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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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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
metros.

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 :
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Jumper posição 1 -> máxima sensibilidade de detecção
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
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 PASSIVO DUPLO BARRAMENTO DS-520 Bus
O 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.
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 DSE-830
1-INTRODUÇÃO
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.

2-PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura abaixo mostra o sensor e 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 antimascaramento (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.
4-SENSIBILIDADES
O Sensor DSE-830 possui dois ajustes de sensibilidade, tanto para o PIR quanto para o
micro-ondas.
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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.
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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 antimascaramento).
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.

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 Led’s 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.
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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 PIR’s).
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.

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;
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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:
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
15

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.
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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

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)
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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

SENSOR INFRAVERMELHO IRA-20
1- CARACTERÍSTICAS GERAIS
-Distância de detecção 20m
-Caixa com filtro solar para uso interno ou externo
2- PARTES INTERNAS
- 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.

- TRANSMISSOR:
1- Alimentação: 10 a 24Vdc ou 10 a 24Vac (não tem polaridade).
2 - LED L1 (aceso indica que o transmissor está ligado).
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3- INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO:
O sensor infravermelho ativo IRA 20 foi desenvolvido para ser instalado até 20m. Para a
correta instalação siga os passos a seguir:
1.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.
4- ESQUEMA DE LIGAÇÃO:
Esquema de ligação em uma central de alarme.

5- CUIDADOS NA INSTALAÇÃO
Para uma correta instalação, alguns aspectos e cuidados devem ser tomados, como segue
abaixo:

6- 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
1- 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
2- PARTES INTERNAS
PARTE 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

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

3-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.
4- 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.
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Obs.: É necessário que o feixe não esteja interrompido por nenhum obstáculo durante o
alinhamento.
5- 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 antihorário, 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).
6- 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.

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

8- 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
1- 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
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2- 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.

3- 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).
4- 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.
5- ALINHAMENTO POR SINAL SONORO
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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:

6- 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 sensibilidade: Girando o trimpot no sentido horário,
o feixe tem que ser interrompido por 50ms (milisegundos).
7- INSTALAÇÕES POSSÍVEIS
Sensor Empilhado (Tipo cerca)

Proteção de Perímetro

8- ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

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

SENSOR INFRAVERMELHO IRA-260 DIGITAL
1- 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
2- 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.
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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

3- INSTALAÇÃO:
Após definir o local de instalação, siga os passos abaixo:
SELEÇÃO DE CANAL
1-Com o JUMPER, selecione o mesmo “CANAL” para oTransmissor 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 como mostra a
figura abaixo.
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.

4- 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.
5- 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:
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6- 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:

7- 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).
8- INSTALAÇÕES POSSÍVEIS
Sensor Empilhado (Tipo cerca)

Proteção de Perímetro
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9- POSIÇÃO DAS LENTES

10- ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

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

SENSOR INFRAVERMELHO IRA-315 DIGITAL
1- 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
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- Consumo RX: 30mA @ 12Vdc
- Carga máxima nos contatos do relé: 1A / 12Vdc
2- 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.

3- 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).

4- 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.
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5- 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:

6- 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).
7- INSTALAÇÕES POSSÍVEIS:
Sensor Empilhado (Tipo cerca)

Proteção de Perímetro
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8- ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

9- 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-360
1- 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
2- PARTES INTERNAS DO APARELHO
 Receptor
1 - Tamper
2 - Contato do relé: NA - normalmente aberto
NF - normalmente fechado
CMcomum
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

3- 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.
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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.
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).

4- 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

5- 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
1- 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.
2- 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
3- 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.
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Para uma melhor detecção aconselha-se instalar o sensor numa posição que o intruso corte
todos os feixes. A figura abaixo ilustra:

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

5- 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.
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6- PRECAUÇÕES:
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.

7- 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.

SENSOR INFRAVERMELHO IRP-310i
1- 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.
2- 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
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3- 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.
4- FAIXA DE DETECÇÃO:
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista de cima e vista de lado.

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

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

SENSOR INFRAVERMELHO IRPET-500
1- 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.
2- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Sensor: Duplo elemento piroelétrico;
Detecção máxima: 14 metros / 90º;
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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
3- 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:

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

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

7- 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 .

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.
1- 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.
2- FAIXA DE DETECÇÃO:
As figuras abaixo mostram a faixa de detecção do sensor, vista frontal e vista lateral.

3- PRINCIPAIS COMPONENTES:
A figura abaixo mostra a placa do sensor com seus principais componentes:
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4- 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.

5- 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

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.
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1- 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
2- 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.
3- 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 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.
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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.
4- PRINCIPAIS COMPONENTES:
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

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

6- 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.
1- 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
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20mA em 150m
Dimensão: 62x90x48 mm;
Peso aproximado: 100 gramas.
2- 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.
3- 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 um comportamento padrão, isto
é, somente ocorre a transmissão no momento em que houver uma detecção.
4- 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.
5- FAIXA DE DETECÇÃO:
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista lateral e vista de cima.
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6- PRINCIPAIS COMPONENTES:
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

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

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.
1- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Frequência: 868 Mhz
Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos.
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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
2- 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.
3- 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 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.
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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.
4- PRINCIPAIS COMPONENTES:
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

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

6- 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.
1- 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
2- 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 (1Máxima/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.
3- 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”
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- 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.
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.
4- 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.
5- FAIXA DE DETECÇÃO:
A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista lateral e vista de cima.

6- PRECAUÇÕES:
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SENSOR SEM FIO DE ABERTURA E FECHAMENTO
SENSOR DE ABERTURA SL-220 DUO
O sensor de abertura sem fio SL220 Duo, possui circuito de baixo consumo de corrente gerenciado
por microcontrolador. A tecnologia Duo aliada a confiabilidade da transmissão de dados sem fio e
redução de consumo de bateria, proporciona mais segurança ao ambiente. O sensor SL220 Duo
possui chave tamper para proteção de violação. Essas características colocam o sensor de abertura
SL220 Duo em destaque em relação aos outros sensores de abertura sem fio existentes no mercado.
1- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Frequência: 868 Mhz
Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos.
Intervalo de supervisão do sensor: 1, 3, 5 ou 30 minutos.
Tensão de alimentação: 3V (Duas pilhas AAA 1,5V*) * Não inclusas
Consumo em repouso: 3uA
Consumo em acionamento: 15mA
Dimensões do sensor: 95x34x16 mm
Dimensões do imã: 42x13x14 mm
Peso aproximado: 35 gramas
2- FUNCIONAMENTO:
Ao conectar a bateria o LED começa a piscar, indicando que está em processo de conexão com a
central de alarme. 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, se houver falha de comunicação e o sensor não conseguir se comunicar dentro de 3 minutos,
a central de alarme indica falha na comunicação com o sensor.
3- PROGRAMAÇÃO:
O SL220 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
tamper e no intervalo programado como tempo de supervisão.
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 abertura e fechamento do sensor ou retirando e conectando a bateria.
Tamper no sensor sem fio: Pode ser habilitada no menu de "Opções dos dispositivos sem fio" da
central de alarme.
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.
4- PRINCIPAIS COMPONENTES:
A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes:

5INSTALAÇÃO: O imã deve estar a uma distância máxima de 8 mm do sensor.
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RECEPTORES
RECEPTOR MULTIFUNCIONAL PROGRAMÁVEL AC-100

1- 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.
2- 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.
3- 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):

4- 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

5- 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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6- 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.

7- 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.
8- 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:

9- 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:

10- 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).
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.
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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
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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 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
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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 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
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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.
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.
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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.
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
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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)

RECEPTOR PROGRAMÁVEL 1 CANAL – RRC-100

1- 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.

2- 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.
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3- 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):

4- 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
5- 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.
6- 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.
7- 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.
8- 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
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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)

RECEPTOR PROGRAMÁVEL 2 CANAIS – RRC-200

1- 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 e tecla 4 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.

2- 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.
3- 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.
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4- 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.
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.

5- 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.
6- 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.
7- 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
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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)

RECEPTORES PROGRAMÁVEIS – RRC-400 / RRC-500
1- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Alcance: 100 metros sem obstáculos.
Frequência: 433.92 MHz.
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 controles remoto ou sensores de
tecnologia HOPPING CODE. Controles remoto de tecnologia ROLLING CODE não transmitem
bateria baixa.
2- 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.
3- 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).

*Nos receptores RRC400-500 a tecla 4 do controle
remoto funciona conforme a tabela acima.
**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.
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4- JUMPER JT:
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.
5- 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.
6- CONECTOR DE SAÍDA:

7- 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

8- 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 .
** Opção para RRC-400 e RRC-500 **
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.
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Esquema de ligação nas centrais de alarme
Transformação dos 4 setores com fio em sem fio:

Somente sensores sem fio Hopping code e na frequência de 433,92 MHz irá funcionar com esse
receptor.

