
2,4 metros na posição vertical, SEM O USO DE ARTICULADOR.
Coloque a alimentação no sensor e aguarde até que o LED pare de piscar, indicando que o sensor
está estabilizado.
Coloque o jumper pulso na sensibilidade desejada (1 - 2 ou 3) e recoloque a tampa frontal.
Comece a andar lentamente em frente ao sensor observando se o led acende em toda a área que
você deseja proteger, caso necessário ajuste o posicionamento e a sensibilidade.
Para uma melhor detecção aconselha-se instalar o sensor numa posição que o intruso corte todos os
feixes.

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista superior e vista lateral.

O ângulo máximo de abertura é de 90º graus e o alcance  é de 14 metros, podendo chegar até 15 m.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

1 - Terminais de conexão (+ e -) - Alimentação do sensor 9 a 18 VDC.
2 - ALARM - Saída normalmente fechada.
3 - TAMPER - Saída para proteção da tampa.
4 -  Sensibilidade do sensor
  Jumper posição 1 -> máxima sensibilidade de detecção
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  Jumper posição 2 -> média sensibilidade de detecção
  Jumper posição 3 -> mínima sensibilidade de detecção
Sensor - Sensor. (Nunca coloque o dedo no detector piroelétrico).
5 - LED - Pisca se ocorrer detecção do sensor.
Obs.: Quando o led acender por 3 segundos indica que o sensor DS-410  disparou.

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.

       

                     

                                                         
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tensão de alimentação: 9 à 18 VDC
Consumo acionado: 11,7mA @ 12 VDC
Consumo repouso: 10,7mA @ 12 VDC
Tempo de acionamento: 2 à 3 segundos
Tempo de estabilização: 90 segundos
Dimensão: 60X80X43 mm
Lente: Leitosa especial PET IMMUNITY
Peso aproximado: 62g
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SENSOR INFRAVERMELHO DS-420

O sensor infravermelho passivo DS-420 foi desenvolvido pela JFL utilizando tecnologia de ponta em
PIR  Digital,  um  produto  desenvolvido  e  montado  em  uma  moderna  fábrica  com  máquinas
automatizadas sem a necessidade do contato manual, garantindo assim, um produto com extrema
qualidade.
Junto ao circuito foi adicionado um microcontrolador de 8 bits que processa o sinal e garante uma
precisa detecção a intrusão no ambiente, evitando falsos disparos.
No sensor é utilizado dois sensores piroelétrico digital com compensação de temperatura automática,
baixo consumo, chave tamper, duas lentes de fresnel especial com proteção contra luz branca e raios
UV com a tecnologia PET IMMUNITY, ou seja, não detecta pequenos animais (pequenos cães e
gatos) que venham eventualmente circular na área de cobertura do sensor.

INSTALAÇÃO
Instale o sensor DS-420 sempre em parede sólida a uma altura mínima de 2,10 metros e máxima de
2,4 metros na posição vertical, SEM O USO DE ARTICULADOR.
Coloque a alimentação no sensor e aguarde até que os LED’S parem de piscar, indicando que o
sensor está estabilizado.
Coloque o jumper pulso na sensibilidade desejada (1 - 2 ou 3) e recoloque a tampa frontal.
Comece a andar lentamente em frente ao sensor observando se o sensor dispara (os dois leds
acendem  ao  mesmo  tempo  por  3  segundos)  em  toda  a  área  que  você  deseja  proteger,  caso
necessário ajuste a sensibilidade e o posicionamento do sensor.
Para uma melhor detecção aconselha-se instalar o sensor numa posição que o intruso corte todos os
feixes.

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção dos elementos piroelétricos, vista de cima e vista de lado.

O ângulo máximo de abertura é de 90º graus e o alcance é de 14 metros, podendo chegar até 15 
metros.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:
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1 - Terminais de conexão (+ e -) - Alimentação do sensor 9 a 18 VDC.
2 - ALARME - Saída normalmente fechada.
3 - TAMPER - Saída para proteção da tampa.
4 - Sensibilidade do sensor

Jumper posição 1 -> máxima sensibilidade de detecção
Jumper posição 2 -> média sensibilidade de detecção
Jumper posição 3 -> mínima sensibilidade de detecção

5 - Sensor 01, 02- Sensor. (Nunca coloque o dedo no detector piroelétrico).
6 - LED 01 e LED 02- Indica disparo do sensor.
Obs.: Quando os dois leds acendem ao mesmo tempo por 3 segundos indica que o sensor DS-420
detectou movimento.

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.

                       

                                                                

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
Embora o sensor DS-420 não detecte pequenos animais, ele não deve ser instalado do lado externo
do recinto. O sensor somente é imune a pequenos animais rasteiros, pássaros voando próximo a sua
lente ele detecta normalmente. Instale o sensor a uma altura entre 2,10 a 2,40 metros do solo na
posição vertical. Para que o circuito estabilize, o led ficará piscando 1 minuto ao ligar a alimentação
do sensor .

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tensão de alimentação: a 18 VDC
Consumo acionado: 16,8mA @ 12 VDC
Consumo repouso:15,8mA@ 12 VDC
Tempo de acionamento: 2 à segundos
Tempo de estabilização: 90 segundos
Dimensão: 70x125x55 mm
Lente: Leitosa especial PET IMMUNITY
Peso aproximado: 96g
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SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO BARRAMENTO
DS-510 BUS

MANUAL DE INSTALAÇÃO:
Parabéns, você acaba de adquirir o sensor infravermelho passivo barramento DS 510 Bus. Possui 
circuito de baixo consumo de corrente gerenciado por microcontrolador, que garante detecções de 
movimento precisos, evitando falsos disparos. A tecnologia barramento aliada a confiabilidade de 
algoritmo de detecção preciso proporciona mais segurança ao ambiente. Possui circuito de 
compensação de temperatura e seu elemento PIR (Sensor Infravermelho Piroelétrico) .O sensor DS 
510 Bus possui lente de fresnell especial, com proteção contra luz branca e raios UV (ultra violeta) 
além da tecnologia PET IMMUNITY, ou seja, não detecta pequenos animais (até 20Kg), como cães, 
gatos e ratos que venham eventualmente circular na área de cobertura do sensor. Essas 
características juntamente com a tecnologia de barramento colocam o sensor infravermelho passivo 
barramento como pioneiro em sensores no mercado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- Detecção máxima: 12 metros / 90º.
- Sensor: Duplo elemento piroelétrico.
- Tempo de estabilização inicial: 15 segundos.
- Sensibilidade: Três níveis de sensibilidade de detecção(programados via Central.
- Função PET: 20Kg.
- Tensão de alimentação: Direto do Barramento.
- Consumo: 1mA.
- Dimensão: 62x90x48 mm.
- Peso aproximado: 100 gramas.

FUNCIONAMENTO:
O sensor comunica com a central através de um único par de fio. Toda programação do Sensor é 
realizada pela central na “Opção Barramentos”, permitindo maior adaptação aos diversos tipos de 
ambiente. Ao conectar o sensor ao barramento o LED acende, indicando que está em processo de 
boot por 10 segundos.
Após este tempo o led ficará piscando até ser reconhecido pela central como integrante do sistema. 
Se o sensor estiver programado o led apagará ,este processo pode durar de 10 segundos a 5 
minutos. Caso o sensor saia do barramento o processo será reiniciado. 
Quando a central estiver armada o sensor ficará sempre ativo para detectar uma intrusão. 

PROGRAMAÇÃO:
O DS-510 Bus é compatível somente com centrais de alarme com tecnologia de barramento JFL 
(Central Actve 100). Todas as configurações de funcionamento deste sensor são feitas diretamente na
central de alarme e atualizadas periodicamente.

Aprender e Apagar: Siga as instruções do menu de programação de dispositivos barramento da 
central de alarme. 

Sensibilidade: Esta configuração é feita no atributo de zona da central de alarme que o sensor está 
aprendido. São três níveis: Máxima, Média ou Mínima sensibilidade de detecção.

Intervalo entre disparo: Configurado na central de alarme e pode variar de 1 a 10 minutos.

Supervisão do sensor: Pode ser habilitada no menu da central de alarme.

PRINCIPAIS COMPONENTES:
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:
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FAIXA DE DETECÇÃO:
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista superior e vista lateral.

PRECAUÇÕES:
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.
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SENSOR INFRAVERMELHO DUPLO BARRAMENTO
DS-520 BUS

MANUAL DE INSTALAÇÃO:
Parabéns, você acaba de adquirir o sensor infravermelho passivo barramento DS 520 Bus. 
Possui circuito de baixo consumo de corrente gerenciado por microcontrolador, que garante 
detecções de movimento precisos, evitando falsos disparos. A tecnologia barramento aliada 
a confiabilidade de algoritmo de detecção proporciona mais segurança ao ambiente. Possui 
circuito de compensação de temperatura e seu elemento PIR (Sensor Infravermelho 
Piroelétrico) possui duplo elemento. O sensor DS 520 Bus possui lente de fresnell especial, 
com proteção contra luz branca e raios UV (ultra violeta) além da tecnologia PET 
IMMUNITY, ou seja, não detecta pequenos animais (até 30Kg), como cães, gatos e ratos 
que venham eventualmente circular na área de cobertura do sensor. Essas características 
juntamente com a tecnologia de barramento colocam o sensor infravermelho passivo 
barramento como pioneiro em sensores no mercado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- Detecção máxima: 12 metros / 90º.
- Sensor: Duplo elemento piroelétrico.
- Tempo de estabilização inicial: 15 segundos.
- Sensibilidade: Três níveis de sensibilidade de detecção (programados via Central).
- Função PET: 20Kg.
- Tensão de alimentação: Direto do Barramento.
- Consumo: 1mA.
- Dimensão: 70x125x55 mm
- Peso aproximado: 130 gramas

FUNCIONAMENTO:
O sensor comunica com a central através de um único par de fio. Toda programação do 
Sensor é realizada pela central na “Opção Barramentos”, permitindo maior adaptação aos 
diversos tipos de ambiente. Ao conectar o sensor ao barramento o LED acender, indicando 
que está em processo de boot por 10 segundos.
Após este tempo o led ficará piscando até ser reconhecido pela central como integrante do 
sistema. Se o sensor estiver programado o led apagará, este processo pode durar de 10 
segundos a 5 minutos. Caso o sensor saia do barramento o processo será reiniciado. 
Quando a central estiver armada o sensor ficará sempre ativo para detectar uma intrusão. 

PROGRAMAÇÃO:
O DS 520 Bus é compatível somente com centrais de alarme com tecnologia de barramento 
JFL(Central Actve 100).Todas as configurações de funcionamento deste sensor são feitas 
diretamente na central de alarme e atualizadas periodicamente.

Aprender e Apagar: Siga as instruções do menu de programação de dispositivos 
barramento da central de alarme. 

Sensibilidade: Esta configuração é feita no atributo de zona da central de alarme que o 
sensor está aprendido. São três níveis: Máxima, Média ou Mínima sensibilidade de 
detecção.

Intervalo entre disparo: Configurado na central de alarme e pode variar de 1 a 10 minutos.
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Supervisão do sensor: Pode ser habilitada no menu da central de alarme.

PRINCIPAIS COMPONENTES:
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

FAIXA DE DETECÇÃO:
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista superior e vista lateral.

PRECAUÇÕES:
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.
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SENSOR INFRAVERMELHO DSE-830

O DSE-830 é um sensor desenvolvido para áreas semi-abertas e externas. Utilizando processamento
e  correlação  digital  de  dois  sensores  piroelétricos  de  quatro  elementos  com  compensação  de
temperatura  automática,  baixo  consumo,  chave  tamper  para  proteção  da  tampa,  duas  lentes  de
fresnel especiais com proteção contra luz branca e raio UV, com a tecnologia IMMUNITY(imunidade
para animais) e mais um canal de micro-ondas de 10.5GHz. Para garantir um excelente desempenho
de detecção.

PRINCIPAIS COMPONENTES:
A figura abaixo mostra o sensor aberto com seus principais componentes:

1- CANAL MICRO-ONDAS - Canal de micro-ondas.
2- LED MICRO-ONDAS - Led que indica o disparo do módulo micro-ondas.
3- SENSIBILIDADE MICRO-ONDAS - Ajuste de sensibilidade do micro-ondas (item 4).
4- CANAL PIROELÉTRICO - Canal 2 piroelétrico digital.
5- LED PIR - Led que indica o disparo dos dois canais piroelétricos. 
6- CANAL PIROELÉTRICO - Canal 1 piroelétrico digital.
7- ALIMENTAÇÃO - Entrada da alimentação de 9 a 18 VDC.
8- TAMPER - SAÍDA chave tamper.
9- ALARME - SAÍDA Alarme.
10- TAMPER - CHAVE tamper.
11- CONEXÃO CABO SERIAL - Conexão cabo programador JFL (não incluso).
12- SENSIBILIDADE PIR - Chave para seleção da sensibilidade dos dois canais piroelétricos .
13- JUMPER 3 - Jumper para habilitar/desabilitar anti-mascaramento (item 8).
14- JUMPER 2 - Jumper para inibir os leds (item 9).
15- JUMPER 1 - Jumper de seleção modo de disparo (item 7).
16- LEDS DISPARO - 2 leds que indicam o disparo do micro-ondas e dos dois canais piroelétricos.

3-CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tensão de alimentação: 9 a 18 VDC.
Consumo :

Em repouso:  77 mA @ 12 VDC.
Acionado:   100 mA @ 12 VDC.

Tempo de acionamento do relé: 3 segundos.
Tempo de estabilização aproximado: 30 segundos.
Dimensão: 190x100x90 mm.
Lente: Leitosa especial PET IMMUNITY.
Peso aproximado: 275g.
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4-SENSIBILIDADES
O Sensor DSE-830 possui dois ajustes de sensibilidade, tanto para o PIR quanto para o micro-ondas.
 Sensibilidade dos piroelétricos:
Chave posição MAX. - máxima sensibilidade de detecção (Usada para lugares mais quentes).
Chave posição MED. -  média sensibilidade de detecção (ajuste de fábrica).
Chave posição MIN. - mínima sensibilidade de detecção (Usadas para lugares mais frios).

Ajuste a sensibilidade e cobertura do micro-ondas girando o trimpot  SENS. MW.

IMPORTANTE: O
AJUSTE DO MICRO-ONDAS DEVE SER FEITO COM A TAMPA FRONTAL DO INFRA RETIRADA, 
PARA FACILITAR O ACESSO AO TRIMPOT E A VISUALIZAÇÃO DO “LED MICRO-ONDAS”.

5-INSTALAÇÃO
Observe atentamente algumas considerações importantes para o melhor aproveitamento do seu 
sensor DSE-830.
- Analise o ambiente onde o sensor será instalado, para obter o melhor aproveitamento do seu 
funcionamento.
- Use somente o articulador que compõe o sensor.

                                                   ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA  82



Siga este passos para melhor ajustar a detecção do sensor:
Passo  1  -  Instale  o  sensor  na  altura  e  alimentação  correta.  Ligue  o  sensor,  ele  piscará  por
aproximadamente 30 segundos, indicando que está estabilizando no ambiente.
Passo 2 - Após estabilizar, retire a tampa frontal.
Passo 3 -  Deixe o Jumper JP1 fechado (modo de disparo micro-ondas + canais PIRs), 
Jumper JP2 aberto (para não inibir os leds) e JP3 aberto (para não habilitar o anti-mascaramento).
Passo 4 -  Ajuste o micro-ondas caminhando em frente ao sensor, caminhe até o
limite do perímetro desejado e observe se o led micro-ondas está detectando, ajuste
esta distância pela sensibilidade do micro-ondas no trimpot (item 4).
Passo 5 - Ajuste a sensibilidade do PIR pela chave de seleção (máxima, mínima ou média), em seguida
feche a tampa frontal.
Passo 6 - Comece a andar lentamente em frente ao sensor observando se ocorre disparos em todas as
áreas que você deseja proteger, caso necessário ajuste novamente  voltando  ao “Passo 2”.

OBSERVAÇÃO:
- A distância máxima de detecção dos canais dos PIRs e MICRO-ONDAS garantida pelo
sensor é de 15 metros.

6-FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção dos elementos piroelétricos, vista de lado e vista de cima.
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7- MODO DE DISPARO
No sensor DSE-830 é possível selecionar o modo de disparo com o jumper JP1.

FECHADO - Disparo do micro-ondas + canais PIRs, ambas as tecnologias devem detectar para ocorrer o
disparo do sensor.
ABERTO - Disparo do micro-ondas ou canais PIRs, qualquer uma das tecnologias devem detectar para
ocorrer o disparo do  sensor.

8-ANTI-MASCARAMENTO 
O anti-mascaramento tem a capacidade de detectar os bloqueios intencionais ou acidentais, tentativas de
burlar o sistema de detecção do sensor, seja a violação feita em alguma das lentes ou qualquer outro meio
que obstrua a detecção do sensor.
Após  um  determinado  tempo  de  bloqueio  ou  cobertura,  os  Leds  de  Disparo  piscarão  rapidamente
indicando o mascaramento do sensor, também o relé ALARME ficará ABERTO durante todo o tempo que
ele permanecer obstruído, indicando assim no seu sistema de alarme como zona aberta. 
Logo após um tempo de desobstrução o sensor voltará ao seu estado normal de funcionamento.
Para habilitar o anti-mascaramento é necessário deixar o jumper JP3 fechado e o MODO DE DISPARO
(JP1)  deve estar como FECHADO  (micro-ondas + canais PIRs).

Após habilitar esta função, fechar a caixa do sensor e caminhar
em frente ele até que ocorra um disparo (todos os leds acenderão). 

OBSERVAÇÃO:
- Para o funcionamento  ideal do anti-mascaramento o sensor não deve ser instalado de frente para o sol.

9-INIBIR LEDs
Esta função que permite deixar habilitado ou desabilitado todos os leds do sensor.
Com o sensor ligado e já estabilizado, feche o jumper JP2, para inibir todos os leds assim os leds não
acenderam  quando  houver  um  disparo,  ou  abra  o  jumper  JP2  para  permitir  que  eles  acendam
respectivamente quando houver um disparo.

OBSERVAÇÃO:
-  Em  caso  de  anti-mascaramento  e  a  função  de  inibir  os  leds  estiver  habilitada,  o  sensor  indicará
normalmente o bloqueio ou obstrução pelos Leds de Disparo.
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SENSOR DUPLA TECNOLOGIA PIR E MICROONDAS DUAL TEC-550

INTRODUÇÃO
O sensor  de  dupla  tecnologia  DUAL TEC 550  foi  projetado  com a mais  alta  tecnologia  existente  no
mercado mundial.  O Dual  Tec 550 é um sensor microcontrolado que analisa digitalmente os sinais do
sensor piroelétrico e do sensor microondas, este tratamento digital utiliza as informações de amplitude do
pulso, largura do pulso, polaridade do pulso e intervalo de repetição para validar o sinal e inibir disparos
falsos.  Ele tem em sua configuração um circuito de compensação de temperatura,  chave tamper para
proteção da tampa e um sensor piroelétrico de quatro elementos. Também incorpora uma lente de fresnel
especial. A combinação de tecnologia PIR e Microondas representa o que há de mais moderno e eficiente
no mundo no que diz respeito a sensores para segurança.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Sensores: Um sensor piroelétrico com quatro elementos e um módulo de Microondas na freqüência de
10,525GHz;
Detecção máxima: 15 metros / 90º;
Sensibilidade:      

Máxima - máxima sensibilidade de detecção;
Média - média sensibilidade de detecção;
Mínima - mínima sensibilidade de detecção;

Tempo de acionamento: 3 segundos;
Tempo de estabilização: 1 minuto;
Tensão de alimentação: 9  a 18 VDC
Consumo em repouso: 40mA @ 12 VDC
Consumo em acionamento: 100mA @ 12VDC
Dimensões: 55x125x55 mm
Lente: Leitosa especial PET IMMUNITY
Peso aproximado: 130 gramas

INSTALAÇÃO
Instale o sensor a uma altura mínima de 2,10 metros e máxima de 2,4 metros  na posição vertical,
sem o uso de articulador. Coloque a alimentação no sensor e aguarde que os leds parem de piscar,
com isso  o  circuito  estabiliza.  Coloque o jumper  na sensibilidade  desejada  (Máxima -  Média  ou
Mínima) e a tampa frontal. Comece a andar lentamente em frente ao sensor observando se o sensor
dispara (os três leds acedem ao mesmo tempo por 3 segundos) em toda a área que você deseja
proteger, caso necessário ajuste a sensibilidade e o posicionamento do sensor.
Para uma melhor detecção, aconselha-se instalar o sensor numa posição que o intruso corte todos os
feixes. A figura abaixo ilustra:

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção dos elementos piroelétricos, vista de cima e vista de lado.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:
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Terminais de conexão - Alimentação do sensor: 
+  e  -  : 9  a 18 VDC.
ALARM -  Saída normalmente fechada.
TAMPER -  Saída para proteção da tampa.
 Sensibilidade do sensor 
         Máxima -> máxima sensibilidade de detecção
         Média -> média sensibilidade de detecção
         Mínima -> mínima sensibilidade de detecção
Protetor - Proteção do circuito.
Sensor 01- Sensor PIR. (Nunca coloque o dedo).
LED PIR (AMARELO) -Pisca uma vez quando o canal do PIR detecta movimento.
- Piscando constantemente indicando falha de detecção do PIR.
LED ALARM (VERMELHO) - Aceso indica que o sensor esta disparado.
- Piscando indica que o sensor disparou.
LED MW (VERDE) - -Pisca uma vez quando o canal do MW detecta movimento.
- Piscando constantemente indicando falha de detecção do MW.
OBS.: Com o jumper LED desconectado os led's não acendem.
Trimpot - Ajuste do Microondas.

FUNCIONAMENTO
O sensor Dualtec 550 dispara quando os dois canais (Microondas e PIR) são acionados ao mesmo tempo.

IMPORTANTE: O TRIMPOT TP1 DEVE SER DEIXADO NA MÍNIMA SENSIBILIDADE QUE CONSIGA
PROVER A DETECÇÃO EM TODA A ÁREA PROTEGIDA PARA EVITAR DISPAROS INDESEJADOS. O
AJUSTE DO MICROONDAS DEVE SER FEITO COM A TAMPA FRONTAL DO INFRA RETIRADA, PARA

FACILITAR O ACESSO AO TRIMPOT E A VISUALIZAÇÃO DO LED MW.
JP1 - Com o jumper desconectado o sensor atua no modo inteligente, ou seja, caso perceba variações
apenas no canal de microondas, passa a disparar apenas no canal de microondas. Isto permite que o Dual
Tec 550 dispare mesmo que o canal PIR tenha sido mascarado.
Com o jumper JP1 conectado o sensor só dispara quando ambos os canais são acionados.

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
- Embora o sensor Dual Tec 550 não detecte pequenos animais (aproximadamente 30Kg), ele não deve ser
instalado do lado externo do recinto.
-  O sensor  somente é imune a pequenos animais  rasteiros,  pássaros voando próximo a sua lente,  o
mesmo detecta normalmente.
- Instale o sensor  a uma altura entre 2,10 a 2,40 metros do solo na posição vertical.
- Para que o circuito estabilize, o led ficará piscando aproximadamente 1 minuto ao ligar a alimentação do
sensor .
Obs.: Em locais onde exista a circulação de pequenos animais, o jumper JP1 deve estar conectado para
evitar disparos indesejados
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SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IDX-1001

O sensor infravermelho passivo IDX-1001 foi desenvolvido pela JFL usando tecnologia de ponta e
montado  em uma moderna  fábrica  com máquinas  automáticas  sem contato  manual,  garantindo
assim,  um produto com extrema qualidade. No sensor são usados detector  piroelétrico de duplo
elemento, lente de fresnel com proteção contra luz branca, raios UV. Seu circuito robusto não sofre
alterações com variação de temperatura. Com o circuito foi adicionado um microcontrolador de 8 bits
que processa o sinal e garante uma precisa detecção de intrusão, evitando falsos disparos.

INSTALAÇÃO
Instale o sensor IDX-1001 sempre em parede de alvenaria a uma altura média de 2,4 metros.
Coloque a alimentação no sensor e aguarde até o LED pare de piscar, indicando que o sensor está
estabilizado, coloque o jumper pulso na sensibilidade desejada (1 - 2 ou 3) e recoloque a tampa
frontal. Comece a andar lentamente em frente ao sensor  observando se o led acende em toda a área
que você deseja proteger, caso necessário ajuste o posicionamento e a sensibilidade.

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista de cima e vista de lado.

            
O ângulo máximo de abertura é de 90 graus e o alcance  é de 12 metros, podendo chegar até 15 m.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

Terminais de conexão -  Alimentação do sensor 9  à 18 VDC.
Detector - Sensor.  (Nunca coloque o dedo)
LED - Indicação de detecção.
Pulso - Sensibilidade do sensor 
             Pulso 1 -> máxima sensibilidade de detecção
             Pulso 2 -> média sensibilidade de detecção
             Pulso 3 -> mínima sensibilidade de detecção

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.

        

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tensão de alimentação: 9  à 18 VDC
Consumo: 25 mA  @ 14 VDC
Tempo de acionamento: 2 à 3 segundos
Tempo de estabilização: 90 segundos
Dimensão: 64X86X41 mm
Peso aproximado: 70 gramas
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SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO PET IDX-2001

O sensor infravermelho passivo PET IDX-2001 (até 20Kg) foi desenvolvido pela JFL usando tecnologia de
ponta e montado em uma moderna fábrica com máquinas automáticas sem contato manual, garantindo
assim, um produto com extrema qualidade. No sensor são usados detector piroelétrico de duplo elemento,
lente  de fresnel  (tipo PET) com proteção contra  luz branca,  raios  UV.  Seu circuito  robusto  não sofre
alterações com variação de temperatura. Com o circuito foi adicionado um microcontrolador de 8 bits que
processa o sinal e garante uma precisa detecção de intrusão, evitando falsos disparos.

INSTALAÇÃO
Instale o sensor IDX-2001 sempre em parede de alvenaria a uma altura média de 2,4 metros. Coloque a
alimentação no sensor e aguarde até o LED pare de piscar, indicando que o sensor está estabilizado,
coloque o jumper pulso na sensibilidade desejada (1 - 2 ou 3) e recoloque a tampa frontal. Comece a andar
lentamente em frente ao sensor  observando se o led acende em toda a área que você deseja proteger,
caso necessário ajuste o posicionamento e a sensibilidade.

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista de cima e vista de lado.

            
O ângulo máximo de abertura é de 90 graus e o alcance  é de 12 metros, podendo chegar até 15 m.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

Terminais de conexão -  Alimentação do sensor 9  à 18 VDC.
Detector - Sensor.  (Nunca coloque o dedo)
LED - Indicação de detecção.
Pulso - Sensibilidade do sensor 
             Pulso 1 -> máxima sensibilidade de detecção
             Pulso 2 -> média sensibilidade de detecção
             Pulso 3 -> mínima sensibilidade de detecção

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.

        

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tensão de alimentação: 9  à 18 VDC
Consumo: 25 mA  @ 14 VDC
Tempo de acionamento: 2 à 3 segundos
Tempo de estabilização: 90 segundos
Dimensão: 64X86X41 mm 
Peso aproximado: 70 gramas
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SENSOR INFRAVERMELHO IRA-20

CARACTERÍSTICAS GERAIS
-Distância de detecção  20m
-Caixa com filtro solar para uso interno ou externo

PARTES INTERNAS
 1 - RECEPTOR

1- Alimentação: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac (não tem polaridade)
2- LED disparo (aceso indica que o feixe foi interrompido)
3- Contatos para ligar na central
NF - normalmente fechado.
CM - comum.
NA - normalmente aberto.

 2- TRANSMISSOR
1- Alimentação: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac (não tem polaridade).
2 - LED L1 (aceso indica que o transmissor está ligado).

RECEPTOR           TRANSMISSOR

INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO
O sensor infravermelho  ativo IRA 20 foi desenvolvido para ser instalado até 20m. Para a correta 
instalação siga o passo  a seguir:
 - Instale o infra IRA 20 de forma que o transmissor e o receptor fiquem o mais alinhado possível. 
Quando alinhado o LED ficará apagado e o relé em contato entre NF e CM. 

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
Esquema de ligação em uma central de alarme.

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO
Para uma correta instalação, alguns aspectos e cuidados devem ser tomados, como segue abaixo: 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TRANSMISSOR
- Alimentação: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac (não tem polaridade)
- Consumo: 40mA @ 12Vdc

RECEPTOR
- Alimentação: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac (não tem polaridade)
- Consumo: 25mA @ 12Vdc
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SENSOR INFRAVERMELHO IRA-50 DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Alcance de proteção: 
  60m interno e 30m externo 
- Ajuste vertical  +/- 22º
- Ajuste horizontal +/- 90º
- Ajuste de sensibilidade
- Indicação de alinhamento dado pelo LED de alto brilho
- Caixa com filtro solar para uso interno ou externo
- Consumo TX: 40mA
- Consumo RX: 20mA

PARTES INTERNAS
 RECEPTOR

1 - Alimentação: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac (não tem polaridade).
2 - ALINHA: LED vermelho que indica nível do alinhamento.
3 - Trimpot para ajuste de sensibilidade. 
4 - CONTATO DO RELÉ:
NF - normalmente fechado
CM - comum
NA - normalmente aberto   

 TRANSMISSOR)
1 - Alimentação: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac (não tem polaridade).
2 - L1: LED que indica transmissor ligado.

INSTALAÇÃO
O sensor infravermelho ativo IRA-50 Digital foi desenvolvido para ser instalado a 30m de distância em
área externa e 60m em área interna. Para a correta instalação siga os passos a seguir:
1- Instale primeiro o transmissor. 
2-  Instale  o  receptor.  Ao  instalar  verifique  se  o  receptor  está  o  mais  alinhado  possível  com  o
transmissor, para isto utilize o LED (”ALINHA”).
Obs: O item abaixo mostra como utilizar essa ferramenta de alinhamento.

ALINHAMENTO POR LED
Quando estiver fazendo o ajuste mecânico para o perfeito alinhamento, o LED “ALINHA” (vermelho
alto brilho) deverá ficar apagado. Se o led estiver aceso, ajuste até que ele se apague. Veja abaixo os
níveis de alinhamento que o LED “ALINHA” irá indicar:
- LED “ALINHA” aceso = sensor desalinhado ou sensor alinhado com sinal muito baixo.
- LED “ALINHA” piscando rápido = sensor alinhado, sinal médio.
- LED “ALINHA” piscando lento = sensor alinhado, sinal quase ótimo.
- LED “ALINHA” apagado = sensor alinhado, sinal ótimo.
Obs.: É necessário que o feixe não esteja interrompido por nenhum obstáculo durante o alinhamento.
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SENSIBILIDADE
Para ajustar a sensibilidade, basta ajustar o trimpot “SENS”. Essa sensibilidade será o tempo em que
o feixe tem que ficar interrompido para  que o sensor dispare.
Mínima sensibilidade: Girando o trimpot no sentido anti-horário, o feixe tem que ser interrompido por
500ms(milisegundos). 

                                                  
Máxima sensibillidade:  Girando o trimpot no sentido horário, o feixe tem que ser interrompido por 50ms 
(milisegundos).

POSIÇÃO DAS LENTES
A lente de feixe fotoelétrica pode ser ajustada horizontalmente +/- 90º  e verticalmente +/-22º.  Isso
permite uma maior flexibilidade na instalação e melhor alinhamento do sensor.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
Esquema de ligação em uma central de alarme.

CUIDADOS
Para um bom funcionamento e para que não haja disparos indesejados é importante tomar alguns 
cuidados descritos abaixo:
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SENSOR INFRAVERMELHO IRA-115 DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Ajuste vertical  180º
- Ajuste horizontal  360º
- Ajuste de sensibilidade
- 3 canais de frequência para seleção
- Indicação de alinhamento dado pelo LED de alto brilho
- Caixa com filtro solar para uso interno ou externo
- Dimensões (LxAxP): 62x242x97mm
- Peso: 412g

IRA-115 DIGITAL:
- Alcance de proteção: 
  60m interno e 30m externo
- Consumo TX: mínimo: 40mA e máximo:80mA @12Vdc
- Consumo RX: 30mA @ 12Vdc
- Carga máxima nos contatos do relé: 1A / 12Vdc

PARTES INTERNAS DO APARELHO
 Receptor

1 - ALIMENTAÇÃO: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac
2 - CONTATO DO RELÉ: NF - normalmente fechado    CM – comum    NA - normalmente aberto      
3 - ALINHA (LED vermelho alto brilho): LED que indica nível do alinhamento.
4 - DISPARO (LED verde): Quando apagado indica que o receptor está 
desalinhado com o transmissor.
5 - SENS.: Potenciômetro para ajuste de sensibilidade.
6 - CANAL: Seleciona o canal que o sensor irá trabalhar.

 Transmissor
1 - ALIMENTAÇÃO: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac
2 - LIGADO: LED que indica transmissor ligado.
3 - CANAL: Seleciona o canal que o sensor irá trabalhar.

 INSTALAÇÃO
Após definir o local de instalação, siga os passos abaixo:

SELEÇÃO DE CANAL
1-Com o JUMPER, selecione o mesmo “CANAL” para o Transmissor  e  Receptor.
Obs.: CANAL 1 é o mais indicado para grande incidência de neblina e o CANAL 3 é o menos 
indicado.

2- Instale primeiro o transmissor. 
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3- Instale o receptor. Ao instalar verifique se o receptor está o mais alinhado possível com o 
transmissor, para isto utilize o LED “ALINHA” (vermelho).