9- 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.
10- 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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MÓDULO PARA MONITORAMENTO

MÓDULO M300 +
1- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- 2 saídas PGMs que podem ser acionadas remotamente;
- 2 entradas que geram eventos programáveis;
- 2 SIM CARDS (Chip de celular);
- Duplo monitoramento (reporta eventos para dois IPs diferentes);
- Reporta todos os eventos de centrais de alarme que comuniquem utilizando o protocolo
Contact-ID;
- Programação remota;
2- PRINCIPAIS COMPONENTES:
1- Módulo de celular GSM;
2- Conector de saída para a antena;
3- Conector para o SIM CARD 1;
4- Conector para o SIM CARD 2;
5- Conector para o cabo programador
(não incluso);
6- Entrada de alimentação 12 volts;
7- Conectores da saída PGM1.
8- Conectores da saída PGM2.
9- Entradas 1 e 2 com eventos
programáveis;
10- Entrada para ligação da central de
alarme.
11- Saída para extensões de telefone;
12- Entrada da linha telefônica;
13- Ponto para aterramento do sistema;
14- Chave para consultar nível de sinal de
celular.
15- Leds de indicação do funcionamento do módulo;
3- SOFTWARES DE PROGRAMAÇÃO E UTILIZAÇÃO:
Todas as funções do módulo M-300+ são programadas através do software Active NET.
Para isso faça:
1- Baixe o software Active NET e o driver do cabo programador no site www.jfl.com.br e
instale no computador. É necessário possuir cadastro no site e acessar a área restrita.
2- Abra o software programador JFL, que faz parte do pacote de softwares do Active NET.
3- Crie um novo cliente para o módulo M-300+ ou abra algum existente.
4- Ligue o equipamento e conecte o cabo programador (não incluso) no conector SERIAL.
5- Clique no botão conectar via serial do programador e escolha a porta serial para iniciar a
programação. A senha padrão de fábrica é 5678.
6- Para concluir a programação clique no botão enviar programação.
Para maiores detalhes sobre a utilização do software programador e programação do
módulo, consulte o botão Ajuda do software programador.
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SEMPRE MANTENHA SEU SOFTWARE ACTIVE NET ATUALIZADO.
4- FUNCIONAMENTO
O Módulo Universal GPRS M-300+ conecta-se na rede GSM da operadora de telefonia
celular via canal de dados GPRS. Através deste canal estabelece uma conexão com o
software Active NET, criando assim uma via de comunicação entre o cliente monitorado e a
empresa de monitoramento de alarmes, possibilitando a transmissão imediata de todos os
eventos gerados pela central de alarme no protocolo Contact-ID. O software Active Net por
sua vez, é um software que funciona como uma receptora virtual, recebendo os eventos
transmitidos pelo módulo M-300+ e entregando-os ao software de monitoramento.
A central de alarme deve estar com o reporte habilitado no protocolo Contact ID e
programada para discar em TOM. No M-300+ devem estar programados o IP e a porta do
computador onde está instalado o software Active NET.
O M-300+ possui dois modos distintos de comunicação: Modo Simples e Modo Duplo.
Configurado no Modo Simples, um dos dois IPs programados é usado como IP redundante
para caso o IP que está conectado falhe (desconecte-se), assim conectando no outro IP. No
Modo Duplo, o M-300+ conecta nos dois IP simultaneamente, reportando o mesmo evento
aos dois IPs. Caso um dos IPs conectados falhe (desconecte-se), o módulo tentará
reconectá-lo em intervalos de 4 minutos.
O M-300+ detecta automaticamente o SIM CARD e a operadora de telefonia móvel. Caso o
SIM CARD tenha APN personalizada, devem ser programados os campos APN, Login e
Senha no software programador.
A conta padrão do M-300+ é 9999, caso queira utilizar a conta programada na central de
alarme, marque a opção Enviar conta da central.
5 – SINALIZAÇÃO POR LED’S:
Para visualizar o nível de sinal GPRS, mantenha pressionada a chave SINAL. O nível de
sinal é indicado através dos leds SIM1, SIM2, IP1 e IP2. Um led aceso indica nível de sinal
ruim e os quatro acesos indicam nível de sinal excelente.
- Led SIM1/SIM2 piscando lentamente indica que está buscando SIM CARD;
- Led SIM1/SIM2 piscando rapidamente indica que está buscando operadora;
- Led SIM1/SIM2 aceso indica SIM CARD ok;
- Led IP1/IP2 piscando indica que está estabelecendo conexão no IP;
- Led IP1/IP2 aceso indica que está conectado no IP;
- Led ON-LINE aceso indica que o módulo está conectado ao servidor;
- Os leds SIM1, SIM2, IP1 e IP2 piscam sequencialmente quando a central de alarme está
reportando eventos.
6- SUPERVISÃO DA CENTRAL DE ALARME
Esta função permite supervisionar o funcionamento da central de alarme de maneira
periódica. Para isto, o M-300+ força a geração de um evento pela central. Para habilitar esta
função:
- Configure o tempo de intervalo da supervisão em minutos.
- Configure uma das saídas PGM como Supervisão alarme.
- Configure o evento de supervisão de alarme. Este é o evento que será enviado em caso de
falha da supervisão do alarme.
- Conecte a zona 1 da central de alarme na PGM escolhida.
- Na central de alarme, configure a zona 1 com o tipo 24 horas e silenciosa.
7 – ENVIO DE EVENTO VIA LINHA TELEFÔNICA
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É possível cadastrar um evento para ser enviado via linha telefônica que é conectada ao M300+. Dessa maneira toda vez que o módulo receber o evento cadastrado, é iniciada a
contagem do tempo para que a central de alarme utilize a linha para reportar o evento. Ao
fim da contagem do tempo o módulo passa a receber o eventos do alarme novamente.
8– FUNÇÃO DOWNLOAD:
Esta função permite estabelecer conexão via modem com a central de alarme pela estação
de monitoramento. Durante o tempo de download a linha telefônica é comutada para a
central de alarme e o telefone de extensão é cortado da linha telefônica.
9– ENTRADAS (ENT1 e ENT2):
Para cada uma das duas entradas do M-300+ é possível configurar eventos para a abertura
e para o fechamento.
O fechamento da entrada acontece ao conectar nível lógico baixo.
10- SAÍDAS PGM (PGM1 e PGM2):
A duas saídas PGM podem programadas para operar como: Sem retenção, Com retenção,
Supervisão alarme, Junto com a linha telefônica ou Modo online.
11- INTEGRAÇÃO COM O ELETRIFICADOR:
O módulo M-300+ pode ser integrado com um eletrificador para reportar eventos de arme,
desarme e disparo. Com uma das saídas PGM é possível armar e desarmar o eletrificador.
Verifique se o eletrificador é compatível e faça a seguinte configuração:
- Para a entrada ligada no conector ARME do eletrificador, configure o evento de abertura e
o evento de fechamento.
- Para a entrada ligada no conector DISP. do eletrificador, configure o evento de abertura e o
evento de fechamento.
- Configure a saída PGM escolhida para operar no modo sem retenção.

12- RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA:
Para recuperar as configurações de fábrica, desconecte o cabo programador, mantenha a
chave sinal pressionada e ligue o M-300+. O led SIM1 permanecerá aceso por 10 segundos
e depois piscará junto com o led SIM2. Quando os dois leds pararem de piscar, basta soltar
a chave sinal.
Para desabilitar a função de restauração das configurações de fábrica marque a opção
Habilitar trava de reset.
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Obs.: Após a restauração das configurações, todas as alterações realizadas na
programação do produto serão perdidas.
13- ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE (BOOTLOADER):
Para entrar em modo de atualização de firmware do M-300+, mantenha a chave SINAL
pressionada e ligue o produto. Solte a chave SINAL, conecte o cabo serial e proceda
normalmente a atualização através do software de bootloader da JFL.
14- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Tensão de alimentação: 12Vdc a 14,5Vdc
- Consumo médio: 150mA. A fonte de alimentação deve suportar picos de 1A.
- Tecnologia de comunicação: GPRS
- Frequência de comunicação: 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900 MHz (Quad Band).
Procura e conecta automaticamente na frequência disponível.
- Protocolo de comunicação com a central de alarme: Contact ID
- Carga máxima da saída PGM: 3A em 12Vdc ou 2A em 127/220Vac.
- Consumo médio de banda de internet ou GPRS da central: 4kbps para upload e para
download.
- Peso: 284g
- Dimensões: 12,5 x 22,8 x 4,3 cm
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SIRENES
SIRENE COM STROBE SF-115i
1- 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
2- 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.
3- 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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Corrente máx. de saída: 2A.
Tensão de saída: 12Vdc +ou- 10%.
Tensão do carregador de bateria: 14Vdc.
Tensão de alimentação: 90~250Vac.
Consumo de potência: 35VA.
Peso: 400gr.

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.
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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 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), 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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Corrente máx. de saída: 5A.
Tensão de saída: 12Vdc +ou- 10%.
Tensão do carregador de bateria: 14Vdc.
Tensão de alimentação: 90~250Vac.
Consumo de potência: 75VA.
Peso: 700gr.

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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PAINEL DE ALARME MONITORÁVEL
PAINEL DE ALARME MONITORÁVEL ACTIVE 8 ULTRA / ACTIVE 20 ULTRA / ACTIVE 20
GPRS E ACTIVE 20 ETHERNET

1. FUNÇÕES BÁSICAS
1.1 ARMAR E DESARMAR
Sem partição:
Digitar a senha

Com partição:
1- Digitar a senha.
2- Aparecerá o menu.
3- Usar a tecla correspondente a partição (1 para partição A, 2 para partição B) para armá-la ou
desarmá-la.

1.2 ARMAR STAY:
- Pressionar a tecla STAY antes de armar.
1.3 ARMAR AWAY:
- Pressionar a tecla AWAY antes de armar.
1.4 ARMAR RÁPIDO
- Pressionar a tecla ARM A para armar a partição A ou a tecla ARM B para armar a partição B.
1.5 DESARMAR SOB COAÇÃO
- Pressionar o dígito de coação programado e digitar a senha, será suprimido um dígito para que se
tenha a impressão que o usuário digitou somente a senha.
1.6 VISUALIZAR AS ZONAS QUE DISPARARAM NO ÚLTIMO ARME
Indica que houve disparo no último arme. Pressione a tecla MEM para ver as zonas que foram
disparadas no último arme.
1.7 PEDIDO DE PÂNICO PELO TECLADO
- Pressionar as teclas 1 e 3 simultaneamente para gerar evento de pânico.
- Pressionar as teclas 4 e 6 simultaneamente para gerar evento de emergência médica.
- Pressionar as teclas 7 e 9 simultaneamente para gerar evento de incêndio.
1.8 ACIONAR E DESACIONAR A SAÍDA PGM (somente Active-20)
- Pressionar a tecla ENTER e em seguida digitar a senha.
- Aparecerá o menu.
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- Usar a tecla correspondente a PGM (1 para PGM 1, 2 para PGM 2, 3 para PGM 3 ou 4 para PGM 4)
para acioná-la ou desacioná-la.