ALINHAMENTO POR LED
Quando estiver fazendo o ajuste mecânico para o perfeito alinhamento, o LED “ALINHA” (vermelho)
deverá ficar apagado. Se o led estiver aceso, ajuste até que ele se apague. Veja abaixo os níveis de
alinhamento que o LED “ALINHA” (vermelho) irá indicar:
- LED vermelho aceso e LED verde apagado = sensor desalinhado e disparado.
- LED vermelho e LED verde acesos = sensor alinhado, sinal muito baixo.
- LED vermelho piscando rápido e LED verde aceso = sensor alinhado, sinal médio.
- LED vermelho piscando lento e LED verde aceso = sensor alinhado, sinal quase ótimo.
- LED vermelho apagado e LED verde aceso = sensor alinhado.
Obs.: É necessário que o feixe não esteja interrompido por nenhum obstáculo durante o alinhamento.

ALINHAMENTO POR SINAL SONORO
Esse alinhamento pode ser utilizado quando o usuário estiver com dificuldade de alinhar o sensor.
Quando o sensor estiver alinhado a sirene irá tocar. Esse tipo de alinhamento funciona como um
direcionador, sendo necessário fazer um alinhamento fino pelo LED “ALINHA”.
Para utilizar esse recurso, o contato “CM” deve ser conectado no negativo (-) da alimentação e uma
sirene piezoelétrica deve ser conectada no contato “NF” e no positivo (+) da alimentação do Receptor,
como mostra a figura abaixo:

SENSIBILIDADE
Para ajustar a sensibilidade, basta ajustar o trimpot “SENS.”. Essa sensibilidade será o tempo em que
o feixe tem que ficar interrompido para  que o sensor dispare.
Mínima sensibilidade:  Girando o trimpot no sentido anti-horário, o feixe tem que  ser interrompido 
por 500ms(milisegundos).

Máxima sensibillidade: Girando o trimpot no sentido horário, o feixe tem que ser interrompido por 
50ms (milisegundos).

INSTALAÇÕES POSSÍVEIS
Sensor Empilhado (Tipo cerca)

Proteção de Perímetro

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CUIDADOS
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Para um bom funcionamento e para que não haja disparos indesejados é importante tomar alguns 
cuidados descritos abaixo:

               

           

                                                   ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA  95



SENSOR INFRAVERMELHO IRA-260 DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Ajuste vertical  22º
- Ajuste horizontal  180º
- Ajuste de sensibilidade
- 3 canais de frequência para seleção
- Alinhamento por espelho
- Indicação de alinhamento dado pelo LED de alto brilho
- Caixa com filtro solar para uso interno ou externo
- Tamper

IRA-260 DIGITAL:
- Alcance de proteção 60m
- Alto índice de neblina 30m
- Consumo TX: mínimo: 30mA e máximo:70mA
- Consumo RX: 30mA

PARTES INTERNAS DO APARELHO
 Receptor

1 - TAMPER
2 - CONTATO DO RELÉ:  NF - normalmente fechado   CM – comum   NA - normalmente aberto      
3 - ALINHA (LED vermelho alto brilho): LED que indica nível do alinhamento.
4 - SENSIBILIDADE: Potenciômetro para ajuste de sensibilidade.
5 - DISPARO (LED verde): Quando apagado indica que o receptor está desalinhado com o 
transmissor.
6 - CANAL: Seleciona o canal que o sensor irá trabalhar.
7 -  ALIMENTAÇÃO: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac

 Transmissor
1 - L1: LED que indica transmissor ligado.
2 - CANAL: Seleciona o canal que o sensor irá trabalhar.
3 - ALIMENTAÇÃO: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac

 INSTALAÇÃO
Após definir o local de instalação, siga os passos abaixo:

SELEÇÃO DE CANAL
1-Com o JUMPER, selecione o mesmo “CANAL” para o Transmissor e Receptor.

Obs.:  CANAL 1 é  o  mais  indicado para  grande incidência  de neblina e  o  CANAL 3 é  o  menos
indicado.
2- Instale primeiro o transmissor. 
3- Com o auxílio do "espelho" defina o lugar onde será instalado o receptor 
4-  Instale  o  receptor.  Ao  instalar  verifique  se  o  receptor  está  o  mais  alinhado  possível  com  o
transmissor, para isto utilize o espelho e o LED (”ALINHA”).
Obs: Os itens abaixo mostram como utilizar essas duas ferramentas de instalação.
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ALINHAMENTO POR LED
Quando estiver fazendo o ajuste mecânico para o perfeito alinhamento, o LED “ALINHA” (vermelho
alto brilho) deverá ficar apagado. Se o led estiver aceso, ajuste até que ele se apague. Veja abaixo os
níveis de alinhamento que o LED “ALINHA” irá indicar:
- LED “ALINHA” aceso e LED “DISPARO” apagado = sensor desalinhado e disparado.
- LED “ALINHA” e LED “DISPARO” acesos = sensor alinhado, sinal muito baixo.
- LED “ALINHA” piscando rápido e LED “DISPARO” aceso = sensor alinhado, sinal médio.
- LED “ALINHA” piscando lento e LED “DISPARO” aceso = sensor alinhado, sinal quase ótimo.
- LED “ALINHA” apagado e LED “DISPARO” aceso = sensor alinhado.
Obs.: É necessário que o feixe não esteja interrompido por nenhum obstáculo durante o alinhamento.

ALINHAMENTO POR ESPELHO
Sempre observar os dois espelhos para melhor alinhamento tanto no RX quanto no TX. O espelho é
usado  quando  não  for  possível  visualizar  o  LED  “ALINHA”  na  placa  receptora.  Esse  tipo  de
alinhamento funciona como um direcionador, sendo necessário fazer um alinhamento fino pelo LED
“ALINHA”. Para alinhar veja figura abaixo:

ALINHAMENTO POR SINAL SONORO
Esse alinhamento pode ser utilizado quando o usuário estiver com dificuldade de alinhar o sensor.
Quando o sensor estiver alinhado a sirene irá tocar. Esse tipo de alinhamento funciona como um
direcionador, sendo necessário fazer um alinhamento fino pelo LED “ALINHA”.
Para utilizar esse recurso, o contato “CM” deve ser conectado no negativo (-) da alimentação e uma
sirene piezoelétrica deve ser conectada no contato “NF” e no positivo (+) da alimentação do Receptor,
como mostra a figura abaixo:

SENSIBILIDADE
Para ajustar a sensibilidade, basta ajustar o trimpot “SENSIBILIDADE”. Essa sensibilidade será o
tempo em que o feixe tem que ficar interrompido para  que o sensor dispare.
Mínima sensibilidade: Girando o trimpot no sentido anti-horário, o feixe tem que ser interrompido por
500ms(milisegundos).

Máxima sensibillidade: Girando o trimpot no sentido horário, o feixe tem que ser interrompido por
50ms (milisegundos).

INSTALAÇÕES POSSÍVEIS
Sensor Empilhado (Tipo cerca)
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Proteção de Perímetro

POSIÇÃO DAS LENTES

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CUIDADOS
Para um bom funcionamento e para que não haja disparos indesejados é importante tomar alguns 
cuidados descritos abaixo:
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SENSOR INFRAVERMELHO IRA-315 DIGITAL

CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Ajuste vertical  180º
- Ajuste horizontal  360º
- Ajuste de sensibilidade
- 3 canais de frequência para seleção
- Indicação de alinhamento dado pelo LED de alto brilho
- Caixa com filtro solar para uso interno ou externo

IRA-315 DIGITAL:
- Alcance de proteção 60m
- Alto índice de neblina 30m
- Consumo TX: mínimo: 40mA e máximo:70mA @12Vdc
- Consumo RX: 30mA @ 12Vdc
- Carga máxima nos contatos do relé: 1A / 12Vdc

PARTES INTERNAS DO APARELHO
 Receptor

1 - ALIMENTAÇÃO: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac
2 - CONTATO DO RELÉ: NF - normalmente fechado   CM – comum    NA - normalmente aberto      
3 - ALINHA (LED vermelho alto brilho): LED que indica nível do alinhamento.
4 - DISPARO (LED verde): Quando apagado indica que o receptor está desalinhado com o 
transmissor.
5 - SENS.: Potenciômetro para ajuste de sensibilidade.
6 - CANAL: Seleciona o canal que o sensor irátrabalhar.

 Transmissor
1 - ALIMENTAÇÃO: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac
2 - LIGADO: LED que indica transmissor ligado.
3 - CANAL: Seleciona o canal que o sensor irá trabalhar.

INSTALAÇÃO
Após definir o local de instalação, siga os passos abaixo:

SELEÇÃO DE CANAL
1-Com o JUMPER, selecione o mesmo “CANAL” para o Transmissor  e  Receptor.
Obs.: CANAL 1 é o mais indicado para grande incidência de neblina e o CANAL 3 é o menos 
indicado.
2- Instale primeiro o transmissor. 
3- Instale o receptor. Ao instalar verifique se o receptor está o mais alinhado possível com o 
transmissor, para isto utilize o LED “ALINHA” (vermelho).

ALINHAMENTO POR LED                                                                                              
Quando estiver fazendo o ajuste mecânico para o perfeito alinhamento, o LED “ALINHA” (vermelho) 
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deverá ficar apagado. Se o led estiver aceso, ajuste até que ele se apague. Veja abaixo os níveis de 
alinhamento que o LED “ALINHA” (vermelho) irá indicar:
- LED vermelho aceso e LED verde apagado = sensor desalinhado e disparado.
- LED vermelho e LED verde acesos = sensor alinhado, sinal muito baixo.
- LED vermelho piscando rápido e LED verde aceso = sensor alinhado, sinal médio.
- LED vermelho piscando lento e LED verde aceso = sensor alinhado, sinal quase ótimo.
- LED vermelho apagado e LED verde aceso = sensor alinhado.
Obs.: É necessário que o feixe não esteja interrompido por nenhum obstáculo durante o alinhamento.

ALINHAMENTO POR SINAL SONORO
Esse alinhamento pode ser utilizado quando o usuário estiver com dificuldade de alinhar o sensor.
Quando o sensor estiver alinhado a sirene irá tocar. Esse tipo de alinhamento funciona como um
direcionador, sendo necessário fazer um alinhamento fino pelo LED “ALINHA”.
Para utilizar esse recurso, o contato “CM” deve ser conectado no negativo (-) da alimentação e uma
sirene piezoelétrica deve ser conectada no contato “NF” e no positivo (+) da alimentação do Receptor,
como mostra a figura abaixo:

SENSIBILIDADE
Para ajustar a sensibilidade, basta ajustar o trimpot “SENS.”. Essa sensibilidade será o tempo em que
o feixe tem que ficar interrompido para  que o sensor dispare.
Mínima sensibilidade: Girando o trimpot no sentido anti-horário, o feixe tem que ser interrompido por
500ms(milisegundos).

Máxima sensibillidade: Girando o trimpot no sentido horário, o feixe tem que ser interrompido por 
50ms (milisegundos).

INSTALAÇÕES POSSÍVEIS
Sensor Empilhado (Tipo cerca)

Proteção de Perímetro
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CUIDADOS
Para um bom funcionamento e para que não haja disparos indesejados é importante tomar alguns 
cuidados descritos abaixo:
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SENSOR ATIVO DE BARREIRA
1. DESCRIÇÃO:
O sensor infravermelho de barreira (IRB), foi fabricado para uso  interno e externo. Com fácil
instalação, ajuste prático e aparência  elegante, é indicado para escritórios, escolas, casas, 
empresas  e demais proteções de áreas, garantindo efetivamente a sua  proteção e 
impedindo danos a propriedade. Este manual se aplica para os seguintes modelos:

2. Características:
1. Os sensores são produzidos utilizando ligas de alumínio de alta qualidade, totalmente vedado e 
com função anti-interferência;
2. Possui duas freqüências de operação do infravermelho, impedindo a interferência de outros 
sensores adjacentes;
3. Função de identificação por feixe duplo, prevenindo a ocorrência de alarmes falsos causados por 
animais de pequeno porte;
4. Alinhamento realizado através de sinais sonoros e visuais (LED);
5. Permite a programação da potência dos feixes infravermelho, ajustando os sensores de acordo 
com o alcance necessário;
6. Saída de alarme programável em normalmente aberta ou fechada;
7. Chave tamper programável no TX e no RX  (função anti-violações);
8. Área protegida de 10 a 100 m indoor com conexão de retorno (RT);
9. Quantidade de feixes: 4 a 12 feixes.

3. Composição do produto 

4. Instruções de Instalação
1. Retire a proteção do tubo conforme indicado pela Figura 2;
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2. Faça a furação na parede referente a bucha tamanho 6 (incluso com o produto). Em seguida, 
posicione o sensor alinhando as cavidades dos parafusos com as buchas e por fim, faça a fixação do 
equipamento. Os terminais para conexão dos fios devem ser posicionados para baixo, conforme 
mostra a Figura 3. 

                                 ATENÇÃO:

1. O transmissor e o receptor do infravermelho de barreira, devem estar instalados no mesmo nível 
horizontal e vertical em relação ao solo.
2. Os terminais de conexão dos fios  devem ser posicionados para baixo, a fim de evitar que a água 
da chuva entre no sensor.

5. Configurações
1. Gire a rosca de proteção no sentido anti-horário para acesso a placa do sensor IRB, de acordo com
a Figura 4.
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2. Utilize a chave de fenda para retirar a PCI do tubo de alumínio, através da cavidade deslizante, 
conforme mostra a Figura 5.

3. Principais componentes da placa.

4. Configurações
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6. Modo de ligação
- Fonte de alimentação comum e cabo de sincronismo

- Insira o Jumper J2 para instalar os sensores sem a conexão RT.
Recomenda-se o modo assíncrono somente em instalações indoor com até 60 m, considerando as 
seguintes condições:
  a) Utilize no máximo dois pares no mesmo plano horizontal;
  b)   Mantenha a fonte de alimentação dos sensores entre 12Vdc e 18Vdc;
  c) Evite a interferência de outros dispositivos infra-vermelhos (Sensores infra-vermelhos, cãmeras, 
etc).
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7. Alinhamento do infravermelho
1. Ajuste o transmissor (TX) e o receptor (RX) no mesmo nível vertical. Em seguida gira o RX 
lentamente para a esquerda até ativar o alarme (Buzzer). Faça o mesmo para a direita, 
determinando assim as posições críticas de cada um, de acordo coma Figura 8. Por fim, posicione o 
RX na posição central, em relação as posições críticas. Os sensores encontram-se alinhados quando 
o LED estiver apagado e o buzzer não emitir nenhum som.

2. Deve-se ajustar o mesmo canal de freqüência (J5) e a mesma potência do sinal infravermelho (J6) 
para o transmissor e o receptor.
Verifique o alcance máximo da área protegida. Recomenda-se até100 m em área externa, para todos 
os modelos de sensores IRB.

  

ATENÇÃO:

1. Considere as seguintes condições durante a instalação:
  a) Evite a instalação em locais com obstáculo que possam interromper os feixes entre TX e RX (por 
exemplo plantas e galhos de árvores);
  b) Não instalar em base móvel ou terreno não plano que possa causardiferença entre os níveis dos 
sinais infravermelhos;
  c) Evite a instalação com o RX voltado diretamente para a luz intensa do sol ou qualquer tipo de luz 
forte;
2. Evite o contato com materiais corrosivos;
3. Trave o tubo de encaixe, evitando a entrada de água;
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8. Características técnicas

9. Solução de problemas
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SENSOR INFRAVERMELHO IRA-360

CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Ajuste vertical  22º
- Ajuste horizontal  180º
- Ajuste de sensibilidade
- Caixa com filtro solar para uso interno ou externo
- Alinhamento por tensão, espelho e led alto brilho
- Tamper
- Alcance de proteção 150m
- Alto índice de neblina 100m
- Consumo TX: 50mA
- Consumo RX: 20mA

PARTES INTERNAS DO APARELHO
 Receptor

1 - Tamper
2 - Contato do relé:    NA - normalmente aberto         NF - normalmente fechado          CM- comum
3 - LD1: Quando aceso indica que o sensor está disparado
4 - POT1: Potenciômetro para ajuste de sensibilidade
5 - LD2: Quando apagado indica que  o receptor está alinhado com o transmissor (auxílio para 
alinhamento)
6 - TP1 e TP2: Ponto para medir tensão de alinhamento
7 -  Alimentação: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac

 Transmissor
1 - Alimentação: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac

INSTALAÇÃO
Após definir o local de instalação, siga os passos abaixo:
1- Instale primeiro o transmissor. 
2- Com o auxílio do "espelho" defina o lugar onde será instalado o receptor como mostra a figura
abaixo.
3-  Instale  o  receptor.  Ao  instalar  verifique  se  o  receptor  está  o  mais  alinhado  possível  com  o
transmissor, para isto utilize o espelho ou Led (”LD2”).
Obs:  O  espelho  e  o  led  são  uma  forma  inicial  de  alinhamento,  sendo  necessário  fazer  um
alinhamento fino medindo nos pontos (TP1 e TP2). Os itens abaixo mostram como utilizar essas três
ferramentas de instalação.

LED:
Quando estiver fazendo o ajuste mecânico para o perfeito alinhamento, o “LD2” (vermelho alto brilho) 
deverá ficar apagado. Se o led estiver acesso, ajuste até que ele se apague.
Obs.: É necessário que o feixe não esteja interrompido por nenhum obstáculo durante o alinhamento.
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ESPELHO:                                                                                                                       
Sempre observar os dois espelhos para melhor alinhamento tanto no RX quanto no TX. O espelho é 
usado quando não for possível visualizar o led (”LD2”) na placa receptora. Esse tipo de alinhamento 
funciona como um direcionador sendo necessário fazer um alinhamento fino. Para alinhar veja figura 
abaixo:

ALINHAMENTO FINO
Após  a  instalação  do  transmissor  e  do  receptor  infravermelho,  é  necessário  que  se  faça  um
alinhamento fino para o funcionamento ideal. Deve-se medir nos pontos (TP1 e TP2) uma tensão de
no mínimo 1,4V. Se necessário, ajuste a lente horizontalmente e verticalmente até que consiga esse
valor (Veja Figura 3B).

SENSIBILIDADE
Para ajustar a sensibilidade basta ajustar o trimpot "POT1”. Essa sensibilidade será o tempo em que
o feixe tem que ficar interrompido para  que o infra dispare.
Mínima sensibilidade: Girando o "POT1" no sentido anti-horário, o feixe tem que ser interrompido
por 100 ms (milisegundos).
Máxima sensibillidade: Girando o "POT1" no sentido horário, o feixe tem que ser interrompido por
50 ms (milisegundos).

POSIÇÃO DAS LENTES                                                     ESQUEMA DE LIGAÇÃO

                                                           

CUIDADOS
Para um bom funcionamento e para que não haja disparos indesejados é importante tomar alguns 
cuidados descritos abaixo:
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SENSOR INFRAVERMELHO DUPLO IRD-640 PET

INTRODUÇÃO
O sensor infravermelho passivo IRD 640 Pet foi projetado com a mais alta tecnologia existente no
mercado mundial.O IRD 640 é um sensor microcontrolado que analisa digitalmente os sinais dos
sensores piroelétricos, este tratamento digital utiliza as informações de amplitude do pulso, largura do
pulso, polaridade do pulso e intervalo de repetição para validar o sinal e inibir disparos falsos.
Ele  tem em sua  configuração  um circuito  de  compensação  de  temperatura,  chave  tamper  para
proteção da tampa e dois sensores piroelétricos de quatro elementos. Também incorpora duas lentes
de  fresnel  especiais  com  tecnologia  PET  IMMUNITY,  ou  seja,  não  detecta  pequenos  animais
(pequenos cães, gatos e ratos) que venham eventualmente circular  na área de cobertura do sensor. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Sensores: Dois sensores piroelétrico com quatro elementos cada;
Detecção máxima: 14 metros / 90º;
Sensibilidade:      

Máxima - máxima sensibilidade de detecção;
Média - média sensibilidade de detecção;
Mínima - mínima sensibilidade de detecção;

Tempo de acionamento: 3 segundos;
Tempo de estabilização: 1 minuto;
Tensão de alimentação: 9  a 18 VDC
Consumo em repouso: 6mA  @ 12 VDC
Consumo em acionamento: 15mA @ 12VDC
Dimensão: 70x125x55 mm
Lente: Leitosa especial PET IMMUNITY
Peso aproximado: 130 gramas

INSTALAÇÃO
Instale o sensor a uma altura mínima de 2,10 metros e máxima de 2,4 metros  na posição vertical
sem o uso de articulador. Coloque a alimentação no sensor e aguarde que os leds parem de piscar,
com isso o circuito estabiliza.
Coloque o jumper  na sensibilidade desejada (Máxima - Média ou Mínima) e a tampa frontal. 
Comece a andar  lentamente  em frente  ao  sensor  observando se  o  sensor  dispara(os  dois  leds
acedem ao mesmo tempo por 3 segundos) em toda a área que você deseja proteger, caso necessário
ajuste a sensibilidade e o posicionamento do sensor.
Para uma melhor detecção aconselha-se instalar o sensor numa posição que o intruso corte todos os
feixes. A figura abaixo ilustra:

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção dos elementos piroelétricos, vista de cima e vista de lado.
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PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:           

Terminais de conexão - Alimentação do sensor. +  e  -  : 9  a 18 VDC.
ALARM -  Saída normalmente fechada.
TAMPER -  Saída para proteção da tampa.
 Sensibilidade do sensor 
         Máxima -> máxima sensibilidade de detecção
         Média -> média sensibilidade de detecção
         Mínima -> mínima sensibilidade de detecção
Protetor - Proteção do circuito.
Sensor 01,02- Sensor.   ( Nunca coloque o dedo).
LED 01-Pisca rápido se ocorrer detecção do sensor 01.
LED 02 - Pisca rápido se ocorrer detecção do sensor 02.
Obs.: Quando os dois leds acendem ao mesmo tempo por 3 segundos indica que o sensor IRD 640 
disparou.

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.

 

                       

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
Embora o sensor IRD 640 não detecte pequenos animais, ele não deve ser instalado do lado externo
do recinto.
O sensor somente é imune a pequenos animais rasteiros, pássaros voando próximo a sua lente ele
detecta normalmente.
Instale o sensor  a uma altura entre 2,10 a 2,40 metros do solo na posição vertical.
Para que o circuito estabilize, o led ficará piscando 2 minutos ao ligar a alimentação do sensor.
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SENSOR INFRAVERMELHO IRP-310i

INTRODUÇÃO
O sensor infravermelho passivo IRP-310I foi projetado com a mais alta tecnologia existente no mercado
mundial.  Ele  tem  em sua  configuração  um circuito  microcontrolado  que  tem uma  grande  precisão  e
confiabilidade  em  sua  leitura,  chave  tamper  para  proteção  da  tampa  e  sensor  piroelétrico  de  duplo
elemento. Também incorpora uma lente de fresnel especial com proteção contra luz branca e radiação UV.
Com um circuito especial de proteção contra RFI ele consegue minimizar os eventuais disparos falsos.
Essas características colocam o sensor infravermelho passivo IRP-310I em destaque com relação aos
outros sensores existentes.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Sensor: Duplo elemento piroelétrico;
Detecção máxima: 12 metros / 90º;
Sensibilidade:    Pulso 1 - máxima sensibilidade de detecção;

Pulso 2 - média sensibilidade de detecção;
Pulso 3 - mínima sensibilidade de detecção;

Tempo de acionamento: 2 a 3 segundos;
Tempo de estabilização: 60 segundos;
Tensão de alimentação: 11 a 18 VDC
Consumo: 12 mA @ 12 VDC
Dimensão: 62x90x48 mm
Lente: Leitosa
Peso aproximado: 80 gramas

TESTE DO SENSOR
Coloque  a  alimentação  no  sensor  e  aguarde  o  LED  parar  de  piscar  de  forma  intermitente
(aproximadamente 1 minuto) para que o circuito se estabilize. Coloque o jumper pulso na sensibilidade
desejada  (1  -  2  ou  3)  e  coloque  a  tampa frontal.  Comece  a  andar  lentamente  em frente  ao  sensor
observando  se  o  led  acende  em  toda  a  área  que  você  deseja  proteger,  caso  necessário  ajuste  a
sensibilidade e o posicionamento do sensor.

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista de cima e vista de lado.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.
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SENSOR INFRAVERMELHO IRPET-500

INTRODUÇÃO
O sensor infravermelho passivo  IRPet-500 foi  projetado com a mais alta  tecnologia  existente  no
mercado mundial. Ele tem em sua configuração um circuito de compensação de temperatura, chave
tamper para proteção da tampa e sensor piroelétrico de duplo elemento. Também incorpora uma lente
de  fresnel  especial  com  tecnologia  PET  IMMUNITY,  ou  seja,  não  detecta  pequenos  animais
(pequenos cães, gatos e ratos) que venham eventualmente circular  na área de cobertura do sensor. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Sensor: Duplo elemento piroelétrico;
Detecção máxima: 14 metros / 90º;
Sensibilidade:      

Pulso 1 - máxima sensibilidade de detecção;
Pulso 2 - média sensibilidade de detecção;
Pulso 3 - mínima sensibilidade de detecção;

Tempo de acionamento: 2 segundos;
Tempo de estabilização: 2 minutos;
Tensão de alimentação: 9  a 18 VDC
Consumo: 8mA  @ 12 VDC
Dimensão: 62x90x48 mm
Lente: Leitosa especial PET IMMUNITY
Peso aproximado: 80 gramas

INSTALAÇÃO
Instale o sensor a uma altura mínima de 2,10 metros e máxima de 2,4 m na posição vertical, sem o
uso de articulador. Coloque a alimentação no sensor e aguarde o led parar de piscar, com isso o
circuito estabiliza. Coloque o jumper PULSO na sensibilidade desejada (1 - 2 ou 3) e a tampa frontal.
Comece a andar lentamente em frente ao sensor observando se o led acende em toda a área que
você deseja proteger, caso necessário ajuste a sensibilidade e o posicionamento do sensor. Para uma
melhor detecção aconselha-se instalar o sensor numa posição que o intruso corte todos os feixes. A
figura abaixo ilustra:

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista de cima e vista de lado.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:
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PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.

     

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
Embora  o  sensor  IRPet-500 não detecte  pequenos animais,  ele  não deve  ser  instalado  do lado
externo do recinto.
O sensor somente é imune a pequenos animais rasteiros, pássaros voando próximo a sua lente ele
detecta normalmente.
Instale o sensor  a uma altura entre 2,10 a 2,40 metros do solo na posição vertical.
Para que o circuito estabilize, o led ficará piscando 2 minutos ao ligar a alimentação do sensor .
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SENSOR INFRAVERMELHO IRW-1000

O  sensor  infravermelho  passivo  IRW-1000  foi  desenvolvido  pela  JFL usando  tecnologia  de  ponta  e
montado em uma moderna fábrica com máquinas automáticas sem contato manual, garantindo assim, um
produto com extrema qualidade.
No sensor são usados detector piroelétrico de duplo elemento, lente de fresnel com proteção contra luz
branca, raios UV e um circuito de compensação de temperatura.

INSTALAÇÃO
Instale o sensor IRW-1000 sempre em parede de alvenaria.
Coloque a alimentação no sensor e aguarde 90 segundos para que ele estabilize, coloque o jumper pulso
na sensibilidade desejada (1 - 2 ou 3) e recoloque a tampa superior. Comece a andar lentamente embaixo
do sensor  observando se o led acende em toda a área que você deseja proteger, caso necessário ajuste a
posição do sensor e a sensibilidade.

FAIXA DE DETECÇÃO
As figuras abaixo mostram a faixa de detecção do sensor, vista frontal e vista lateral.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra a placa do sensor com seus principais componentes:

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo indesejados.
- Não coloque o sensor olhando diretamente para ar condicionado ou local com circulação de ar.
- Não coloque obstáculos em frente ao sensor.
- Não instale o sensor em locais abertos ou onde circulam animais.
- Sempre instale o sensor pelo lado de dentro de janelas e portas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tensão de alimentação: 9  à 18 VDC
Consumo: 8mA  @ 12 VDC
Tempo de acionamento: 2 à 3 segundos
Tempo de estabilização: 90 segundos
Dimensão: 64X59X50 mm
Peso aproximado: 70 gramas
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SENSORES INFRAVERMELHOS SEM FIO

SENSOR DUPLO INFRAVERMELHO IRD-650 DUO

O sensor duplo infravermelho passivo sem fio IRD 650 Duo. Possui circuito de baixo consumo de
corrente gerenciado por microcontrolador, que garante detecções de movimento precisas, evitando
falsos disparos. A tecnologia Duo aliada a confiabilidade da transmissão de dados sem fio e redução
de consumo de bateria, proporciona mais segurança ao ambiente. Possui circuito de compensação
de temperatura e seu PIR (Sensor Infravermelho Piroelétrico) possui duplo elemento. O sensor IRD
650 Duo possui lente de fresnell especial, com proteção contra luz branca e raios UV (ultra violeta)
além da tecnologia PET IMMUNITY, ou seja, não detecta pequenos animais com até 30Kg, como
cães,  gatos e  ratos  que  venham eventualmente  circular  na área de cobertura  do sensor.  Essas
características colocam o sensor duplo infravermelho passivo sem fio IRD 650 Duo em destaque em
relação aos outros sensores duplos passivos sem fio existentes no mercado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Frequência: 868 Mhz
Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos.
Detecção máxima: 12 metros / 90º
Sensor: Dois sensores piroelétricos de duplo elemento.
Tempo de estabilização inicial: 1 min.
Sensibilidade: Três níveis de sensibilidade de detecção.
Função PET: 30Kg
Intervalo entre detecção: 1 a 10 min.
Intervalo de supervisão do sensor: 1, 3, 5 ou 30 minutos.
Tensão de alimentação: 3V bateria de lithium CR123.
Consumo em repouso: 7uA
Consumo em acionamento: 16mA
Dimensão: 70x125x55 mm
Peso aproximado: 130 gramas

FUNCIONAMENTO
A detecção de movimento,  transmissão  de dados para a  central,  indicação através  do LED e  o
reconhecimento da chave tamper do sensor são configurados na central de alarme através do menu
"Opções dos dispositivos sem fio",  permitindo maior economia de bateria e maior adaptação aos
diversos tipos de ambiente. Ao conectar a bateria o LED começa a piscar, indicando que está em
processo de conexão com a central de alarme e estabilização dos elementos PIR.
O sensor se comunica periodicamente com a central de alarme no intervalo configurado como tempo
de supervisão. Quando estiver habilitada a supervisão do sensor sem fio na central e a central não
conseguir comunicar com o sensor, após 3 minutos a central de alarme indica falha na comunicação
com o sensor. Há a possibilidade de inibir a transmissão do disparo do sensor sem fio quando a
central estiver desarmada, dessa forma o sensor só informa a detecção de movimento para a central
se esta estiver armada. Isso garante maior economia de bateria do sensor sem fio. Ainda neste modo
de funcionamento é possível simular o disparo do sensor sem fio, dessa forma o sensor irá detectar o
movimento e piscar o LED rapidamente, mas não irá transmitir os dados do disparo para a central de
alarme.  Após a detecção de movimento o  sensor entra  em estado de repouso durante o tempo
programado,  caso  a central  esteja  desarmada.  Quando a central  estiver  armada o sensor  ficará
sempre ativo para detectar uma intrusão. Caso o sensor não esteja aprendido em nenhuma central de
alarme, o tempo de repouso após disparo é fixo de 4 minutos.

PROGRAMAÇÃO
O IRD 650 Duo é compatível com toda a linha de centrais de alarme Duo da JFL.
Todas as configurações de funcionamento deste sensor são feitas diretamente na central de alarme e
atualizadas periodicamente para o sensor durante a inicialização, disparo,  acionamento da chave
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tamper e no intervalo programado como tempo de supervisão. Duas piscadas rápidas do led indica
que o sensor recebeu o comando da central de alarme com a programação atualizada.
Aprender e Apagar: Siga as instruções do menu de programação de dispositivos sem fio da central
de alarme. É necessário efetuar o disparo do sensor sem fio, que pode ser feito pressionando a chave
tamper através da detecção de movimento pelos elementos PIR ou retirando e conectando a bateria.
Sensibilidade: Esta configuração é feita no atributo de zona da central de alarme que o sensor está
aprendido. São três níveis: Máxima, Média ou Mínima sensibilidade de detecção.
Intervalo entre disparo: Configurado na central de alarme e pode variar de 1 a 10 minutos.
Supervisão do sensor: Pode ser habilitada no menu de "Opções dos dispositivos sem fio" da central
de alarme.
Tempo de supervisão do sensor: Configurado na central de alarme e pode ser de 1, 3, 5 ou 30
minutos.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista lateral e vista de cima.