1.9 INIBIR ZONAS (BYPASS)
- Pressionar a tecla BYP e digitar a senha. Aparecerá o menu.
- Usar as teclas PROB e MEM para navegar pelo menu.
- Use a tecla BYP para inibir/cancelar inibição da respectiva zona.
- Pressione a tecla ENTER para confirmar.

1.10 ALTERAR A SENHA DO USUÁRIO
Para alterar a senha, segure a tecla ESC por 3 segundos e digite a senha. A central informa o nome
do usuário e pede por uma nova senha. Então digite e confirme a nova senha.

1.11 ADIAR O AUTO ARME POR UMA HORA
Para adiar o auto arme em uma hora, durante os bips que antecederem o auto arme, pressione a
tecla BYP e digite a senha.
1.12 PROBLEMAS
Indica que há problemas com o sistema.
- Pressione a tecla PROB para visualizar os problemas.
- Com as teclas PROB e MEM navegue pelos indicadores dos problemas.
- O cursor do display de LCD permanece piscando no problema selecionado. Para visualizar a
descrição do problema, pressione a tecla ENTER.
1.13 COMANDO POR CONTROLE REMOTO
Armar e desarmar a central de alarme: Pressione qualquer tecla do controle remoto programada
como arme/desarme.
Acionar e desacionar a saída PGM pelo controle remoto: Pressione qualquer tecla do controle remoto
programada como acionar a PGM.
Pânico pelo controle remoto: Pressione uma tecla do controle remoto programada como pânico.
1.14 ARMAR E DESARMAR O ALARME POR LINHA TELEFÔNICA
Após discar para a central ou estar recebendo uma ligação siga os passos abaixo:
- Caso esteja recebendo uma ligação, pressione * para parar os bips.
- Digite a senha de usuário mais #. A central emite 2 bips.
- Pressione a tecla * + as teclas 1 ou 2 para verificar o estado das Partições A ou B. O alarme emite 2
bips se armado ou 1 bip se desarmado.
- Pressione as teclas 1 ou 2 para armar/desarmar as partições A ou B. Emite 1 bip se desarmou, 2
bips se armou ou 1 bip longo para erro.
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- Pressione a tecla * + as teclas 5, 6, 7 ou 8 para verificar o estado das PGM 1, 2, 3, ou 4
respectivamente. Emite 1 bip se acionada, 2 bips se desacionada.
- Pressione as teclas 5, 6, 7 ou 8 para acionar/desacionar as PGM 1, 2, 3 ou 4 respectivamente.
Emite 1 bip se desacionou, 2 bips se acionou ou 1 bip longo para erro.
- Pressione a tecla 9 para armar/desarmar o eletrificador monitorado pelo sistema.
- Pressione 0 para encerrar a ligação
1.15 ARMAR/DESARMAR O ELETRIFICADOR
Pressione por 3 segundos a tecla BYP e digite a senha.

1.16 ARMAR/DESARMAR O ALARME E ACIONAR/DESACIONAR A PGM POR SMS (PGM
somente Active-20)
Sem partição:
- Enviar a senha seguida da letra A para armar a partição correspondente ou a letra D para desarmá-la.

Com partição:
- Enviar a senha seguida das letras AA para armar a partição A ou as letras DA para desarmá-la.
- Enviar a senha seguida das letras AB para armar a partição B ou as letras DB para desarmá-la.
- Enviar a senha seguida das letras AT para armar todas as partições ou as letras DT para desarmá-las.
- Enviar a senha seguida das letras EA para armar o eletrificador monitorado pelo sistema.
- Enviar a senha seguida das letras ED para desarmar o eletrificador monitorado pelo sistema.
- Enviar a senha seguida das letras P1A para acionar a PGM1 ou P1D para desacioná-la.
- Enviar a senha seguida das letras P2A para acionar a PGM2 ou P2D para desacioná-la.
- Enviar a senha seguida das letras P3A para acionar a PGM3 ou P3D para desacioná-la.
- Enviar a senha seguida das letras P4A para acionar a PGM4 ou P4D para desacioná-la.
- Enviar mensagem com a senha seguida da letra I(i) para pedir informação do status do alarme.
- Enviar mensagem com a senha seguida da letra S para interromper a sirene, caso ela esteja tocando.

1.17 ATIVAR E DESATIVAR A FUNÇÃO CHIME
- Pressione por 3 segundos a tecla 0 (zero) do teclado.
1.18 INICIAR E TERMINAR RONDA ATRAVÉS DO TECLADO
- Pressione por 3 segundos a tecla ENTER e digite a senha.

1.19 VISUALIZAÇÃO DAS ZONAS ABERTAS
Para visualizar as zonas abertas, segurar a tecla # por 3 segundos. Para Active 20, use as teclas
ARM A e ARM B para alternar entre as páginas de 01-16 e 17 a 22.

1.20 ACESSO PELO APLICATIVO DE CELULAR (somente Active-20)
- No aplicativo Active Mobile, criar um cliente com o DNS ou IP da central.
- Clicar no botão conectar, digitar a senha e clicar em OK.
- Após estar online, armar/desarmar, acionar/desacionar a PGM e verificar disparos em tempo real
pelo aplicativo.
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2. MODO DE PROGRAMAÇÃO
2.1 MODO DE PROGRAMAÇÃO PELO TECLADO DE LCD
- Para entrar no modo de programação, com o alarme desarmado, segure a tecla ESC por 3
segundos e digite a senha de instalador (padrão 5678).

- Digite o endereço a ser programado ou use as teclas PROB e MEM para navegar pela descrição
dos endereços. Ao navegar, use a tecla ENTER para entrar no endereço.
- A qualquer momento, use a tecla BYP para apagar os caracteres.
- Use a tecla ESC para sair do endereço sem programar e para sair do modo de programação caso
não esteja em algum endereço.
2.2 ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS TECLADOS

2.3 PROGRAMAÇÃO PELO CABO PROGRAMADOR JFL
- Conecte o cabo programador no conector SERIAL da central.
- Clicar no botão conectar via serial no programador, escolher uma porta serial e iniciar a conexão.
- Faça todas as programações e desconecte o cabo da central.
2.4 ENDEREÇAMENTO DOS TECLADOS
Ao ligar um teclado, deve-se programar o endereço dele de 01 a 04. O teclado com endereço 01
respeita a programação de atributos de teclado do endereço 811, o teclado com endereço 02 respeita
a programação do endereço 812 e assim por diante. Para alterar ou apagar o endereço do teclado,
entre na programação e:
- Digite o endereço 810.
- Digite o novo endereço do teclado de 01 a 04 ou pressione BYP para apagar os endereços de todos
os teclados.

3. LIGAÇÃO DAS ZONAS
A Active-20 possui 9 entradas de zonas com fio mais 1 entrada de zona por teclado com fio. Quando
duplicadas cada entrada da central corresponde a duas zonas: na entrada Z1 ficam as zonas 1 e 11,
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na entrada Z2 as zonas 2 e 12, na entrada Z3 as zonas 13 e 13 e assim por diante até na entrada Z9
as zonas 9 e 19. O número da zona de teclado pode ser programado.
A Active-8 possui 4 entradas de zonas com fio mais 1 entrada de zona por teclado com fio. Quando
duplicadas, cada entrada da central corresponde a duas zonas: na entrada Z1 ficam as zonas 1 e 5,
na entrada Z2 as zonas 2 e 6 na entrada Z3 as zonas 3 e 7 e na entrada Z4 as zonas 4 e 8. O
número da zona de teclado pode ser programado
3.1 FUNÇÃO DE TESTE DE ZONAS
É uma função que permite testar se os sensores estão funcionando corretamente. Quando ela estiver
ativada, cada vez que passar em frente a algum sensor o teclado emite 3 bips longos e se estiver no
modo audível a sirene também emite um bip para indicar que o sensor está ligado corretamente..
Para habilitar essa função:
- Após estar em modo de programação, pressione a tecla ARM A para modo de testes de sensores
audível ou a tecla ARM B para modo de teste de sensores silencioso.
- O sistema entra no modo de teste de sensores.
- Para sair deste modo pressione a tecla ESC.
3.2 ESQUEMA DE LIGAÇÕES DAS ZONAS COM FIO

4. ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA SIRENE E PGM (PGM somente Active-20)

5. PROGRAMAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO ALARME
Via linha telefônica: (exceto Active 20 Ethernet)
Para o alarme comunicar por linha telefônica deve programar:
- O telefone de monitoramento (endereço 711) e se necessário o telefone de monitoramento 2 para
backup (endereço 712).
- Habilitar o reporte por linha telefônica (endereço 700 tecla 1).
- Ainda pode ainda configurar as opções de discagem (endereço 802).
O led DISC da placa da central mostra o andamento do reporte por linha telefônica.
- LED apagado, linha desacionada.
- LED aceso, linha acionada.
- LED piscando, enviando códigos de reporte ao monitoramento.
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Abaixo segue o esquema de ligação da linha telefônica na central de alarme:

Via GPRS pelo módulo de celular:
Para o alarme comunicar por GPRS, deve ser feita as seguintes programações:
- Habilitar o reporte via GPRS (endereço 700 tecla 2).
- Programar o endereço IP de destino (endereço 702) e a porta de destino (endereço 706).
- Se necessário programar o APN, login e senha da operadora (endereços 721 a 724 e endereços
731 a 734).
Para verificar o nível de sinal GPRS, entre no modo de programação e pressione *.
O led GPRS da placa do módulo mostra o andamento da conexão com GPRS:
- LED apagado, GPRS desabilitado.
- LED piscando devagar, GPRS procurando sinal e operadora.
- LED piscando rápido, GPRS tentando conectar.
- LED piscando muito rápido, GPRS em modo de espera para receber e enviar SMS, ou conectar
caso o ETHERNET caia.
- LED aceso, indica que a central está conectada.
Via rede:
Para o alarme comunicar via rede, é necessário fazer as seguintes programações:
- Deve habilitar o reporte via ETHERNET (endereço 700 tecla 3).
- Programar o IP local, máscara, DNS e gateway da central (endereços 740 a 743) ou habilitar o DHCP
(endereço 700 tecla 9).
- Para a conexão com a rede sem fio deve programar o SSID (endereço 746) e a senha da rede sem fio
(endereço 747).
- Programar o endereço IP de destino (endereço 702) e a porta de destino (endereço 706).
Os LEDs ONLINE 1 e ONLINE 2 do módulo de ethernet indica o andamento da conexão por rede
- LED apagado com piscadas rápidas no intervalo de 2 segundos, conexão desabilitada.
- LED piscando, tentando conectar.
- LED aceso, indica que a central está conectada.

Obs.: para o módulo funcionar, deve-se desconectar o cabo programador da central.
Via aplicativo (somente Active 20):
Para que a central possa comunicar com o aplicativo, deve programar:
- O acesso via aplicativo de celular (endereço 701 tecla 4).
- Habilitar o atributo de acesso remoto ao usuário (endereço 301 a 332 tecla 8).
- Programar o IP local, máscara, DNS e gateway da central (endereços 740 a 743) ou habilitar o
DHCP (endereço 700 tecla 9).
- Programar a porta do Active Mobile (endereço 745).
- Se necessário, programar o cliente DDNS (endereço 771 e 772).
- Se necessário, habilitar as notificações (endereço 701 teclas 5 e 6).
O led SERVER do módulo ME-03 indica o estado do servidor.
- LED apagado com piscadas rápidas no intervalo de 2 segundos, servidor desabilitado.
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- LED piscando, servidor habilitado.
- LED aceso, existe um aplicativo conectado.

6 - RESET DA CENTRAL DE ALARME
Desligar o alarme da rede e da bateria. Colocar o jumper RESET. Ligar o alarme na alimentação. O
led DISC acende por 10 segundos. Após isso, ele fica piscando, se o jumper for retirado antes do led
parar de piscar, o reset é parcial (restaura somente a senha mestre e a de instalador) e se o jumper
for retirado após o led parar de piscar, o reset é total (restaura todas as programações de fábrica).

7. TABELA DE PROGRAMAÇÃO

82

TABELA DE PROGRAMAÇÃO (continuação)
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TABELA DE PROGRAMAÇÃO (continuação)
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TABELA DE PROGRAMAÇÃO (continuação)
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PAINEL DE ALARME MONITORÁVEL ACTIVE 32 DUO
1.FUNÇÕES BÁSICAS
1.1 ARMAR E DESARMAR:
Sem partição:
Digitar a senha

Com partição:
1- Digitar a senha.
2- Aparecerá o menu.
3- Usar a tecla correspondente a partição (1 para partição A, 2 para partição B, 3 para partição C ou 4
para partição D) para armá-la ou desarmá-la.

1.2 ARMAR STAY:
Pressionar a tecla STAY antes de armar.
1.3 ARMAR AWAY:
Pressionar a tecla AWAY antes de armar.
1.4 ARMAR RÁPIDO
Pressionar a tecla ARM A para armar a partição A ou a tecla ARM B para armar a partição B.
1.5 DESARMAR SOB COAÇÃO
Pressionar o dígito de coação programado e digitar a senha, será suprimido um dígito para que se
tenha a impressão que o usuário digitou somente a senha.
1.6 VISUALIZAR AS ZONAS QUE TIVERAM DISPARO NO ÚLTIMO ARME

1.7 PEDIDO DE PÂNICO PELO TECLADO
Pressionar as teclas 1 e 3 simultaneamente para gerar evento de pânico.
Pressionar as teclas 4 e 6 simultaneamente para gerar evento de emergência médica.
Pressionar as teclas 7 e 9 simultaneamente para gerar evento de incêndio.
1.8 ACIONAR E DESACIONAR A SAÍDA PGM
1- Pressionar a tecla ENTER e em seguida digitar a senha.
2- Aparecerá o menu.
3- Usar a tecla correspondente a PGM (1 para PGM 1, 2 para PGM 2, 3 para PGM 3 ou 4 para PGM
4) para acioná-la ou desacioná-la.
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1.9 INIBIR ZONAS (BYPASS)
1- Pressionar a tecla BYP e digitar a senha. Aparecerá o menu.
2- Usar as teclas PROB e MEM para navegar pelo menu.
3- Use a tecla BYP para inibir/cancelar inibição da respectiva zona.
4- Pressione a tecla ENTER para confirmar.

1.10 ALTERAR A SENHA DO USUÁRIO
Para alterar a senha, segure a tecla ESC por 3 segundos e digite a senha. A central informa o nome
do usuário e pede por uma nova senha. Então digite e confirme a nova senha.

1.11 ADIAR O AUTO ARME POR UMA HORA
Para adiar o auto arme em uma hora, durante os bips que antecederem o auto arme, pressione a
tecla BYP e digite a senha.
1.12 PROBLEMAS
1- Pressione a tecla PROB para visualizar os problemas.
2- Com as teclas PROB e MEM navegue pelos indicadores dos problemas.
3- O cursor do display de LCD permanece piscando no problema selecionado. Para visualizar a
descrição do problema, pressione a tecla ENTER.
1.13 ARMAR/DESARMAR O ALARME, ACIONAR/DESACIONAR A PGM E FUNÇÃO PÂNICO POR
CONTROLE REMOTO
Tecla programada para armar/desarmar a partição: Pressione a tecla para armar/desarmar a partição.
Tecla do controle remoto para acionar/desacionar a PGM: Pressione a tecla para acionar/desacionar a
PGM.
Com a tecla do controle remoto com programação de função pânico: Pressione a tecla para gerar evento
de pânico.
Tecla i do controle remoto: Pressione para visualizar o estado da função da tecla correspondente.
Exemplo: tecla 1 para arme/desarme. Se pressionar a tecla i, tecla 1 acesa indica armado e tecla 1
apagada indica desarmado.

1.14 ARMAR E DESARMAR O ALARME POR LINHA TELEFÔNICA
Após discar para a central ou estar recebendo uma ligação siga os passos abaixo:
1- Caso esteja recebendo uma ligação, pressione * para parar os bips.
2- Digite a senha de usuário mais #. A central emite 2 bips.
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3- Pressione a tecla * + as teclas 1, 2, 3 ou 4 para verificar o estado das Partições A, B, C ou D. O
alarme emite 2 bips se armado ou 1 bip se desarmado.
4- Pressione as teclas 1, 2, 3 ou 4 para armar/desarmar as partições A, B, C ou D. Emite 1 bip se
desarmou, 2 bips se armou ou 1 bip longo para erro.
5- Pressione a tecla * + as teclas 5, 6, 7 ou 8 para verificar o estado das PGM 1, 2, 3, ou 4
respectivamente. Emite 1 bip se acionada, 2 bips se desacionada.
6- Pressione as teclas 5, 6, 7 ou 8 para acionar/desacionar as PGM 1, 2, 3 ou 4 respectivamente.
Emite 1 bip se desacionou, 2 bips se acionou ou 1 bip longo para erro.
7- Pressione 0 para encerrar a ligação.
1.15 ARMAR/DESARMAR O ALARME E ACIONAR/DESACIONAR A PGM POR SMS
Sem partição:
- Enviar a senha seguida da letra A para armar a partição correspondente ou a letra D para desarmá-la.
Com partição:
- Enviar a senha seguida das letras AA para armar a partição A ou as letras DA para desarmá-la.
- Enviar a senha seguida das letras AB para armar a partição B ou as letras DB para desarmá-la.
- Enviar a senha seguida das letras AC para armar a partição C ou as letras DC para desarmá-la.
- Enviar a senha seguida das letras AD para armar a partição D ou as letras DD para desarmá-la.
- Enviar a senha seguida das letras AT para armar todas as partições ou as letras DT para desarmá-las.
- Enviar a senha seguida das letras P1A para acionar a PGM1 ou P1D para desacioná-la.
- Enviar a senha seguida das letras P2A para acionar a PGM2 ou P2D para desacioná-la.
- Enviar a senha seguida das letras P3A para acionar a PGM3 ou P3D para desacioná-la.
- Enviar a senha seguida das letras P4A para acionar a PGM4 ou P4D para desacioná-la.
- Enviar mensagem com a senha seguida da letra I(i) para pedir informação do status do alarme.
- Enviar mensagem com a senha seguida da letra S para interromper a sirene, caso ela esteja tocando.

1.16 ATIVAR E DESATIVAR A FUNÇÃO CHIME
Pressione por 3 segundos a tecla 0 (zero) do teclado.
1.17 INICIAR E TERMINAR RONDA ATRAVÉS DO TECLADO
Pressione por 3 segundos a tecla ENTER e digite a senha.

1.18 VISUALIZAÇÃO DAS ZONAS ABERTAS
para visualizar as zonas abertas, segurar a tecla # por 3 segundos. Use as teclas ARM A e ARM B
para alternar entre as páginas de 01-16 e 17 a 32.

1.19 ARME/DESARME E PGM PELO APLICATIVO DE CELULAR
1- No aplicativo Active Mobile, criar um cliente com o DNS ou IP da central.
2- Clicar no botão conectar, digitar a senha e clicar em OK.
3- Após estar online, armar/desarmar, acionar/desacionar a PGM e verificar disparos em tempo real
pelo aplicativo.
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2 MODO DE PROGRAMAÇÃO
2.1 MODO DE PROGRAMAÇÃO PELO TECLADO DE LCD
1-para entrar no modo de programação, com o alarme desarmado, segure a tecla ESC por 3
segundos e digite a senha de instalador (padrão 5678).