           

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.
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SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO SEM FIO IRPET-510i

O IRPET-510 é um sensor infravermelho sem fio de longo alcance de transmissão e baixo consumo de
corrente. Utiliza microcontrolador de 8 bits da mais alta tecnologia, seu software inteligente permite uma
configuração  total  (Repouso,  Sensibilidade,  Alcance,  Zona  Inteligente),  possui  uma  detecção  precisa
evitando falsos disparos . Sua alimentação é com bateria de lithium (tipo CR 123) de longa duração. O
IRPET-510 tem em sua configuração um circuito de compensação de temperatura, sensor piroelétrico de
duplo  elemento.  Também incorpora  uma lente  de  fresnel  especial  com proteção  contra  luz  branca  e
radiação UV e com tecnologia PET IMMUNITY, ou seja, não detecta animais rasteiros (pequenos cães,
gatos e ratos) que venham eventualmente circular na área de cobertura do sensor. Essas características
colocam o sensor infravermelho passivo IRPET-510 em destaque com relação aos outros sensores infra
vermelhos sem fio existentes.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Freqüência: 433,92 Mhz Hopping Code;
Alcance de transmissão: Configurável(150m ou 400m sem obstáculos);
Detecção máxima: 12 metros / 88,5º;
Sensor: Duplo elemento piroelétrico;
Sensibilidade:

SENSIB. 1 -máxima sensibilidade de detecção;
SENSIB. 2 - média sensibilidade de detecção;
SENSIB. 3 - mínima sensibilidade de detecção;

Repouso: 
REPOUSO 0 - 0 minuto;
REPOUSO 2 - 2 minutos;
REPOUSO 4 - 4 minutos;

Zona Inteligente: Ver item ZONA INTELIGENTE;
Tempo de acionamento: 3 segundos;
Tempo de estabilização inicial: 90 segundos;
Número de zonas: 4;
Tensão de alimentação: Bateria de lithium 3V  CR123;
Consumo de repouso: 5uA;
Consumo de Transmissão: 30mA em 400m 
20mA em 150m
Dimensão: 62x90x48 mm;
Peso aproximado: 100 gramas.

FUNCIONAMENTO
O sensor possui um temporizador configurável para economia de bateria. Portanto após uma transmissão
o mesmo fica em repouso de acordo com a configuração do jumper (repouso).
- Repouso 0: O sensor não fica em repouso; não há intervalo entre as detecções. Indicado para ambientes
com pouca movimentação de pessoas.
- Repouso 2: O sensor após a transmissão fica em repouso por 2 minutos. Indicado para ambientes com
movimentação normal de pessoas. 
- Repouso 4: O sensor após a transmissão fica em repouso por 4 minutos. Indicado para ambientes de
extrema movimentação de pessoas.
Para testar o sensor pressione a chave teste por 2 segundos e solte. O LED irá acender, com isso a central
de alarme será disparada (irá detectar a transmissão de um sensor).
A cada detecção o sensor emite o sinal de RF por aproximadamente 3 segundos.
O sensor  infravermelho IRPET-510  é  somente  para  uso interno,  não aconselhamos  usá-lo  em locais
abertos.

ZONA INTELIGENTE
O sensor IRPET-510 possui um jumper (INT.) para configuração de zona inteligente. Quando o jumper INT.
estiver fechado o sensor está configurado como zona inteligente. Sendo que para haver transmissão do
sensor para a central, deve acontecer duas detecções num período de até 1 minuto.  Está configuração
evita disparos indesejáveis, é indicado para áreas criticas. Se o jumper INT. estiver aberto o sensor tem

                                                   ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA  118



um comportamento padrão, isto é, somente ocorre a transmissão no momento em que houver uma
detecção.

PROGRAMAÇÃO
O IRPET-510 pode ser programado em todos os receptores e centrais de alarme da JFL que trabalham na
Freqüência de 433,92 Mhz no sistema hopping code. Para programá-lo siga os passos abaixo:
- Escolha a zona que ele irá atuar no jumper ZONA
- Escolha a sensibilidade no jumper SENSIB.
- Escolha o tempo de repouso no jumper REPOUSO
- Escolha o alcance de transmissão no jumper POT. (Jumper retirado 400m ou jumper colocado 150m).
-  Pressione por  2 segundos a chave TESTE do sensor  e solte.  Logo após, pressione e solte  a tecla
APRENDER da central ou do receptor,  com isso ele estará programado.
Obs: Em centrais e receptores de uma zona não há necessidade de escolher a zona no sensor.

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista lateral e vista de cima.

           

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.
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SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IRPET-520 DUO

O sensor infravermelho passivo sem fio IRPET-520 Duo possui circuito de baixo consumo de corrente
gerenciado  por  microcontrolador,  que  garante  detecções de  movimento  precisas,  evitando  falsos
disparos. A tecnologia Duo aliada a confiabilidade da transmissão de dados sem fio e redução de
consumo de bateria, proporciona mais segurança ao ambiente. Possui circuito de compensação de
temperatura e seu elemento PIR (Sensor Infravermelho Piroelétrico) possui duplo elemento. O sensor
IRPET-520 Duo possui lente de fresnell especial, com proteção contra luz branca e raios UV (ultra
violeta) além da tecnologia PET IMMUNITY, ou seja, não detecta pequenos animais com até 20Kg,
como cães, gatos e ratos que venham eventualmente circular na área de cobertura do sensor. Essas
características colocam o sensor infravermelho passivo sem fio IRPET-520 Duo em destaque em
relação aos outros sensores passivos sem fio existentes no mercado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Frequência: 868 Mhz
Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos.
Detecção máxima: 12 metros / 90º
Sensor: Duplo elemento piroelétrico.
Tempo de estabilização inicial: 1 min.
Sensibilidade: Três níveis de sensibilidade de detecção.
Função PET: 20Kg
Intervalo entre detecção: 1 a 10 min.
Intervalo de supervisão do sensor: 1, 3, 5 ou 30 minutos.
Tensão de alimentação: 3V bateria de lithium CR123.
Consumo em repouso: 5uA
Consumo em acionamento: 15mA
Dimensão: 62x90x48 mm
Peso aproximado: 100 gramas

FUNCIONAMENTO
A detecção de movimento,  transmissão  de dados para a  central,  indicação através  do LED e  o
reconhecimento da chave tamper do sensor são configurados na central de alarme através do menu
"Opções dos dispositivos sem fio",  permitindo maior economia de bateria e maior adaptação aos
diversos tipos de ambiente.
Ao conectar a bateria o LED começa a piscar, indicando que está em processo de conexão com a
central de alarme e estabilização do elemento PIR. O sensor se comunica periodicamente com a
central de alarme no intervalo configurado como tempo de supervisão. Quando estiver habilitada a
supervisão do sensor sem fio na central e a central não conseguir comunicar com o sensor, após 3
minutos a central de alarme indica falha na comunicação com o sensor.
Há a possibilidade de inibir a transmissão do disparo do sensor sem fio quando a central estiver
desarmada, dessa forma o sensor só informa a detecção de movimento para a central se esta estiver
armada.  Isso  garante  maior  economia  de  bateria  do  sensor  sem  fio.  Ainda  neste  modo  de
funcionamento é possível simular o disparo do sensor sem fio, dessa forma o sensor irá detectar o
movimento e piscar o LED rapidamente, mas não irá transmitir os dados do disparo para a central de
alarme.  Após a detecção de movimento o  sensor entra  em estado de repouso durante o tempo
programado,  caso  a central  esteja  desarmada.  Quando a central  estiver  armada o sensor  ficará
sempre ativo para detectar uma intrusão. Caso o sensor não esteja aprendido em nenhuma central de
alarme, o tempo de repouso após disparo é fixo de 4 minutos.

PROGRAMAÇÃO
O IRPET-520 Duo é compatível com toda a linha de centrais de alarme Duo da JFL.
Todas as configurações de funcionamento deste sensor são feitas diretamente na central de alarme e
atualizadas periodicamente para o sensor durante a inicialização, disparo, acionamento da chave
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tamper e no intervalo programado como tempo de supervisão. Duas piscadas rápidas do led indica
que o sensor recebeu o comando da central de alarme com a programação atualizada.
Aprender e Apagar: Siga as instruções do menu de programação de dispositivos sem fio da central
de alarme. É necessário efetuar o disparo do sensor sem fio, que pode ser feito pressionando a chave
tamper através da detecção de movimento pelo elemento PIR ou retirando e conectando a bateria.
Sensibilidade: Esta configuração é feita no atributo de zona da central de alarme que o sensor está
aprendido. São três níveis: Máxima, Média ou Mínima sensibilidade de detecção.
Intervalo entre disparo: Configurado na central de alarme e pode variar de 1 a 10 minutos.
Supervisão do sensor: Pode ser habilitada no menu de "Opções dos dispositivos sem fio" da central
de alarme.
Tempo de supervisão do sensor: Configurado na central de alarme e pode ser de 1, 3, 5 ou 30
minutos.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista lateral e vista de cima.

           

PRECAUÇÕES
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.
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SENSOR INFRAVERMELHO IRS-430i

O sensor infravermelho passivo sem fio microcontrolado IRS430I, possui circuito de baixo consumo
de corrente  que  é  gerenciado  por  um microcontrolador,  que  além de  fazer  o  gerenciamento  da
bateria, permite que faça sempre detecções precisas, assim evitando falsos disparos. É alimentado
com uma bateria de lithium tipo CR123A. Possui um circuito de compensação de temperatura, seu
elemento PIR (Sensor Infravermelho Piroelétrico) possui duplo elemento. O sensor IRS430I possui
uma lente de fresnell  especial,  com proteção contra  luz branca e raios UV (ultra  violeta).  Essas
características  colocam  o  sensor  infravermelho  passivo  sem  fio  microcontrolado  IRS430I  em
destaque em relação aos outros sensores passivo sem fio existentes no mercado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Frequência: 433,92 Mhz hopping code
Alcance de transmissão: 80 metros sem obstáculos
Detecção máxima: 12 metros / 90º;
Sensor: Duplo elemento piroelétrico;
Sensibilidade:

Pulso 1 - máxima sensibilidade de detecção;
Pulso 2 - média sensibilidade de detecção;
Pulso 3 - mínima sensibilidade de detecção;

Tempo de acionamento: 3 segundos;
Tempo de estabilização inicial: 60 segundos;
Intervalo entre detecção: 50 segundos;
Número de zonas: 4
Tensão de alimentação: 3V bateria de lithium CR123
Consumo em Repouso: 8uA
Consumo em Acionamento: 8mA
Dimensão: 62x90x48 mm
Peso aproximado: 100 gramas

FUNCIONAMENTO
No sensor possui  um microcontrolador que analisa o sinal  proveniente do elemento PIR (Sensor
Infravermelho Piroelétrico) e toma a decisão, para efetuar o disparo do sensor. No software possui um
temporizador para fins de economia de bateria para que logo após um disparo o sensor permaneça
em repouso pelo tempo de 50 segundos. Também o usuário consegue escolher através do jumper 1 2
3 (sensibilidade) a  sensibilidade de detecção (1-Máxima/2-Média/3-Minima).  Para testar  o  sensor
numa central de alarme basta pressionar por 2 segundos e soltar a chave TESTE (que está localizada
na placa). Quando ocorre o disparo do sensor o circuito de RF transmite a informação de disparo por
3 segundos. O sensor quando está com bateria baixa, transmite para a central de alarme em que está
instalado, indicando que está com bateria baixa. No momento da transmissão o Led do sensor pisca
rápido indicando que está com bateria baixa. O sensor não pode ser instalado em locais abertos.

PROGRAMAÇÃO
O IRS-430I pode ser programado em todos os receptores e centrais de alarme da JFL que trabalham
na Frequência de 433,92 Mhz no sistema hopping code. Para programa-lo siga os passos abaixo:
- Escolha a zona que ele irá atuar no jumper “ZONAS”
- Escolha a sensibilidade no jumper “1 2 3”
- Aperte e solte a tecla APRENDER da central  ou do receptor,  logo em seguida pressione por 2
segundos e solte a tecla TESTE do sensor IRS-430I, com isso ele estará programado.
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Obs: Em centrais e receptores de uma zona não há necessidade de escolher a zona no sensor.
Se for mudar o sensor de zona tem que programá-lo novamente.

PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

1 - Pulso - Sensibilidade do sensor.
Pulso 1 máxima sensibilidade de detecção.

 Pulso 2 média sensibilidade de detecção.
 Pulso 3 mínima sensibilidade de detecção.
2 - LED - Indicação de detecção.
3 - Chave para testar o sensor e programar.
4 - Sensor piroelétrico de duplo elemento.
5 - Jumper para seleção de zonas.
6 - Bateria de lithium 3V CR123.

FAIXA DE DETECÇÃO
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista lateral e vista de cima.

           

PRECAUÇÕES
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PROTETOR DE LINHA TELEFÔNICA

O protetor de linha telefônica protege de descargas elétricas qualquer equipamento  (Centrais de
Alarme, discadoras, PABS, etc) ligado na linha telefônica. 
O sistema de proteção deste equipamento é composto por varistores e centelhador a gás.
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SENSOR DE PORTA ABERTA

ALARME DE PORTA ABERTA PA-110

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
-4 funções especiais
-Relê auxiliar
- Seleciona até 6 tons de sirene;
- Ajusta o volume da sirene;
- Tempo da porta aberta ajustável;
- Alimentação AC 127 ou 220 Vac.

FUNCIONAMENTO
Com esse aparelho você controla a abertura de portões de condomínio, comércio, residências, etc.
Para isso basta programar um tempo de abertura que você queira que o portão fique aberto, após
vencer esse tempo a sirene do aparelho é acionada.

PARTE INTERNA DO APARELHO:

1 - Jumper para seleção de tensão 127 / 220 VAC
2 - Cabo para alimentação AC.
3 - Trimpot para ajuste de tempo para acionamento do relê. (Tempo máximo 6 minutos)
4 - Jumper para seleção do modo de acionamento do relê 
( com retenção ou sem retenção)
5 - CM  Contato comum do relê.
6 - NF   Contato Normalmente fechado do relê;
7 - NA   Contato Normalmente aberto do relê;
8 - Saída + 12 VDC
9 - Saída (GND) -12VDC
10 - Entrada para sensor;
11 - Transformador para alimentação do produto;
12 - Conector do transformador
13 - Fusível 
14 - Conector do painel;
15 - Seleção do tom da sirene;
16 - Teste de sirene
17 - Seleção de funções especiais:
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FUNÇÕES:
A) -Após o término do tempo ajustado no trimpot “TEMPO” ,  a sirene irá soar e iniciar a contagem do
tempo ajustado no trimpot “ TFP” ao término desse tempo o relê irá  acionar.
Se o jumper “C/RET” “figura1(4)” estiver  conectado o relê irá  ficar   acionado e a sirene irá ficar
soando  até o fechamento do sensor.
Se o jumper “C/RET” “figura1(4)”estiver desconectado o relê irá ficar  acionado por  2 segundo e a
sirene ficará soando até o fechamento do sensor. 
B) -Após o tempo ajustado no trimpot “TEMPO” o relê irá acionar  e a sirene irá soar. Ao fechar o
sensor o rele desaciona e a sirene para de soar.  
C) - Ao abrir o sensor o relê irá acionar , apos o término ajustado no trimpot “ TEMPO” a sirene irá
soar.Ao fechar o sensor o relê desaciona e a sirene para de soar.  
D) -Ao abrir o sensor  sirene emite um bip. Ao término do tempo ajustado no  trimpot “TEMPO” a
sirene irá soar . Ao fechar o sensor  a sirene para de soar.   O relê auxiliar não aciona nessa função.
OBS: se o trimpot “TEMPO” for ajustado para o mínimo  , ao abrir o sensor a sirene irá  soar até o
sensor ser fechado novamente.

PARTE EXTERNA DO APARELHO:

1 - Led LIGADO - Quando aceso indica que o aparelho está ligado;
2 - Chave liga/desliga
3 - Led ABERTO - Quando aceso indica que o sensor da porta está aberto.
4 - Sirene
5 - Ajuste de volume da sirene, Girando no sentido horário aumenta o volume;
6 - Ajuste do tempo que a porta pode ficar aberta.(Tempo máximo 7minutos)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tensão de Alimentação: 127 ou 220 Vac
Volume máximo da sirene: 105 dB a 1 metro.
Consumo em repouso: 2 KWh/mês 
Dimensões:132X98X67 mm
Peso: 380 gramas
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RECEPTORES

RECEPTOR MULTIFUNCIONAL PROGRAMÁVEL AC-100

PROGRAMAÇÃO DE SENSORES E CONTROLES REMOTOS
Esse receptor aceita sensores de abertura sem fio e sensores infravermelho sem fio na freqüência de
433,92 MHz no sistema Hopping code.  Aceita tanto  controles remotos no sistema Hopping code
quanto Rolling code, ambos na freqüência 433,92 MHz.
Para programar, pressione e solte a tecla APRENDER localizada na placa do receptor e em seguida
acione o sensor de abertura, o sensor infravermelho ou o controle remoto. O led APRENDER acende
por 2 segundos confirmando a apreensão. Cada tecla do controle remoto deve ser aprendida.
Obs.: - O número máximo de controles remotos é de 300 e o de sensores sem fio é de 40.
-  Ao  gravar  um  controle  remoto  ou  sensor  quando  a  memória  estiver  cheia,  ele  será  gravado
sobrescrevendo a 1º posição de memória.