2- Digite o endereço a ser programado ou use as teclas PROB e MEM para navegar pela descrição
dos endereços. Ao navegar, use a tecla ENTER para entrar no endereço.
3- a qualquer momento, use a tecla BYP para apagar os caracteres.
4- Use a tecla ESC para sair do endereço sem programar e para sair do modo de programação caso
não esteja em algum endereço.
2.2 ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS TECLADOS

Para aprender teclado sem fio, faça:
1- Com o teclado sem fio ligado, será exibida a mensagem sem comunicação.
2- Feche o jumper RESET na central. O led TX acende.
3- Pressione ENTER no teclado sem fio para conectar. Após isso escolha um endereço para o
teclado.
2.3 PROGRAMAÇÃO PELO CABO PROGRAMADOR JFL
1- Conecte o cabo programador no conector SERIAL da central.
2- Clicar no botão conectar via serial no programador, escolher uma porta serial e iniciar a conexão.
3- Faça todas as programações e desconecte o cabo da central.
2.4 ENDEREÇAMENTO DOS TECLADOS (endereço 810)
Ao ligar um teclado, deve-se programar o endereço dele de 01 a 04.
O teclado com endereço 01 respeita a programação de atributos de teclado
do endereço 811, o teclado com endereço 02 respeita a programação
do endereço 812 e assim por diante.
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Para alterar ou apagar o endereço do teclado, entre na programação e:
1- Digite o endereço 810.
2- Digite o novo endereço do teclado de 01 a 04 ou pressione BYP para apagar os endereços de
todos os teclados.

3. LIGAÇÃO DAS ZONAS
Esta central de alarme possui 32 zonas. Para cada zona pode ser programado o tipo da zona (end.
001 a 032), os atributos que ela possui (endereço 1001 a 1032), o nome dela para identificação no
teclado de LCD (endereço 601 a 632).
As zonas de 1 a 8 são mistas: de 1 a 4 nos bornes Z1, Z2, Z3 e Z4 da placa principal e de 5 a 8 nos
mesmos bornes quando habilita a zona dupla (endereço 804 tecla 3). Cada teclado possui uma
entrada de zona. Para usar zonas de teclado, deve endereçar os teclados (endereço 810), escolher
qual o número da zona em que a entrada do teclado irá atuar (endereço 815 a 818) e habilitar essas
zonas (endereço 001 a 032). As demais zonas são sem fio.
3.1 FUNÇÃO DE TESTE DE ZONAS
É uma função que permite testar se os sensores estão funcionando corretamente. Quando ela estiver
ativada, cada vez que passar em frente a algum sensor o teclado emite 3 bips longos e se estiver no
modo audível a sirene também emite um bip para indicar que o sensor está ligado corretamente.
Para habilitar essa função:
- Após estar em modo de programação, pressione a tecla ARM A para modo de testes de sensores
audível ou a tecla ARM B para modo de teste de sensores silencioso.
- O sistema entra no modo de teste de sensores.
- Para sair deste modo pressione a tecla ESC.
3.2 ESQUEMA DE LIGAÇÕES DAS ZONAS COM FIO

4 ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA SIRENE E PGM

5. PROGRAMAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO ALARME
Via linha telefônica:
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Para o alarme comunicar por linha telefônica deve programar:
- O telefone de monitoramento (endereço 711) e se necessário o telefone de monitoramento 2 para
backup (endereço 712).
- Habilitar o reporte por linha telefônica (endereço 700 tecla 1).
- Ainda pode ainda configurar as opções de discagem (endereço 802).
O led DISC da placa da central mostra o andamento do reporte por linha telefônica.
LED apagado, linha desacionada.
LED aceso, linha acionada.
LED piscando, enviando códigos de reporte ao monitoramento.
Via GPRS pelo módulo de celular:
Para o alarme comunicar por GPRS, deve ser feita as seguintes programações:
- Habilitar o reporte via GPRS (endereço 700 tecla 2).
- Programar o endereço IP de destino (endereço 702) e a porta de destino (endereço 706).
- Se necessário programar o APN, login e senha da operadora (endereços 721 a 724 e endereços
731 a 734).
Para verificar o nível de sinal GPRS, entre no modo de programação e pressione *.
O led GPRS da placa do módulo mostra o andamento da conexão com GPRS: LED apagado, GPRS
desabilitado.
LED piscando devagar, GPRS procurando sinal e operadora.
LED piscando rápido, GPRS tentando conectar.
LED piscando muito rápido, GPRS em modo de espera para receber e enviar SMS, ou conectar caso
o ETHERNET caia.
LED aceso indica que a central está conectada.
Via rede:
Para o alarme comunicar via rede, é necessário fazer as seguintes programações:
- Deve habilitar o reporte via ETHERNET (endereço 700, tecla 3).
- Programar o IP local, máscara, DNS e gateway da central (endereços 740 a 743) ou habilitar o
DHCP (endereço 700 tecla 9).
- Para a conexão com a rede sem fio deve programar o SSID (endereço 746) e a senha da rede sem
fio (endereço 747).
- Programar o endereço IP de destino (endereço 702) e a porta de destino (endereço 706).
Os LEDs ONLINE 1 e ONLINE 2 do módulo de ethernet indica o andamento da conexão por rede
LED apagado com piscadas rápidas no intervalo de 2 segundos,
conexão desabilitada.
LED piscando, tentando conectar.
LED aceso indica que a central está conectada.
Obs.: para o módulo funcionar, deve-se desconectar o cabo programador da central.
Via aplicativo
Para que a central possa comunicar com o aplicativo, deve programar:
- O acesso via aplicativo de celular (endereço 701 tecla 4).
- Habilitar o atributo de acesso remoto ao usuário (endereço 301 a 332 tecla 8).
- Programar o IP local, máscara, DNS e gateway da central (endereços 740 a 743) ou habilitar o
DHCP (endereço 700 tecla 9).
- Programar a porta do Active Mobile (endereço 745).
- Se necessário, programar o cliente DDNS (endereço 771 e 772).
- Se necessário, habilitar as notificações (endereço 701 teclas 5 e 6).
O led SERVER do módulo ME-03 indica o estado do servidor.
LED apagado com piscadas rápidas no intervalo de 2 segundos, servidor desabilitado.
LED piscando, servidor habilitado.
LED aceso, existe um aplicativo conectado.
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6 - RESET DA CENTRAL DE ALARME
Desligar o alarme da rede e da bateria. Colocar o jumper RESET. Ligar o alarme na alimentação. O
led DISC acende por 10 segundos. Após isso, ele fica piscando, se o jumper for retirado antes do led
parar de piscar, o reset é parcial (restaura somente a senha mestre e a de instalador) e se o jumper
for retirado após o led parar de piscar, o reset é total (restaura todas as programações de fábrica).

7. TABELA DE PROGRAMAÇÃO
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TABELA DE PROGRAMAÇÃO (continuação)
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TABELA DE PROGRAMAÇÃO (continuação)
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TABELA DE PROGRAMAÇÃO (continuação)
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PAINEL DE ALARME MONITORÁVEL ACTIVE 100 BUS
1- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- 99 zonas (6 zonas duplas + 1 zona por teclado + zonas de barramento ou sem fio);
- 16 partições reais;
- 1 partição exclusiva para eletrificador;
- 16 teclados de LCD ou touchscreen;
- 99 usuários;
- 3 vias de comunicação: linha telefônica, GPRS e rede Ethernet ou rede sem fio;
- Acesso via aplicativo com as plataformas Android®, iOS® e Windows®;
- Arme e desarme por telefone e SMS;
- Até 4 saídas PGM com relé;
- Programação local ou remota via computador;
- Monitoramento de sirene, saída auxiliar, bateria, teclado e linha telefônica;
- Função ronda.
1.1 – ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS (opcionais):
- Módulo de rede (ME-03);
- Adiciona reporte via rede com fio;
- Adiciona acesso via aplicativo;
- Adiciona envio de notificações.
- Módulo de rede sem fio (MW-01);
- Adiciona reporte via rede sem fio;
- Adiciona acesso via aplicativo;
- Adiciona envio de notificações.
- Módulo de GPRS (MGP-03 ou MGP-04);
- Adiciona reporte via GPRS;
- Adiciona arme e desarme por SMS;
- Adiciona mensagens de SMS no arme, desarme e disparo.

- Módulo de PGM;
- Expande para 4 o número de saídas PGM.

- Módulo de RF MRF-01;
- Adiciona controle remoto 433Mhz Hopping code ou Rolling code;
- Adiciona sensores sem fio 433Mhz em qualquer zona.
- Teclado de LCD TEC-300 versão 2.0 e teclado touchscreen
TS-400.
2- FUNÇÕES BÁSICAS:
2.1 - Informações no teclado:
Pode-se conectar teclados de LCD modelo TEC-300 ou teclado touchscreen TS-400 para
operar e programar este alarme.
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Principais componentes das telas dos teclados

1. Área de indicadores.
Indica que existem problemas no sistema.
Indica que houve disparo no último arme.
Indica que a ronda está ativada.
Indica que o eletrificador está armado.
2. Botão do menu principal.
3. Botão do menu do eletrificador.
4. Botão de visualização de planta baixa.
5. Botão do menu de pânico.
6. Botão para fechar a barra de notificações.
7. Botão para desarmar.
8. Botão para armar away.
9. Botão para armar stay.
10. Botão para armar.
11. Barra de notificação do sistema.
12. Indicação do sistema armado ou desarmado.
13. Data e hora.
14. Mensagens personalizadas. No teclado touchscreen elas aparecem na tela de
descanso.
A tecla ESC ou
A tecla

cancela a operação atual.

cancela a operação e volta a tela inicial.

Alguns menus possuem navegação. Use as teclas de setas MEM e PROB para navegar no
teclado LCD ou toque em
para o teclado touchscreen.

2.2 – ARMAR E DESARMAR A CENTRAL PELO TECLADO LCD:
Se o sistema não estiver particionado ou se o usuário tiver permissão em apenas uma
partição, digite a senha. Não é possível armar normal com zonas abertas.
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Caso o sistema estiver particionado e o usuário tiver permissão em mais de uma partição,
ao digitar a senha aparecerá um menu com as partições.

Indica que a partição está desarmada.
Indica que a partição está armada.
Indica que a partição não está pronta, ou seja, possui zonas abertas.
Use a tecla correspondente a partição (1 para partição 01, 2 para partição 02, 3 para
partição 03 ou 4 para a partição 04) 5 para partição 05, 6 para partição 06, 7 para partição
07 ou 8 para partição 08) para armar/desarmar.
Use a tecla ARM B para navegar para a tela 2 de partições (partições de 9 a 16).
Use então as teclas (9 para partição 09, 0 para partição 10, 1 para partição 11, 2 para
partição 12, 3 para partição 13, 4 para partição 14, 5 para partição 15 ou 6 para partição 16)
para armar/desarmar.
Use as teclas de setas para navegar para as telas com os nomes das partições. Neste caso,
use a tecla BYP para armar/desarmar.
2.3 – ARMAR E DESARMAR A CENTRAL PELO TECLADO TOUCHSCREEN:
Se o sistema não estiver particionado, toque no botão armar
desarmar e digite a senha. Não é possível armar normal com
zonas abertas.
Se o sistema estiver particionado, toque no botão referente a
partição e depois siga o passo acima.

Se o arme rápido estiver habilitado, não será solicitada senha para armar.

2.4 – ARMAR E DESARMAR INTERNO (STAY):
A função de armar stay permite que seja protegida apenas a área periférica, podendo o
usuário permanecer dentro do recinto sem que haja disparo. Em outras palavras, arma
somente as portas e janelas impedindo a entrada de estranhos no local.
Para armar stay, pressione a tecla STAY ou toque no botão Armar stay.
Depois siga os passos do arme normal (item 2.2 e 2.3).
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• O arme stay conta o tempo de saída, mas não emite bip no teclado.
• Se a função arme rápido e arme rápido tipo stay estiverem habilitadas, não
será solicitada senha para armar pelo teclado touchscreen.
2.5 – ARMAR COM ZONAS ABERTAS (AWAY):
O arme away permite armar o sistema com zonas abertas. Quando armar away, as zonas
abertas são automaticamente inibidas e voltarão ao normal assim que forem fechadas.
Para armar away, toque no botão Armar away, depois siga os passos do arme
normal (item 2.2 e 2.3).

2.6 – PARAR A SIRENE:
Caso a sirene disparar com a central desarmada, por pânico zona 24 h
ou outro motivo qualquer, aparecerá o botão de parar a sirene.
Para parar a sirene, toque no botão Parar sirene e digite a senha para o
teclado touchscreen ou digite a senha para o teclado LCD.

2.7 – ARME RÁPIDO PELO TECLADO DE LCD:
Pressionar a tecla ARM A para armar a partição 01 ou a tecla ARM B para armar a partição
02. Se o arme rápido tipo stay estiver habilitado, o arme será do tipo stay.
2.8 – DESARMAR SOB COAÇÃO:
Pressionar o dígito de coação programado e digitar a senha, será suprimido um dígito para
que se tenha a impressão que o usuário digitou somente a senha.
2.9 – PEDIDO DE PÂNICO PELO TECLADO:
- Para o teclado de LCD,
Pressionar as teclas 1 e 3 simultaneamente para gerar evento de pânico.
Pressionar as teclas 4 e 6 simultaneamente para gerar evento de emergência médica.
Pressionar as teclas 7 e 9 simultaneamente para gerar evento de incêndio.
- Para o teclado touchscreen,
Toque no botão do menu pânico e em seguida toque em
um dos botões de pânico para gerar o evento.
2.10 – ACIONAR E DESACIONAR A SAÍDA PGM:
- Para o teclado de LCD,
Para acionar ou desacionar a PGM, Pressione a tecla ENTER e em seguida digite a senha.
Aparecerá um menu com as PGM habilitadas e o estado da PGM.
Use as teclas 1, 2, 3, 4 para acionar/desacionar as respectivas PGMs.
indica PGM
desacionada e
indica PGM acionada.
- Para o teclado touchscreen,
Para acionar ou desacionar a PGM, toque em Menu>PGMs e em seguida
digite a senha.
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Toque nos botões das PGMs para acionar/desacionar as respectivas PGMs.
desacionada e
indica PGM acionada.

indica PGM

2.11 – INIBIR ZONAS:
Esta função permite ao usuário inibir uma ou mais zonas durante um arme.
Para inibir zonas, pressione a tecla BYP ou toque em Menu>Zonas>Inibir
zonas e em seguida digite a senha.
Use as teclas de setas para navegar pelo menu.
Use a tecla BYP ou toque no botão da zona para inibir/cancelar inibição da respectiva zona.
Pressione a tecla ENTER ou toque no botão salvar para confirmar.
Indica que a zona será inibida quando ela for armada (em verde).
Se ela for 24 h inibe ela imediatamente. A zona 24 h fica inibida
indefinidamente até que a inibição seja cancelada.
Indica

que a zona não está inibida.

2.12 – VISUALIZAR A MEMÓRIA DE DISPARO:
Pressione a tecla MEM ou toque em Menu>Mem. disparo para visualizar as
zonas que dispararam no último arme.
O indicador de memória apaga após visualizar as zonas disparadas.
2.13 – ALTERAR A SENHA DO USUÁRIO:
Para alterar a senha, com a central desarmada, segure a tecla ESC por 3 segundos ou
toque Menu>Programação e digite a senha. A central informa o nome do usuário e pede por
uma nova senha. Então digite e confirme a nova senha.
2.14 – ADIAR O AUTOARME:
Quando o autoarme estiver habilitado, o teclado emite bips longos nos 5 minutos que
antecedem o autoarme. Esse bip fica mais rápido nos 30 segundos que antecedem o arme.
Para adiar o autoarme por uma hora, durante os bips que antecedem o arme automático,
pressione a tecla BYP ou toque no botão adiar na área de notificação e digite a senha.

2.15 – PROBLEMAS:
Pressione a tecla PROB ou toque em Menu>Problemas para visualizar
os problemas do sistema.
Use as teclas de setas para na navegar entre os problemas.
• O Anexo 1 do manual lista os problemas e possíveis causas.
2.16 – ARMAR / DESARMAR O ALARME E FUNÇÃO PÂNICO POR CONTROLE
REMOTO.
- Armar e desarmar a central de alarme:
Pressione um botão do controle remoto programada como arme/desarme.
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- Acionar e desacionar a saída PGM pelo controle remoto:
Pressione um botão do controle remoto programada como acionar a PGM.
- Pânico pelo controle remoto:
Pressione um botão do controle remoto programada como pânico.
2.17 – ARMAR / DESARMAR O ALARME, ACIONAR / DESACIONAR A PGM POR LINHA
TELEFÔNICA:
Com a senha do usuário é permitido armar/desarmar a central ou acionar/desacionar as
saídas PGM pelo telefone. Esse menu pode ser acessado quando a central discar após um
disparo ou quando o usuário discar para a central.
Após discar para a central ou receber uma ligação siga os passos abaixo:
1. Ao receber uma ligação, pressione * para parar os bips.
2. Digite a senha de usuário mais #. A central emite 2 bips.
3. Pressione a tecla * + as teclas 1, 2, 3 ou 4 para verificar o estado das Partições 01
(do sistema caso não esteja particionado), 02, 03 ou 04. O alarme emite 2 bips se
armado ou 1 bip se desarmado.
4. Pressione as teclas 1, 2, 3 ou 4 para armar/desarmar as partições A (o sistema caso
não esteja particionado) B, C ou D. Emite 1 bip se desarmou, 2 bips se armou ou 1
bip longo para erro.
5. Pressione a tecla * + as teclas 5, 6, 7 ou 8 para verificar o estado das PGM 1, 2, 3,
ou 4 respectivamente. Emite 1 bip se acionada, 2 bips se desacionada.
6. Pressione as teclas 5, 6, 7 ou 8 para acionar/desacionar as PGM 1, 2, 3 ou 4
respectivamente. Emite 1 bip se desacionou, 2 bips se acionou ou 1 bip longo para
erro.
7. Pressione a tecla 9 para armar/desarmar o eletrificador monitorado pelo sistema.
8. Pressione 0 para encerrar a ligação.
• Se a partição estiver com alguma zona aberta, o arme será forçado.
• Somente as partições de 01 a 04 possuem o arme via telefone.
2.18 - ARMAR / DESARMAR O ALARME, ACIONAR / DESACIONAR A PGM POR SMS:
É possível enviar mensagens para o alarme com o pedido para armar, desarmar, solicitar
informações do status do alarme e desligar a sirene caso ela esteja tocando.
Caso o usuário tenha permissão somente em uma partição ou se o sistema não estiver
particionado:
• Enviar a senha seguida da letra A para armar a partição correspondente ou a letra D
para desarmá-la.
Caso o usuário tenha permissão para operar mais de uma partição:
• Enviar a senha seguida das letras A01 para armar a partição 01 ou as letras D01
para desarmá-la.
• Enviar a senha seguida das letras A02 para armar a partição 02 ou as letras D02
para desarmá-la.
• Enviar a senha seguida das letras A03 para armar a partição 03 ou as letras D03
para desarmá-la.
• Assim por diante até a partição 16 com as letras A16 para armar a partição 16 ou as
letras D16 para desarmá-la.
• Enviar a senha seguida das letras AT para armar todas as partições ou as letras DT
para desarmá-las.
• Enviar a senha seguida das letras AE para armar o eletrificador monitorado pelo
sistema.
• Enviar a senha seguida das letras DE para desarmar o eletrificador monitorado pelo
sistema.
• Enviar a senha seguida das letras P1A para acionar a PGM1 ou P1D para
desacioná-la.
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• - Enviar a senha seguida das letras P2A para acionar a PGM2 ou P2D para
desacioná-la.
• Enviar a senha seguida das letras P3A para acionar a PGM3 ou P3D para
desacioná-la.
• Enviar a senha seguida das letras P4A para acionar a PGM4 ou P4D para
desacioná-la.
• Enviar mensagem com a senha seguida da letra I(i) para pedir informação do estado
do alarme.
• Enviar mensagem com a senha seguida da letra S para interromper a sirene, caso
ela esteja tocando.
• Enviar mensagem com a senha seguida da letra H para acertar a hora da central
com a hora do celular que enviou a mensagem.
• Se o usuário tiver permissão em mais de duas partições, a informação
do estado do alarme é enviada no modo simplificado com os números
das partições ao invés dos nomes.
• Se a partição estiver com alguma zona aberta, o arme será forçado.
Abaixo segue exemplos com a senha 1234 (padrão de fábrica)