APAGAR OS CONTROLES REMOTOS E OS SENSORES GRAVADOS
Para apagar a memória de sensores e controles remotos, pressione e segure a tecla APRENDER por
7 segundos até o led APRENDER apagar, com isso todos os sensores e controles remotos serão
apagados.

PROGRAMAÇÃO DO RELÉ
O receptor poderá ser programado para obedecer ao controle remoto e/ou ao sensor. Veja como pode
ser feita a programação dos relés com os jumpers 1, 2, 3 e 4 (PROG):

MODO DE OPERAÇÃO DO RELÉ
SENSOR: Esta programação permite que sensores sem fio acionem o relé do receptor. Ao receber um
sinal do sensor sem fio o relé aciona por 3 segundos.
COM RETENÇÃO: O relé aciona ao pressionar o botão do controle remoto e desaciona ao pressionar
novamente.
SEM RETENÇÃO: Ao pressionar  o botão do controle remoto,  o relé aciona por  um tempo (0,6  ou 2
segundos dependendo da programação do jumper JT/CE) ou até que solte o botão do controle remoto.
TEMP. 4 MIN: Esta programação permite temporizar o relé do receptor por 4 minutos. Ela funciona com
controle remoto ou sensor. Ao acionar o controle remoto ou o sensor o relé do receptor aciona e fica
acionado por 4 minutos.  Se acionar o controle remoto ou sensor  quando o relé já  estiver acionado a
contagem do tempo é reiniciada.
TEMP. 2 MIN: Esta programação permite temporizar o relé do receptor por 2 minutos. Ela funciona com
controle remoto ou sensor. Ao acionar o controle remoto ou o sensor o relé do receptor aciona e fica
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acionado por 2 minutos.  Se acionar o controle remoto ou sensor  quando o relé já  estiver acionado a
contagem do tempo é reiniciada.
FOTOCÉLULA: Esta programação permite acionar uma carga em um ambiente escuro e desligá-la em um
ambiente claro ou vice-versa, dependendo do jumper JT/CE.
Se o jumper JT/CE estiver conectado: aciona a carga no ambiente escuro e desliga no ambiente claro.
Se o jumper JT/CE estiver desconectado: aciona a carga no ambiente claro e desliga no ambiente escuro.
Para executar esta programação basta configurar os jumpers de programação (PROG.). Pressione uma
das teclas de um controle remoto já gravado no receptor.
Se o relé atracar e desatracar por duas vezes, a fotocélula está ativada.
Se o relé atracar e desatracar por uma vez, a fotocélula está desativada 

FOTOSENSOR TEMPORIZADO 4 MIN:
Obs: Nesta programação deve-se utilizar um sensor sem fio (IRPET510, IRS450, IRS430) já gravado
no AC-100, já que a detecção de presença é por meio deste sensor.
Esta programação permite acionar uma carga por 4 min por detecção de presença, com relação a
luminosidade do ambiente. A carga pode ser acionada por detecção de presença em um ambiente
claro ou escuro dependendo da configuração do jumper JT/CE.
Se o jumper JT/CE estiver conectado, aciona a carga por presença  em um ambiente escuro.
Se o jumper JT/CE estiver desconectado, aciona a carga por presença em um ambiente claro.
Para executar esta programação basta configurar os jumpers de programação (PROG.). Pressione
uma das teclas de um controle remoto já gravado no receptor.
Se o relé atracar e desatracar por duas vezes, a fotocélula está ativada.
Se o relé atracar e desatracar por uma vez, a fotocélula está desativada.
No momento em que o sensor sem fio fizer a detecção, o sensor faz a transmissão, o receptor recebe
e, dependendo da configuração do jumper JT/CE, a carga será acionada por no mínimo 4 min. Cada
vez que o sensor detectar presença a contagem de tempo é reiniciada.

FOTOSENSOR TEMPORIZADO 2 MIN:
Obs: Nesta programação deve-se ter um sensor sem fio (IRPET510, IRS450, IRS430) já gravado no
AC-100, já que a detecção de presença é por meio deste sensor.
Esta programação permite acionar uma carga por 2 min por detecção de presença, com relação a
luminosidade do ambiente. A carga pode ser acionada por detecção de presença em um ambiente
claro ou escuro dependendo da configuração do jumper JT/CE.
Se o jumper JT/CE estiver conectado, aciona a carga por presença em um ambiente escuro.
Se o jumper JT/CE estiver desconectado, aciona a carga por presença em um ambiente claro.
Para executar esta programação basta configurar os jumpers de programação (PROG.). Pressione
uma das teclas de um controle remoto já gravado no receptor.
Se o relé atracar e desatracar por duas vezes, a fotocélula está ativada.
Se o relé atracar e desatracar por uma vez, a fotocélula está desativada.
No momento em que o sensor sem fio fizer a detecção, o sensor faz a transmissão, o receptor recebe
e, dependendo da configuração do jumper JT/CE, a carga será acionada por no mínimo 2 min. Cada
vez que o sensor detectar presença a contagem de tempo é reiniciada.
ABERT./FECH.:  Esta é uma programação especial que funciona somente com sensores SL-210 com
a tecnologia  de abertura  e  fechamento.  Este  sensor  possui  características  de  enviar  códigos  de
abertura e fechamento para o receptor

CONECTOR DE SAÍDA
A alimentação do AC-100 pode ser 110 ou 220V.
NF - Contato normalmente fechado do relé.
NA - Contato normalmente aberto do relé.
C - Contato comum do respectivo relé.
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JUMPER JT /CE
Determina o tempo em que o relé fica atracado quando configurada para modo sem retenção.
-Se o jumper JT/CE estiver desconectado, o relé ficará atracado por aproximadamente 0,6 segundos.
-Se o jumper JT/CE estiver conectado, o relé ficará atracado por aproximadamente 2 segundos.
Nas programações do relé de 5 a 7, o jumper JT/CE tem a função de controlar se a carga deverá ser
acionada em ambientes claros ou escuros.
JT/CE conectado, aciona a carga em ambientes escuros.
JT/CE desconectado, aciona a carga em ambientes claros.

LIMITAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO
1) Instalações em ambiente com muitas paredes podem diminuir o alcance consideravelmente.
2) O receptor não deve ser instalados abaixo do nível do solo.
3) Transmissores mais potentes próximos do equipamento podem interferir no funcionamento do AC-
100, com isso, diminuindo o alcance.

RECOMENDAÇÕES PARA UMA INSTALAÇÃO CORRETA
Quando estiver usando uma iluminação como carga e as programações desejadas forem Fotocélula, 
Fotosensor 4 min ou Fotosensor 2 min, deve-se tomar cuidado para não ocorrer incidência da luz da 
iluminação (carga) sobre o AC-100, pois isto provoca um funcionamento incorreto do mesmo. Veja o 
exemplo abaixo:

INSTALAÇÕES NÃO ACONSELHÁVEIS
Não é aconselhável instalar o AC-100 no mesmo ambiente onde incida luz (carga) sobre o AC-100.
Veja o exemplo abaixo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Consumo em repouso: 18mA 
Consumo em acionamento: 58mA
Tensão de alimentação: 110/220Vac
Dimensões: 105,7 x 59,5 x 35 mm
Número máximo de controles: 300
Número máximo de sensores: 40
Carga máxima para o relé:
12 Vdc  --> 3A (36 W)
127 Vac --> 2,0A (254 W)
 220 Vac --> 2,0A (440 W)
OBS.: O AC-100 é bivolts, ou seja, não possui jumper de seleção de tensão (110/220Vac).

ESQUEMA DE LIGAÇÃO (Utilizando uma lâmpada como carga)
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RECEPTOR RDL-250

O receptor é composto por um visor LCD (Display de Cristal Liquido) com duas linhas de dezesseis
caracteres e um teclado com dezenove teclas. Isso permite configurar o receptor, aprender e apagar
controles remotos e sensores sem fio, de maneira fácil e rápida.

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
-Alcance: 100 metros sem obstáculos*
-Aceita controles remotos no sistema Hopping code e Rolling code, ambos na freqüência 433,92 MHz.
-Aceita sensores de abertura sem fio e sensores infravermelho sem fio na freqüência de 433,92 MHz
no sistema Hopping code.
-Aceita sensor SL-210 no modo abertura e fechamento.
-Detecção de bateria fraca dos sensores e controles remotos.
-Saída temporizada programável.
-Memória com capacidade para 330 controles remotos e 40 sensores.
-Aprende e apaga controles e sensores em qualquer posição da memória.
-Buffer para 380 eventos.
-Envia os eventos via conexão serial para o computador.
-Configurado via software (cabo programador JFL).
- Atualização de firmware via cabo programador (item 7)

*  Verifique  o  ajuste  de  freqüência  do  controle  remoto  para  obter  melhor  alcance  de  recepção.
Recomendável utilização de controles remotos com ressonador SAW.

2. TELA INICIAL
O RDL-250 exibe em sua tela inicial a data e a hora do receptor e também duas mensagens.
Data e hora podem ser configurados através do menu de programação 11 (DATA/HORA RECEPTOR)
ou  atualizados  automaticamente  através  do  software  programador.  As  mensagens  possuem  no
máximo 16 caracteres e  podem ser  personalizadas através  dos menus 12 e 13 (EDITAR MSG.
INICIAL 1  e  EDITAR  MSG.  INICIAL 2)  respectivamente.  Também  podem  ser  editadas  na  guia
“Configurar” do software programador. A configuração de fábrica da tela inicial é a seguinte:

3. MENU ESTADO DOS RELÊS
Com o receptor na tela inicial, pressione a tecla MEM para visualizar o estado dos dois relês, ou seja,
se estão atracados ou desatracados. Para retornar a tela inicial, pressione ESC ou ENTER.

4. ACIONAMENTO DOS RELÊS POR SENHA
O RDL-250 conta com a facilidade de acionar os dois relês através de senhas (64 no total).
 Podem ter  senhas  os  usuários  dos  endereços  de  000  até  063.  As  senhas  são  cadastradas  e
excluídas através do menu 07 (SENHAS), opção 2 (SENHA USUARIO).
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Para  cada  senha  é  configurado  o  atributo  que  indica  a  qual  relê  ela  tem  permissão,  ou  seja,
permissão para acionar somente o relê 1 ou somente o relê 2 ou então permissão para acionar os
dois relês. 
Para acionar o relê, digite a senha corretamente com o receptor na tela inicial. Caso o usuário erre a
senha cinco vezes consecutivas e a opção de travamento do teclado estiver habilitada no menu 09
(OPCOES GERAIS), o teclado permanece bloqueado por aproximadamente cinco minutos. O display
exibe a mensagem "TECLADO BLOQUEADO".
Obs.: Para utilizar uma das senhas, o relê deve estar programado como: sem retenção, com retenção
ou temporizado.

5.MODO DE PROGRAMAÇÃO
Para entrar no modo de programação, pressione a tecla ESC por dois segundos, depois digite a
senha mestre. Padrão de fábrica “5678”.
Cinco tentativas mal sucedidas acarretam o bloqueio do teclado por aproximadamente cinco minutos,
caso esta função esteja habilitada no menu 09 (OPCOES GERAIS).

5.1.0 MENU DE PROGRAMAÇÕES
É através do menu de programações que o usuário aprende e apaga controles remotos e sensores, 
configura o modo de operação dos relês, altera senha mestre e senhas dos relês, além de poder 
visualizar o status da memória do equipamento.
Obs.: Os relês não são acionados com o receptor em modo de programação.

Ao acessar o menu de programações o usuário pode digitar o endereço do menu desejado ou utilizar
as setas de navegação para visualizá-los. Para cima, tecla PROB e para baixo, tecla MEM. Para
selecionar o menu desejado, basta digitar o número correspondente a ele ou pressionar ENTER. 

01-APRENDER TX. - Aprende controle remoto ou edita suas informações.
02-APRENDER SENSOR - Aprende ou edita informações dos sensores.
03-EXCLUIR TX - Menu para excluir controles remotos.
04-EXCLUIR SENSOR - Menu para excluir sensores.
05-PROGRAMAR RELES - Efetua a programação do modo de operação dos relês.
06-BATERIA BAIXA - Exibe os controles remotos e sensores que estão com bateria baixa.
07-SENHAS - Permite o usuário cadastrar e alterar a senha mestre e as senhas dos usuários.
08-STATUS MEMÓRIA - Exibe a quantidade de controles e sensores aprendidos.
09-OPCOES GERAIS – Configurações gerais do equipamento.
10-RESET  FABRICA -  Restaura  as  configurações  iniciais  do  receptor  e  apaga  a  memória  de
controles, sensores e senhas.
11-DATA/HORA RECEPTOR – Configuração da data e hora do receptor.
12-EDITAR MSG. INICIAL 1 – Permite personalizar a primeira mensagem da tela inicial.
13-EDITAR MSG. INICIAL 2 - Permite personalizar a segunda mensagem da tela inicial.
14-SAIR - Retorna a tela inicial.

5.1.1. APRENDER TX (ENDEREÇO 01)
Para  aprender  um  controle  remoto,  entre  no  modo  de  programação  (vide  item  5  MODO  DE
PROGRAMAÇÃO) e digite o endereço 01.
O usuário tem a opção de digitar qualquer um dos 330 endereços de memória disponíveis (item
5.1.1.0)  ou  utilizar  a  função  AUTO  APRENDER (item  5.1.1.1).  Consulte  um  exemplo  rápido  de
cadastro no item 5.1.1.5.

5.1.1.0. DIGITANDO O ENDEREÇO
Ao digitar  três  dígitos  de  um endereço  válido  (000  a  329),  a  segunda linha  do  display  exibe  a
informação  do  controle  gravado  ou  então  a  mensagem  VAZIO.  Para  confirmar  a  operação  no
endereço digitado, pressione ENTER. Para apagar o endereço utilize a tecla BYP.
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Obs.: Os endereços de 000 a 063 podem ter controle remoto e senha. Ao seleciona um deles, o
símbolo da antena indica que há um controle remoto cadastrado e o símbolo do cadeado indica que
há uma senha cadastrada.

5.1.1.1. FUNÇÃO AUTO APRENDER
Esta função seleciona automaticamente o endereço da memória que o controle será gravado. Para
utilizar esta função, pressione a tecla ARM A e em seguida um botão do TX. Se este não estiver
aprendido, o campo endereço é preenchido automaticamente com um endereço vago da memória e o
cursor do display é posicionado na segunda linha, para que o usuário cadastre as informações do
controle ou de seu usuário (item 5.1.1.2). Se o controle já estiver cadastrado, o campo endereço é
preenchido e a segunda linha do display exibe informações anteriormente cadastradas. Pressionando
ENTER o usuário pode editar a informação do controle e em seguida aprender um botão que ainda
não esteja cadastrado.

5.1.1.2. INFORMAÇÕES DO CONTROLE
Após selecionar o endereço, o cursor do display permanece na segunda linha para que o usuário
digite  as  informações do  controle  e/ou  de seu  usuário.  Para  cadastrar  estas  informações,  estão
disponíveis 12 caracteres. Pressione ENTER para confirmar.
Tecla BYP – Apaga os caracteres digitados um a um. Manter a tecla BYP pressionada por 
aproximadamente três segundos apaga todos os 12 caracteres.
Teclas PROB e MEM – Posicionam o cursor em um dos 12 caracteres.
Tecla # AWAY – Alterna entre letra maiúscula e minúscula.

5.1.1.3. CADASTRO INDIVIDUAL DOS BOTÕES
É necessário cadastrar os botões do controle individualmente. Para isso, pressione a tecla ARM A e
depois o botão que deseja aprender.  Faça isso para todos os botões que deseja aprender. Para
concluir, pressione ENTER. A qualquer momento pressione ESC para cancelar.

5.1.1.4. PESQUISA CONTROLES CADASTRADOS
Para visualizar os controles cadastrados, o usuário pode utilizar as setas de navegação (teclas PROB
e MEM).

5.1.1.5. EXEMPLO
Cadastro de um controle remoto utilizando a função AUTO
* Entre em modo de programação (item 5 MODO DE PROGRAMAÇÃO)  e acesse o menu ‘01’.
* Pressione a tecla ARM A e em seguida qualquer botão do controle remoto. Com isso, o campo
endereço será preenchido automaticamente com o primeiro endereço vago da memória. Pressione
ENTER.
* Digite as informações de identificação do controle remoto e pressione ENTER.
* Pressione a tecla ARM A e em seguida o botão do controle que deseja aprender.  Caso queira
aprender os demais botões, repita este passo.
* Para concluir o cadastro do controle remoto pressione ENTER.