2.19 – ATIVAR E DESATIVAR A FUNÇÃO CHIME:
A função chime é a função de campainha para anunciar a presença de pessoas no local. Ela
funciona somente com o alarme desarmado.
Para habilitar ou desabilitar, pressione por 3 segundos a tecla 0(zero)
ou toque em Menu>Configuração>Chime.
2.20 – ARMAR E DESARMAR O ELETRIFICADOR:
Para armar/desarmar o eletrificador monitorado pelo sistema, pressione a tecla BYP por 3
segundos, toque em
>Armar ou
>Desarmar e digite a senha.
2.21 - Visualizar zonas abertas
Esta função permite visualizar quais zonas estão abertas.
Para visualizar as zonas abertas, pressione a tecla # por 3 segundos ou toque em
Menu>Zonas>Zonas abertas.
Indica zona aberta (em verde).
Indica zona fechada.
Utilize as teclas de setas para alternar entre as páginas.
Pressione ESC ou toque em
ou
para sair desse modo.
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2.22 – INICIAR E TERMINAR A RONDA PELO TECLADO:
Para iniciar ou terminar a ronda, segure a tecla ENTER por 3 segundos ou
toque em Menu>Ronda e digite a senha.
2.23 – LIMPEZA DA TELA DO TECLADO TOUCHSCREEN:
Toque em Menu>Limpeza tela e depois toque em iniciar. O toque da tela permanece
desativado por 30 segundos para que seja possível efetuar a limpeza na área da tela do
teclado.
2.24 – BRILHO DO TECLADO TOUCHSCREEN:
Para configurar o brilho da tela, toque em Menu>Configuração>Tela.
Toque em

para aumentar o brilho ou em

para diminuir o brilho.

2.25 – INFORMAÇÕES DA CENTRAL PELO TECLADO TOUCHSCREEN:
Para visualizar as informações do número de série, versão, IMEI e MAC, toque em
Menu>Configuração>Info Produto.
2.26 – APRESENTAÇÃO DE IMAGENS (somente teclado touchscreen)
Esta função permite que sejam apresentadas imagens depois de 1 minuto de repouso do
teclado. As imagens a serem apresentadas devem ser no formato JPG, com resolução
máxima de 480x272 pixeis, tamanho máximo do arquivo de 160kB e devem estar
armazenadas na pasta fotos do SD card (não incluso). O nome do arquivo deve possuir no
máximo 8 letras e sem caracteres especiais, ou seja, somente letras, números, ponto e
traços.
Para habilitar a função,
1. Toque em Menu>Configuração>Imagens.
2. Marque a opção Habilitar apresentação, escolha o intervalo entre imagens e toque
no botão salvar.
2.27 – PLANTA BAIXA (somente teclado touchscreen)
Esta função permite exibir planta baixa de cada uma das partições da central. As imagens
devem ser no formato JPG, com resolução máxima de 420x272 pixeis, tamanho máximo do
arquivo em 160kB e devem estar armazenadas na pasta planta do SD card (não incluso). O
nome do arquivo deve ser ‘part’ seguido do número da partição com 2 dígitos (01 para
partição A, 02 para partição B, e assim por diante). Ex.: part01.jpg, part03.jpg.
Para habilitar a função,
1. Toque em Menu>Configuração>Planta baixa.
2. Selecione uma partição. Aparecerá a imagem da planta que foi armazenada no SD
card.
3. Toque por 3 segundos na imagem da planta no ponto que está localizado o sensor.
4. Escolha uma zona e toque em salvar. Aparecerá um círculo com o número da zona
dentro. Repita o item 3 e 4 para adicionar uma nova zona.
5. Após adicionar todas as zonas, toque em voltar.
6. Toque na opção Habilitar planta baixa e em seguida em salvar.
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Segue abaixo a estrutura de diretórios do SD card para funcionar a planta baixa e
apresentação de imagens.

3- MODO DE PROGRAMAÇÃO:
O modo de programação permite alterar toda a programação da central de alarme. Ela pode
ser feita pela senha de instalador (padrão 5678 se programada para 4 dígitos ou 567890 se
programada para 6 dígitos) através do teclado, cabo programador USB, diretamente pelo
software programador pela rede ou pelo Active NET após a central estar conectada ao
Active Net. O usuário mestre também possui acesso ao modo de programação, mas ele
pode somente alterar as senhas dos usuários, os atributos dos usuários, os nomes dos
usuários, tempo de expirar senhas temporárias, data e hora da central.
3.1 – MODO DE PROGRAMAÇÃO PELO TECLADO LCD:
1. Para entrar no modo de programação, com o alarme desarmado segure a tecla ESC
por 3 segundos ou e digite a senha de instalador.

2. Após estar no modo de programação, digite o endereço a ser programado ou use as
teclas de seta para navegar pela descrição dos endereços e selecione um com a
tecla ENTER.
3. Use a tecla ESC para sair do endereço sem programar e para sair do modo de
programação caso não esteja em algum endereço.
4. Dentro de um endereço, use a tecla BYP para apagar os dados programados ou
segure ela por 3 segundos para apagar o campo inteiro.
5. Para os campos de números, digite o valor e pressione ENTER para confirmar.
6. Para os campos de telefones, pressione ARM A para inserir uma pausa de 2
segundos.
7. Para o campo de conta, que é possível programar caracteres hexadecimal,
pressione ARM A para B, ARM B para C, PROB para D, MEM para E ou STAY para
F.
8. Para o campo de texto pressione as teclas de número de maneira semelhante a
escrever texto em telefone celular e pressione ENTER para confirmar.
9. Para os campos de atributos e opções, primeiro modo: pressione as teclas de 1 a 9
para marcar a opção desejada e use as teclas ARM A e ARM B para alternar entre as
páginas; segundo modo: use as teclas de setas para navegar até a programação
desejada e pressione BYP para marcá-la. Em qualquer modo, pressione ENTER
para confirmar.
104

3.2 – MODO DE PROGRAMAÇÃO PELO TECLADO TOUCHSCREEN:
Para entrar no modo de programação, com o alarme desarmado, toque em
Menu>Programação e digite a senha de instalador.

Após estar no modo de programação, toque um dos menus
Escolha uma programação

,

.

Para os endereços de números e texto toque em
Para salvar uma programação toque em

ou submenus

para editar.

.

3.3 – MODO DE PROGRAMAÇÃO PELO CABO PROGRAMADOR JFL:
Todas as funções da central de alarme também podem ser programadas através do
software Active NET.
Para isso faça:
1. Baixe o software Active NET e o driver do cabo programador no site www.jfl.com.br e
instale no computador.
2. Abra o software programador JFL, que faz parte do pacote de softwares do Active
NET.
3. Crie um novo cliente para a central de alarme ou abra algum existente.
4. Ligar a central de alarme e conectar o cabo programador na central conforme a
figura a seguir.
5. Clicar no botão conectar do programador e escolher a porta serial para iniciar a
programação.
6. Em cada guia de programação clicar no botão enviar programação.

3.4 – MODO DE PROGRAMAÇÃO PELO CABO PROGRAMADOR JFL ATRAVÉS DP
TECLADO:
É possível realizar a programação da central conectando o cabo programador JFL no
teclado.
Para isso faça:
1. Entrar em modo de programação pelo teclado. Não é necessário entrar em nenhum
endereço.
2. Abrir o software programador e abrir um cliente para a central de alarme.
3. Ligar o cabo programador no teclado conforme a figura abaixo.
4. Clicar no botão conectar do programador e escolher a porta serial para iniciar a
programação.
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5. Em cada guia de programação clicar no botão enviar programação.

3.5 -PROGRAMAÇÃO REMOTA PELO SOFTWARE PROGRAMADOR ATRAVÉS DA
REDE ETHERNET:
É possível realizar a programação da central pelo programador diretamente pela rede. Esta
função já sai programada de fábrica (endereço 701, tecla 7).
Para isso faça:
1. Conecte o módulo expansor Ethernet ME-03 na central e aguarde até o LED
SERVER piscar. Caso ele não pisque, verifique a existência de algum problema na
rede pelo teclado. Para o módulo MW-01, deve programar o SSID e a senha da rede
sem fio.
2. Abrir o software programador e abrir um cliente para a central de alarme.
3. Clicar no botão conectar via rede do programador.
4. Digitar o IP da central, domínio ou clicar no botão localizar para encontrar ela na rede
local.
5. Digitar a senha e Iniciar a conexão.
6. Em cada guia de programação clicar no botão enviar programação.