5.1.2. APRENDER SENSOR (ENDEREÇO 02)
Para aprender um sensor, entre no modo de programação (vide item 5 MODO DE PROGRAMAÇÃO)
e digite o endereço 02. Estão disponíveis quarenta endereços de memória para sensor. Endereço
entre (00 e 39). É possível aprender um sensor em qualquer um destes endereços. O usuário tem a
opção de digitar os dois caracteres de endereço ou utilizar a função AUTO APRENDER. Com as
setas de navegação é possível visualizar os sensores já cadastrados.
Ao  digitar  o  endereço  manualmente,  a  segunda  linha  do  display  exibe  a  informação  do  sensor
gravado ou então a mensagem VAZIO. Para utilizar a função AUTO APRENDER, pressione a tecla
ARM A. Com isto o campo endereço é preenchido automaticamente e o cursor do display vai para a
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segunda linha, para que o usuário cadastre as informações do sensor, como por exemplo, o local
onde está instalado. Confirme através da tecla ENTER.
Feito isto, pressione a tecla ARM A e em seguida dispare o sensor.

5.1.3. EXCLUIR TX (ENDEREÇO 03)
Este menu permite excluir  controles individualmente (endereço por endereço) ou excluir  todos os
controles cadastrados. Escolha uma das duas opções pressionando as teclas “1” ou “2”.
Na opção excluir individual é possível digitar o endereço do controle a ser excluído ou procurá-lo
através das setas para cima e para baixo. Tecla BYP apaga os caracteres do endereço.
Caso o usuário não encontre o endereço do controle que deseja excluir,  há a opção de utilizar a
função AUTO EXCLUIR. Esta função busca automaticamente na memória o endereço do controle
remoto. Para isso, pressione a tecla ARM A e em seguida um botão qualquer do controle remoto. Se
este estiver cadastrado, será exibido seu endereço e as informações para ele cadastradas. Para
confirmar a exclusão deste controle remoto, pressione ENTER.

5.1.4. EXCLUIR SENSOR (ENDEREÇO 04)
Da mesma forma que nos controles remoto, é possível excluir os sensores de maneira individual ou
todos de uma só vez. Escolha a opção através das teclas “1” e “2” do teclado.
Para excluir o sensor digite os dois caracteres do endereço ou utilize as setas de navegação para
visualizar os sensores cadastrados. É possível também utilizar a função AUTO EXCLUIR. Para isso,
pressione ARM A e depois dispare o sensor. Caso esteja cadastrado, será exibido seu endereço e
suas informações. Para confirmar a exclusão deste sensor pressione ENTER.

5.1.5. MENU DE PROGRAMAÇÃO DOS RELÊS (ENDEREÇO 05)
O receptor pode ser programado para obedecer ao controle remoto e/ou ao sensor. A programação é
feita através do endereço 05 do menu de programações. Após acessar esse endereço, escolha qual
relê deseja programar, pressionando “1” ou “2”.

Após  escolher  o  relê  que  deseja  programar,  pressione  o  número  correspondente  ao  modo  de
operação do relê (item 5.1.5.1) ou utilize as setas de navegação para visualizar cada um deles. Tecla
BYP seleciona o modo de operação do relê. Para confirmar, pressione ENTER.
Nos  modos  sem  retenção,  com  retenção  e  temporizado,  os  botões  1  e  4  do  controle  remoto
correspondem ao relê 1. Botões 2 e 3 do controle remoto correspondem ao relê 2. Nas programações
em que somente um dos relês possui função de acionamento via controle remoto, qualquer botão
programado aciona o relê.
Obs.: A programação padrão de fábrica é sem retenção, para os dois relês.

5.1.5.1. MODO DE OPERAÇÃO DOS RELÊS
1-SEM RETENÇÃO: Ao pressionar  o  botão  do  controle  remoto,  o  relê  permanece acionado por
aproximadamente 2 segundos ou até que solte o botão do controle remoto.

2-COM  RETENÇÃO: O  relê  aciona  ao  pressionar  o  botão  do  controle  remoto  e  desaciona  ao
pressionar novamente.

3-SENSOR: Esta programação permite que sensores sem fio acionem o relê do receptor. Ao receber
um sinal do sensor sem fio o relê permanece acionado por 4 segundos. Quando somente um dos
relês do receptor estiver programado para receber sensor, o jumper de zona do sensor pode esta em
qualquer posição.fio o relê permanece acionado por 4 segundos. Quando somente um dos relês do
receptor estiver programado para receber sensor, o jumper de zona do sensor pode esta em qualquer
posição.

4-TEMPORIZADO: Esta programação permite temporizar o relê do receptor. O tempo é programável
entre 001 e 255 segundos. Este modo de operação funciona com controle remoto ou sensor. Ao
acionar o controle remoto ou o sensor,  o relê do receptor permanece acionado durante o tempo
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configurado. Se acionar o controle remoto ou sensor enquanto o relê estiver acionado a contagem do
tempo é reiniciada. O tempo configurado de fábrica é 60 segundos. Para alterar o tempo, pressione a
tecla BYP para apagar o tempo configurado, e em seguida digite o tempo desejado.

5-BAT. BAIXA: Esta função permite identificar  se a bateria do controle remoto ou do sensor que
realizou a última transmissão está fraca. O relê irá acionar por aproximadamente 2 segundos após
cinco transmissões seguidas de bateria fraca de um mesmo controle remoto ou sensor.
Obs.: Não é possível configurar os dois relês com este modo de operação simultaneamente.

6-ABERT./FECH.: Esta é uma programação especial que funciona somente com sensores SL-210
com a tecnologia de abertura e fechamento. Este sensor possui características de enviar códigos de
abertura e fechamento para o receptor.
Obs.: Ao configurar este modo de operação para um relê do receptor, verifique se os sensores SL210
também estão configurados no modo abertura/fechamento.

7-BIP: O bip serve para emitir um sinal sonoro através de uma sirene indicando que o relê 1 foi
acionado ou desacionado.
Quando o relê 1 for programado como sem retenção e o relê 2 como bip, ao acionar o relê 1, o relê 2
irá atracar e desatracar 1 vez. Quando o relê 1 for programado como com retenção e o relê 2 como
bip, ao acionar o relê 1, o relê 2 irá atracar e desatracar 2 vezes. Ao desacioná-lo, o relê 2 irá atracar
e desatracar 1 vez.
Obs.: Este modo de operação só pode ser configurado no relê 2.

5.1.6. BATERIA BAIXA (ENDEREÇO 06)
Para visualizar os controles e sensores com bateria baixa, pressione as setas de navegação. Há um 
limite de 20 controles e 10 sensores. Para retornar ao menu principal pressione ESC ou ENTER.

5.1.7. SENHAS (ENDEREÇO 07)
Este menu permite alterar a senha mestre (opção 1) e cadastrar/excluir as senhas de usuários (opção
2).  As  senhas de  acionamento  dos  relês  são  cadastradas  nos  endereços  de  000  a  063  (estes
endereços podem ter controle remoto e senha). Para indicar  que no endereço selecionado já
existe um controle remoto e/ou senha cadastrados, são exibidos os símbolos da antena e do cadeado
ao lado da informação do usuário. Para cadastrar uma senha, digite um endereço válido ou então
utilize  as setas de navegação para selecionar um endereço.  Pressione ENTER para confirmar o
endereço.
Em seguida, digite as informações referentes ao usuário e confirme. O próximo passo é o cadastro da
senha com quatro  dígitos.  Para  escolher  a  qual  relê  a  senha tem permissão,  pressione  a  tecla
correspondente ao relê, ou seja, tecla “1” para relê 1 e tecla “2” para o relê 2. No exemplo da tela
abaixo, a senha tem permissão somente para acionar o relê 1.

Para excluir uma senha, pressione a tecla BYP na tela de cadastro da senha em seguida pressione
ENTER. O buzzer emite dois bips confirmando a operação.

5.1.8. STATUS DA MEMÓRIA (ENDEREÇO 08)
Na primeira linha os três primeiros dígitos indicam a quantidade de controles aprendidos em um total
de 330. A segunda linha exibe a quantidade de sensores aprendidos em um total de 40. A terceira
linha deste menu exibe a quantidade de senhas cadastradas em um total de 64.

Para retornar ao menu principal pressione ESC ou ENTER.

5.1.9. OPÇÕES GERAIS (ENDEREÇO 09)
Este menu permite ao usuário configurar o modo de funcionamento do equipamento.
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Para  habilitar/desabilitar  uma das  opções,  digite  o  número correspondente  a  opção desejada  ou
utilize as setas de navegação para visualizar cada uma das opções. Tecla BYP seleciona as opções
individualmente. Para confirmar as configurações, pressione ENTER.
1-APAGAR LUZ DE FUNDO DISPLAY – Habilitando esta opção, após aproximadamente 1 minuto
sem utilizar o teclado, a luz de fundo do display é desligada.
2-ATIVAR ILUM. AO RECEBER TX – Com esta opção habilitada, ao acionar um controle remoto
cadastrado, a luz de fundo o teclado e do display são ativadas.
3-ATIVAR  ILUM.  AO  RECEBER  SEN.  –  Com  esta  opção  habilitada,  ao  disparar  um  sensor
cadastrado, a luz de fundo o teclado e do display são ativadas.                       
4-TRAVA TEC. SE ERRAR SENHA 5X – Esta opção bloqueia o teclado por aproximadamente 5
minutos se o usuário errar a senha mestre ou senha de usuário cinco vezes consecutivas.

5.1.10. RESET FÁBRICA (ENDEREÇO 10)
Para restaurar as configurações iniciais do receptor, entre no menu de programações, acesse o menu
“10” e confirme utilizando a tecla ENTER. Em seguida confirme a senha mestre.
Atenção:  Após  confirmar  a  senha  mestre,  todos  os  sensores,  controles  remotos  e  senhas  são
apagados, as configurações padrões dos relês e a senha mestre restaurados.

Para cancelar o reset pressione ESC.
Outra maneira de efetuar o reset das configurações é através do jumper RESET. Para isso, ligue o
equipamento com o jumper fechado. Aguarde a mensagem exibida no display e em seguida retire o
jumper.

5.1.11. DATA/HORA RECEPTOR (ENDEREÇO 11)
Este menu permite configurar a data e a hora que são exibidas na tela inicial do equipamento. Data e
hora também são registradas no evento gerado ao acionar um do relês.
Digite a data e seguida a hora do receptor. Para apagar pressionar BYP, para confirmar ENTER,
cancelar a configuração ESC.
Obs.: A configuração de data e hora é feita automaticamente ao iniciar comunicação com o software
programador.

5.1.12. EDITAR MSG. INICIAL 1 (ENDEREÇO 12)
A mensagem inicial 1 tem tamanho máximo de 16 caracteres e é configurada de fábrica como “JFL
ALARMES”.
Para apagar os caracteres da mensagem um a um, pressione BYP. Para apagar toda a mensagem
segure a tecla BYP por aproximadamente 3 segundos. Para posicionar o cursor em uma posição
especifica da mensagem utilize as teclas MEM e PROB.
Também é possível editar a mensagem inicial através da guia “Configurar” do software programador.

5.1.13. EDITAR MSG. INICIAL 2 (ENDEREÇO 13)
Assim  como  a  mensagem inicial  1,  esta  também  possui  tamanho  máximo  de  16  caracteres.  A
mensagem padrão de fábrica é “RDL-250”. O procedimento para editá-la é o mesmo da mensagem 1.

5.1.14. SAIR (ENDEREÇO 14)
Ao  selecionar  a  opção  “14”,  o  menu  de  programações  é  cancelado  e  a  tela  inicial  é  exibida
novamente.

6. EVENTOS
Este equipamento possui buffer para armazenar até 380 eventos. Os eventos são gerados ao atracar
o relê. Nos modos com retenção e abertura e fechamento também é gerado o evento ao desatracar o
relê. As informações do evento são: hora, minuto, dia e mês do acionamento, o endereço do usuário
ou sensor que acionou o relê, as informações gravadas para este endereço (ex: nome do usuário),
qual relê foi acionado e o tipo do acionamento (controle remoto, sensor ou senha).
O evento é excluído do buffer do receptor assim que enviado para o software programador.
Caso ocorra um evento com o buffer cheio, o primeiro evento é sobrescrito.
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7. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE
Este  receptor  possui  o  recurso  de  Bootloader,  usado  para  atualizar  o  firmware  do  equipamento
através do cabo programador e software instalado no computador. Para maiores informações acesse
o site www.jfl.com.br

8. DICAS DE INSTALAÇÃO
1) Instalação em ambiente com muitas paredes pode diminuir o alcance consideravelmente, podendo
chegar até 15 metros.
2) O receptor não deve ser instalado abaixo do nível do solo, quanto mais alto for instalado melhor
será seu alcance.
3)  Transmissores mais potentes próximos do equipamento podem interferir  no funcionamento do
mesmo, com isso, diminuindo sua área de alcance.
4) O receptor deve ser instalado em local coberto.

9. CONECTOR DE SAÍDA

NA - Contato normalmente aberto do relê.
NF - Contato normalmente fechado do relê.
CM - Contato comum do relê.

10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Consumo em repouso: 25mA em 12VDC
Consumo em acionamento: 132mA em 12VDC (com led do teclado e backligth acionados),  48mA
(com led do teclado e backligth apagados).
Tensão de alimentação: 11 a 18 VDC
Dimensões: 120,5 x 107 x 25,6 mm
Peso: 217g
Carga máxima para cada relê:
12VDC --> 2.5A (30 W)
127VAC --> 0.5A (63W)
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RECEPTOR PROGRAMÁVEL 1 CANAL – RRC-100

PROGRAMAÇÃO DE SENSORES E CONTROLES REMOTOS
Esse receptor aceita sensores de abertura sem fio e sensores infravermelho sem fio na Freqüência
de 433,92 Mhz no sistema Hopping code. Aceita tanto controles remotos no sistema Hopping code
quanto Rolling code ambos na freqüência 433,92 MHz.
Para programar, pressione e solte a tecla APRENDER localizada na placa do receptor e em seguida
acione o sensor de abertura, o sensor infravermelho ou o controle remoto. O led APRENDER acende
por 2 segundos confirmando a apreensão. Cada tecla do controle remoto deve ser apreendida.
Obs.:      
- O número máximo de controles remotos é de 300 e o de sensores sem fio é de 40.
-  Ao  gravar  um  controle  remoto  ou  sensor  quando  a  memória  estiver  cheia,  ele  será  gravado
sobrescrevendo a 1º posição de memória.

APAGAR OS CONTROLES REMOTOS E OS  SENSORES GRAVADOS
Para apagar a memória de sensores e controles remotos, pressione e segure a tecla APRENDER por
7 segundos  até o led APRENDER apagar, com isso todos os sensores e controles remotos serão
apagados.

PROGRAMAÇÃO DOS RELÊS
O receptor poderá ser programado para obedecer ao controle remoto ou ao sensor. Veja como pode 
ser feita a programação dos relês com os jumpers 1, 2, 3 e 4 (PROG):

MODO DE OPERAÇÃO DOS RELÊS
COM RETENÇÃO: O relê aciona ao pressionar o botão do controle remoto e desaciona ao pressionar
novamente.
SEM RETENÇÃO: Ao pressionar o botão do controle remoto, o relê aciona por um tempo (0,6 ou 2
segundos dependendo da programação do jumper JT) ou até que solte o botão do controle remoto. 
SENSOR: Esta programação permite que  sensores sem fio acionem o relê do receptor. Ao receber
um sinal  do sensor sem fio o relê aciona por 4 segundos.
TEMPORIZADO: Esta programação permite temporizar o relê do receptor por aproximadamente 4
minutos. Ela funciona com controle remoto ou sensor. Ao acionar o controle remoto ou o sensor o relê
do receptor aciona e fica acionado por 4 minutos. Se acionar o controle remoto ou sensor quando o
relê já estiver acionado a contagem do tempo é reiniciada. 
ABERT./FECH: Esta é uma programação especial que funciona somente com sensores SL-210 com a
tecnologia  de  abertura  e  fechamento.  Este  sensor  possui  características  de  enviar  códigos  de
abertura e fechamento para o receptor 
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CONECTOR DE SAÍDA
+ Positivo da fonte de alimentação.
- Negativo da fonte de alimentação.
NF - Contato normalmente fechado do respectivo Relê. 
NA - Contato normalmente aberto do respectivo relê.
C - Contato comum do respectivo relê.

JUMPER JT
Determina o tempo em que o relê fica atracado quando configurada para modo sem retenção.
-Se for cortado, o relê ficará atracado por aproximadamente 0,6 segundos.
-Se não for cortado, o relê ficará atracado por aproximadamente 2 segundos.

LIMITAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO
1)  Instalações em ambiente  com muitas   paredes podem diminuir  o  alcance  consideravelmente,
podendo chegar até 15 metros.
2) O receptor não deve ser instalados abaixo do nível do solo, quanto mais alto for instalado  melhor
será seu alcance.
3)  Transmissores mais potentes próximos do equipamento podem interferir  no funcionamento do
mesmo, com isso, diminuindo sua área de alcance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Consumo em repouso: 18mA @ 12VDC
Consumo em acionamento: 58mA@ 12VDC 
Tensão de alimentação: 12 a 24 VDC
Dimensões: 105,7 x 59,5 x 35 mm 
Máximo de controles: 300
Máximo de sensores: 40
Carga máxima para o relê:
12V --> 3A (36 W)
127Vac --> 2,0A (254 W)
 220Vac --> 2,0A (440 W)
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RECEPTOR PROGRAMÁVEL 2 CANAIS – RRC-200

PROGRAMAÇÃO DE SENSORES E CONTROLES REMOTOS
Esse receptor aceita sensores de abertura sem fio e sensores infravermelho sem fio na Freqüência
de 433,92 Mhz no sistema Hopping code. Aceita tanto controles remotos no sistema Hopping code
quanto Rolling code ambos na freqüência 433,92 MHz.
Para programar, pressione e solte a tecla APRENDER localizada na placa do receptor e em seguida
acione o sensor de abertura, o sensor infravermelho ou o controle remoto. O led APRENDER acende
por 2 segundos confirmando a apreensão.
Cada tecla do controle remoto deve ser apreendida. Se programada as teclas terão as seguintes
funções: Tecla 1 do controle remoto corresponde ao relê 1;
Tecla 2 e tecla 3 do controle remoto correspondem ao relê 2;
Nas programações em que somente o canal 1 possui função de acionamento via controle remoto
qualquer tecla programada aciona o Relê 1.
Obs.: - O número máximo de controles remotos é de 300 e o de sensores sem fio é de 40.

- Ao gravar um controle remoto ou sensor quando a memória estiver cheia, ele será gravado
sobrescrevendo a 1º posição de memória.

APAGAR OS CONTROLES REMOTOS E OS  SENSORES GRAVADOS
Para apagar a memória de sensores e controles remotos, pressione e segure a tecla APRENDER por
7 segundos até o led APRENDER apagar, com isso todos os sensores e controles remotos serão
apagados.

PROGRAMAÇÃO DOS RELÊS
O receptor poderá ser programado para obedecer ao controle remoto e ou ao sensor. Veja como pode
ser feita a programação dos relês com os jumpers 1, 2, 3 e 4 (PROG):

** Na programação SEM RETENÇÃO/BIP o canal dois emite apenas um bip.

MODO DE OPERAÇÃO DOS RELÊS
COM RETENÇÃO: O relê aciona ao pressionar o botão do controle remoto e desaciona ao pressionar
novamente.
SEM RETENÇÃO: Ao pressionar o botão do controle remoto, o relê aciona por um tempo (0,6 ou 2
segundos dependendo da programação do jumper JT) ou até que solte o botão do controle remoto. 
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BIP:  O bip  serve  para emitir  um sinal  sonoro através de uma sirene indicando que o relê  1 foi
acionado ou desacionado. Quando o relê 1 for programado como Sem Retenção e o relê 2 como BIP,
ao acionar o relê 1, o relê 2 irá atracar e desatracar 1 vez. Quando o relê 1 for programado como
Com Retenção e o relê 2 como BIP, ao acionar o relê 1, o relê 2 irá atracar e desatracar 2 vezes e ao
desacioná-lo, o relê 2 irá atracar e desatracar 1 vez.
SENSOR: Esta programação permite que  sensores sem fio acionem o relê do receptor. Ao receber
um sinal  do sensor sem fio o relê aciona por 4 segundos.
Quando somente o relê 2 do receptor estiver programado para receber sensor, o jumper de zona do
sensor pode estar em qualquer posição. 
TEMPORIZADO: Esta programação permite temporizar o relê do receptor por aproximadamente 4
minutos. Ela funciona com controle remoto ou sensor. Ao acionar o controle remoto ou o sensor o relê
do receptor aciona e fica acionado por 4 minutos. Se acionar o controle remoto ou sensor quando o
relê já estiver acionado a contagem do tempo é reiniciada. 
ABERT./FECH.:  Esta é uma programação especial que funciona somente com sensores SL-210 com
a tecnologia de abertura e fechamento.  Este sensor possui características  de enviar códigos de
abertura e fechamento para o receptor.
BAT. BAIXA: Esta função permite identificar se a bateria do controle remoto ou do sensor que realizou
a última transmissão está fraca. O relê  irá acionar após 5 transmissões seguidas de bateria fraca de
um mesmo controle remoto ou sensor.

CONECTOR DE SAÍDA
+ Positivo da fonte de alimentação.
- Negativo da fonte de alimentação.
NF - Contato normalmente fechado do respectivo
Relê. 
NA - Contato normalmente aberto do respectivo relê.
C - Contato comum do respectivo relê.

JUMPER JT
Determina o tempo em que o relê fica atracado quando configurada para modo sem retenção.
-Se for cortado, o relê ficará atracado por aproximadamente 0,6 segundos.
-Se não for cortado, o relê ficará atracado por aproximadamente 2 segundos.

LIMITAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO
1)  Instalações em ambiente  com muitas   paredes podem diminuir  o  alcance  consideravelmente,
podendo chegar até 15 metros.
2) O receptor não deve ser instalados abaixo do nível do solo, quanto mais alto for instalado  melhor
será seu alcance.
3)  Transmissores mais potentes próximos do equipamento podem interferir  no funcionamento do
mesmo, com isso, diminuindo sua área de alcance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Consumo em repouso: 18mA @ 12VDC
Consumo em acionamento: 95mA  @ 12VDC T
ensão de alimentação: 12 a 24 VDC
Dimensões: 105,7 x 59,5 x 35 mm 
Máximo de controles: 300
Máximo de sensores: 40
Carga máxima para cada relê:
12V --> 3A (36 W)
127Vac --> 2,0A (254 W)
 220Vac --> 2,0A (440 W)
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RECEPTORES PROGRAMÁVEIS – RRC-400 / RRC-500

Programação:
Os relês podem ser programados como:
- Com retenção obedecendo ao Controle Remoto.
- Sem retenção obedecendo ao Controle Remoto.
- Sem retenção obedecendo ao Sensor Sem Fio.
- Como Beep: Somente o Relê 3 pode ser programado como Beep.
- O relê 5 aciona quando algum sensor ou controle está com bateria baixa (somente para RRC-500).

Obs: A transmissão de bateria baixa somente é feita por controle remoto ou sensor de tecnologia
HOPPING CODE. Controles remoto de tecnologia ROLLING CODE não transmitem bateria baixa.

PROGRAMAÇÃO
Programação dos controles remoto:
1-) Pressione e solte a tecla APRENDER (o led APRENDER irá acender e apagar);
2-) Pressione qualquer uma das teclas do controle remoto (o led APRENDER irá acender e apagar).
Programação dos sensores sem fio:
1-) Pressione e solte a tecla APRENDER (o led APRENDER irá acender e apagar);
2-) Acione qualquer uma das zonas do sensor (o led APRENDER irá acender e apagar).
Obs: Para programar mais controles remoto ou sensores, repita os passos 1 e 2 novamente.

PROGRAMAÇÃO DOS RELÊS
O receptor poderá ser programado para obedecer ao controle remoto e/ou ao sensor. Veja como pode
ser feita a programação com os jumpers 1, 2, 3 e 4 (PROG).

Programação dos modos de trabalho dos relês:

*Nas programações SEM RETENÇÃO/BEEP o relé 3 emite apenas um beep.
OBS: As teclas dos controles remoto são aprendidas separadamente.
F SR - Sem retenção obedecendo ao controle remoto.
F CR - Com retenção obedecendo ao controle remoto.
F SEN - Sem retenção obedecendo ao sensor sem fio.

JUMPER JT
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Determina o tempo em que o relê fica atracado se estiver trabalhando no modo sem retenção.
-Se for cortado, o relê ficará atracado  por aproximadamente 06 segundos.
-Se não for cortado, o relê ficará atracado por aproximadamente 2 seg.

PARA APAGAR O CONTROLE E O SENSOR
Para apagar os controles e sensores pressione a tecla “aprender”, o led irá acender, mantenha-a
pressionada por aproximadamente sete segundos até o led apagar. Com isso todos os sensores e
controles serão apagados.

CONECTOR DE SAÍDA

BEEP 
Quando o relê 1 for programado como CR e o relê 3 como BEEP, ao acionar o relê 1, o relê 3 irá
atracar e desatracar 2 vezes e ao desacioná-lo, o relê 3 irá atracar e desatracar 1 vez. Quando o relê
1 for  programado como SR e o  relê  3  como BEEP,  ao acionar  o  relê  1,  o  relê  3  irá  atracar  e
desatracar 1 vez.
O  beep  serve  para  emitir  um sinal  sonoro  através  de  uma sirene,  indicando  que  o  outro  canal
programado como SR ou CR foi acionado ou desacionado.

Esquema de ligação nos eletrificadores

MODO DE OPERAÇÃO SEN 
Esta  programação  permite  transformar  setores  com fio  de  uma  central  de  alarme  qualquer,  em
setores sem fio.
Deste modo, os sensores selecionados para trabalhar na zona 1 irão acionar o relê 1, os sensores
selecionados para trabalhar na  zona 2 irão acionar o relê 2 e assim por diante até o relê 4 .

OBS: Quando somente o relê 4 estiver selecionado para receber sinal dos sensores, os mesmos
poderão estar com o jumper em qualquer uma das zonas 1, 2, 3 ou 4.

Esquema de ligação nas centrais de alarme
Transformação dos 4 setores com fio em sem fio:
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Somente sensores sem fio Hopping code e na frequência de 433,92 MHz irá funcionar com esse
receptor.

LIMITAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO
1)Instalações  em  ambiente  com  muitas  paredes  podem  diminuir  o  alcance  consideravelmente,
podendo chegar até 15 metros.
2)O receptor não deve ser instalados abaixo do nível do solo, quanto mais alto for instalado melhor
será seu alcance.
3)Transmissores  mais  potentes  próximos  do  equipamento  podem interferir  no  funcionamento  do
mesmo, com isso, diminuindo sua área de alcance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Consumo em repouso: 10mA@12VDC
Consumo em acionamento: 
RRC-400: 120mA @ 12VDC 
RRC-500: 150mA @ 12VDC 
Tensão de alimentação: 12 ou 24VDC
Máximo de sensores e controles programáveis: 58
Carga máxima para cada relê:
12V --> 3A (36 W)
127Vac --> 2,0A (254 W)
220Vac --> 2,0A (440 W)
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TRANSMISSORES

CONTROLCAR

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO
Este é o CONTROLCAR, transmissor automotivo ROLLING CODE que trabalha na frequência de 433MHz.
desenvolvido para trazer segurança, conforto e comodidade ao usuário, pode ser instalado em qualquer
automóvel para abertura de portões de alarme, arme e desarme de uma central de alarme entre outros.
O CONTROLCAR permite o controle de até 2 dispositivos diferentes. É um produto de fácil instalação, seu
circuito é robusto, possui temporizador de transmissão que evita que o CONTROLCAR transmita sem
parar. Estas características põe o CONTROLCAR em vantagens aos seus concorrentes.
Sempre  que  quiser  fazer  a  transmissão  com  o  CONTROLCAR  basta  dar  um  toque  na  luz  alta  do
automóvel ou um toque num botão, que pode ser instalado no automóvel, ou dar um toque na bomba de
água do limpador de para-brisa, ou seja, basta ligar o fio vermelho ou o fio amarelo no 12V da bateria do
automóvel, que ocorrerá uma transmissão.
Não podendo esquecer que o fio preto deve estar ligado na carcaça do automóvel (terra).

SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO
O CONTROLCAR pode ser instalado abaixo do painel, dentro do automóvel. Deve-se tomar cuidado para
não instalá-lo em lugares expostos a água pois pode danificar o circuito, lugares de elevadas temperaturas
e também não fixá-lo em superfícies metálicas, pois isto interfere no seu alcance de transmissão.
Os fios acionadores podem ser ligados no farol alto, bomba de água do limpador de para-brisa, pode ser
instalado um botão dentro do automóvel ligado ao fio acionador (veja o desenho abaixo)

Fio Preto: Este fio é ligado na carcaça do automóvel (terra).
Fio Vermelho: Este fio acionador corresponde a tecla 1 do transmissor e pode ser ligado no farol alto,
bomba de água do para-brisa ou em algum botão instalado dentro do automóvel.
Fio Amarelo: Este fio acionador corresponde a tecla 3 do transmissor e pode ser ligado no farol alto, bomba
de água do para-brisa ou em algum botão instalado dentro do automóvel.

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
Exemplo de ligação do CONTROLCAR

O fio acionador que vai para o botão instalado dentro do automóvel pose ser vermelho (tecla1) ou amarelo
(tecla3).

COMO APRENDER UM CONTROLCAR EM UM RECEPTOR JFL
O  CONTROLCAR  pode  ser  utilizado  em qualquer  receptor  Rolling  Code.  Basta  ligar  o  fio  preto  do
CONTROLCAR no terra (pólo negativo) da bateria e ligar o fio acionador correspondente a tecla desejável
a ser apreendida no pólo positivo da bateria, quando o Led APRENDER começar a piscar basta pressionar
e  soltar  a  tecla  APRENDER,  o  Led  APRENDER  para  de  piscar  e  acende  confirmando  que  o
CONTROLCAR foi apreendido corretamente.
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O CONTROLCAR deve ser apreendido no receptor antes que o mesmo esteja instalado no automóvel. Isto
facilita muito na apreensão do CONTROLCAR.

SIRENE COM STROBE SF-115i

Características técnicas:
- Tensão de alimentação: 10 a 16Vdc                           
- Dispara quando o fio de alimentação for cortado.
- Consumo: 330mA@12Vdc                                           
- Sirene com bateria interna recarregável. Bateria não inclusa.
- 115dB@1 metro                                                           
- Chave de Proteção Tamper

Funcionamento:
A sirene com strobe SF115i, é uma sirene que detecta se os fios de alimentação forem cortados e
dispara, pois possui uma bateria interna (não inclusa). Quando alimentado pela bateria, a sirene e o
flash ficarão acionados no máximo 5 minutos O usuário tem a opção de escolher se as funções
SIRENE e STROBE funcionem juntos ou independentes através dos jumpers SIRENE e FLASH. A
entrada SIR possui um resistor de fim de linha interno de 2K2 para utilização em centrais de alarmes
monitoradas. Neste caso não é necessário a utilização de um resistor de fim de linha externo.

1- Entrada da alimentação da Sirene. Deve ser conectada na saída auxiliar da central de alarme
2- Entrada da sirene. Deve ser conectado na saída SIR da central de alarme
3- Saída Chave Tamper. Normalmente fechada
4 - Jumper de seleção SIRENE e/ou FLASH. O usuário pode escolher a opção de acionar o FLASH e
a SIRENE juntos ou separadamente. Com o jumper FLASH fechado, a função FLASH está habilitada.
Com o jumper SIRENE fechado, a função SIRENE está habilitada.

Esquema de Ligação:

Obs.: Z1 monitorada 24h
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO POWER 212 PLUS

A POWER - 212 PLUS  é uma fonte de alimentação 12Vdc, podendo ser utilizada por qualquer produto que
necessite de uma corrente máxima de até 2 ámperes. Na ausência de energia elétrica, a carga passa  a
ser alimentada por uma bateria conectada na entrada +B e -B (função NO-BREAK). O tempo de duração
da bateria depende da corrente que está sendo fornecida para a carga. A fonte possui proteção contra
curto circuito de saída (+ e -), proteção contra inversão polaridade (+B e -B) e um relé de contato seco para
monitoramento.  O  relé  fica  atracado  enquanto  a  fonte  está  sendo  alimentada  pela  rede  elétrica,  e
desatraca com a falta de energia. 

Obs: 
-  O  fusível  de  proteção  da  bateria  dever  ser  trocado  com  a  fonte  desligada  e  com  a  bateria
desconectada.
- Recomenda-se a utilização de uma bateria de no mínimo 12V 7Ah.   

FONTE DE ALIMENTAÇÃO POWER 512 PLUS

A POWER - 512 PLUS  é uma fonte de alimentação 12Vdc, podendo ser utilizada por qualquer
produto que necessite de uma corrente máxima de até 5 amperes. Na ausência de energia elétrica, a
carga passa  a ser alimentada por uma bateria conectada na entrada +B e -B (função NO-BREAK). O
tempo de duração da bateria depende da corrente que está sendo fornecida para a carga. A fonte
possui proteção contra curto circuito de saída (+ e -), proteção contra inversão polaridade (+B e -B),
proteção  de  bateria  baixa  e  um relé  de  contato  seco  para  monitoramento.  O relé  fica  atracado
enquanto a fonte está sendo alimentada pela rede elétrica, e desatraca com a falta de energia. 

Obs: 
 -  O  fusível  de  proteção  da  bateria  dever  ser  trocado  com a  fonte  desligada  e  com a  bateria
desconectada.
 - Recomenda-se a utilização de uma bateria de no mínimo 12V 7Ah.
- O produto não pode operar sem a refrigeração forçada (ventoinha). Antes de ligar o produto com a
carga verifique a conexão da ventoinha
  - A fonte deve operar com a tampa da caixa fechada sem nenhuma obstrução na saída de ar.         
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