4– PROGRAMAÇÃO DAS ZONAS:
Esta central possui 6 entradas de zonas com fio mais 1 entrada de zona por teclado com fio.
Quando duplicadas cada entrada da central corresponde a duas zonas: na entrada Z1 ficam
as zonas 1 e 7, na entrada Z2 as zonas 2 e 8, na entrada Z3 as zonas 3 e 9 e assim por
diante até na entrada Z6 as zonas 6 e 12. O número da zona de teclado pode ser
programado. Os sensores de barramento podem estar em qualquer zona.
4.1 – PROGRAMAÇÃO DO TIPO DAS ZONAS (endereços 0xx):
Todas as zonas são programáveis como:
00 Desabilitada: a zona está desabilitada. Padrão de fábrica para as zonas maiores que 6.
10 Imediata: quando armada, dispara a sirene assim que for violada. Padrão de fábrica para
as zonas de 1 a 6.
11 Temporizada 1: ao armar possui tempo de saída 1 e ao entrar no recinto conta o tempo
de entrada 1 antes de disparar. O teclado mostra a contagem do tempo de saída e entrada e
pode emitir bips durante o tempo de entrada e saída.
12 Temporizada 2: ao armar possui tempo de saída 2 e ao entrar no recinto conta o tempo
de entrada 2 antes de disparar. O teclado mostra a contagem do tempo de saída e entrada e
pode emitir bips durante o tempo de entrada e saída.
13 Seguidora: é a zona com tempo de entrada especial, isso quer dizer que se entrar
primeiro pela zona temporizada a zona seguidora também obedece ao tempo de entrada e
se entrar sem passar pela zona temporizada ela ficará imediata. A zona seguidora conta o
tempo de saída caso alguma zona da partição seja temporizada.
14 24 horas: dispara mesmo com o alarme desarmado. Usar a função de inibir zonas para
entrar em um local que tem uma zona 24 horas instaladas.
15 Ronda: a zona é utilizada para monitorar a ronda de um vigilante.
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16 24 h pânico: dispara mesmo com o alarme desarmado. Normalmente usado como
botoeira de pânico. Para que o disparo não seja audível, programe essa zona como
silenciosa.
17 Monitorar o disparo do eletrificador: usada para reportar o disparo do eletrificador ao
monitoramento. Para que o disparo não seja audível, programe essa zona como silenciosa.
18 Monitorar o arme e desarme do eletrificador: usada para reportar o arme e desarme do
eletrificador ao monitoramento.
4.2 – PROGRAMAÇÃO DOS ATRIBUTOS DAS ZONAS (endereços 1xx):
Além do tipo da zona, são os atributos que a zona pode possuir:
Zona stay (tecla 5 da pág A): São aquelas zonas que ficam inibidas durante o arme STAY.
Zona inteligente (tecla 6 da pág A): É a zona que gerará um disparo caso ocorra 2 pulsos de
sensores dentro de um tempo programado (tempo de zona inteligente) ou se permanecer
aberta por 5 segundos. Esse tipo de zona é ideal para evitar disparos acidentais.
Zona silenciosa (tecla 7 da pág A): É a zona que não dispara a sirene, mas reporta para a
central de monitoramento.
Zona autoanulável (tecla 8 da pág A): É a zona que após 3 disparos dentro do mesmo arme
se anula, ou seja, fica inibida até o próximo arme da central de alarme.
Zonas que podem ser inibidas (tecla 9 da pág A): São aquelas zonas que podem ser inibidas
pelo usuário antes do arme.
Sirene intermitente (tecla 1 da pág B): Quando há disparo destas zonas a sirene fica 3
segundos tocando e 3 segundos parada.
Sensibilidade mínima dos sensores (tecla 2 da pág B),
Sensibilidade média dos sensores (tecla 3 da pág B) ou
Sensibilidade máxima dos sensores (tecla 4 da pág B): Indica a sensibilidade dos sensores
de barramento que estão programados para esta zona.
Função chime (tecla 5 da pág B): A função chime é a função de campainha para anunciar a
presença de pessoas no local. Ela funciona somente com o alarme desarmado
Este indicador mostra que há sensores sem fio aprendidos para esta zona.
4.3 – PROGRAMAÇÃO DA PARTIÇÃO DA ZONA (endereço 100):
Define para qual partição esta zona pertence. As zonas que pertencem à partição 01 atuam
quando a partição 01 estiver armada, as zonas que pertencem à partição 02 atuam quando
a partição 02 estiver armada e assim por diante.
4.4 – PROGRAMAÇÃO DOS TEMPOS DAS ZONAS (endereços 401 a 425):
Tempo de entrada 1 e 2 (endereços 401 e 411): É o tempo, em segundos, que o usuário tem
para entrar no recinto passando por uma zona temporizada 1 ou 2 e desarmar o alarme sem
que a sirene dispare. Padrão 060 segundos.
Tempo de saída 1 e 2 (endereços 402 e 412): É o tempo que o usuário tem para sair do
recinto passando por zonas programadas como temporizada 1, 2 ou seguidora após armar o
sistema sem que haja disparo. Padrão 060 segundos.
Tempo de disparo das partições (endereço 403): É o tempo, em minutos, que a sirene fica
tocando quando há violação em uma zona da partição. Padrão 005 minutos.
Tempo de zona inteligente (endereço 425): É o tempo, em segundos, que deve acontecer
duas aberturas da zona inteligente para que haja disparo. Padrão 060 segundos.
4.5 – LIGAÇÃO DA SIRENE NA CENTRAL DE ALARME:
Pode ser programado bips na sirene para indicação do arme e desarme:
Bip na sirene ao armar e desarmar pelo teclado (endereço 801, tecla 6): A central emite 2
bip na sirene ao armar e 1 bip ao desarmar pelo teclado.
Bip na sirene ao armar e desarmar pelo controle remoto (endereço 801, tecla 7): A central
emite 2 bip na sirene ao armar e 1 bip ao desarmar por controle remoto.
Abaixo segue o esquema de ligação de sirene na central. Para a ligação da sirene de
barramento, consulte o item 9:
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• O resistor de fim de linha deve ser usado, mesmo se não conectada nenhuma
sirene.
• Para que seja detectado o problema de falta sirene, devem ser
desconectadas todas as sirenes.
• Sempre instalar a sirene principal. Caso algum problema com a comunicação
de barramento a sirene principal atua.
4.6 – PROGRAMAÇÃO DA ZONA DO TECLADO (endereços de 815):
É o número da zona da central que corresponde ao borne zona (fio verde) do teclado. A
zona de teclado pode ser atribuída a qualquer zona da central.
Abaixo segue o esquema de ligação de sensor na zona de teclado:

• As zonas de teclado não podem ser duplicadas.

4.7 – TESTES DAS ZONAS (tecla arm a ou tecla arm b):
Este modo auxilia a fazer os testes dos sensores. Quando estiver nesse modo, cada vez
que alguma zona for aberta o teclado emite 3 bips longos e indica o nome da zona e ainda
se estiver no modo audível gera um bip na sirene. Caso seja aberta mais de uma zona ao
mesmo tempo, será exibida a zona que foi aberta primeira, ignorando a segunda zona
aberta.
Para entrar nesse modo, entre na programação e:
1. Pressione a tecla ARM A para o modo de teste de sensores audível ou ARM B para o
modo de teste de sensores sem o bip na sirene. Para o teclado touchscreen, toque
em Teste sensor.
2. Dispare os sensores e visualize a zona.
3. Pressione ESC ou toque em
para sair desse modo.
4.8 – NOME DAS ZONAS (endereços 6xx):
Pode definir um nome para a zona, com até 9 caracteres, para exibição.
4.9 – PROGRAMAÇÃO DAS OPÇÕES DE ZONA COM FIO (endereço 804)
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Permite que configure como é feita a ligação dos bornes de sensores na central.
Zonas com resistor de fim de linha (tecla 1): Habilita o resistor de fim de linha na zona do
alarme. Essa função permite o reconhecimento de curto-circuito na fiação da zona.
Dispara sirene se curto na zona (tecla 2): Habilita o disparo da sirene caso aconteça curto
circuito em alguma zona com a central desarmada.
Zonas duplas (tecla 3): Permite que em uma mesma entrada de zona do alarme seja
possível reconhecer duas zonas distintas.
Zonas com fio com reconhecimento da chave tamper (tecla 4): Permite à central reconhecer
através da mesma fiação da zona que a chave tamper do sensor com fio está aberta.
4.10 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS SENSORES NA ZONA DA CENTRAL DE ALARME:

5- PROGRAMAÇÃO DOS USUÁRIOS:
Esta central de alarme possui 99 usuários com atributos programáveis. O usuário 00 é o
usuário mestre. Os usuários de 01 a 98 são usuários comuns. O usuário 99 é o instalador.
Eventos de arme/desarme e PGM gerados pelo software são gerados como usuário 99.
5.1 – PROGRAMAÇÃO DAS SENHAS(endereços 2xx)
As senhas podem ser programadas com 4 ou 6 dígitos (endereço 801, tecla 1). O usuário
pode alterar a própria senha (item 2.13).
5.2 – PROGRAMAÇÃO DOS ATRIBUTOS DOS USUÁRIOS (endereços de 3xx)
O usuário mestre possui todos os atributos habilitados. Para os demais usuários devem ser
programados estes atributos. Esses usuários saem de fábrica com permissão de armar
todas as partições e de desarmar.
Permite operar as partições 01 a 16 (teclas de 1 a 4 da pág A): Indica que o usuário tem
permissão de armar as respectivas partições.
Permite desarmar (tecla 5 da pág A): Permite ao usuário desarmar as partições que ele tem
permissão de armar.
Permite armar AWAY (tecla 6 da pág A): Permite ao usuário armar com zonas abertas.
Inibir zonas (tecla 7 da pág A): Permite ao usuário inibir as zonas que possui este atributo.
Permite acesso via telefone/SMS/Aplicativo (tecla 8 da pág A): Permite ao usuário acessar a
central por telefone, SMS ou aplicativo.
Ronda (tecla 9 da pág A): Permite ao usuário iniciar e terminar ronda.

109

Permite operar as PGMs 1, 2, 3 e 4 (teclas de 1 a 4 da pág B): Permite ao usuário
acionar/desacionar as respectivas PGMs. Desde que as PGM estejam programadas com a
função de acesso pelo usuário.
Permite operar eletrificador (tecla 5 da pág B): Permite ao usuário armar e desarmar o
eletrificador monitorado pelo sistema.
Este indicador mostra que há controle remoto apreendido para este usuário.
5.3 – NOME DOS USUÁRIOS (endereços de 9xx)
Pode definir um nome para o usuário, com até 9 caracteres, para exibição.
5.4 – PROGRAMAÇÃO DA FUNÇÃO DAS TECLAS DO CONTROLE REMOTO (endereço
885)
Permite que seja programado a função de cada uma das quatro teclas do controle remoto
com as opções a seguir.
00- Arme/desarme total: Tecla arma/desarma todas as partições ao mesmo tempo.
01 a 16 - Arme/desarme das partições 01 a 16: Tecla arma/desarma a respectiva partição.
17 a 20 - Acionar/desacionar a saída PGM1 a PGM 4: Tecla aciona/desaciona a saída PGM
de 1 a 4.
21- Função pânico: Tecla para gera alarme de pânico.
5.5 – PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE EXPIRAR AS SENHAS TEMPORÁRIAS
(endereços de 429 a 431)
Ao definir uma senha temporária, ela permite o arme e desarme pelo tempo de expirar a
senha temporária em dias. Após isso a senha será apagada. Os usuários temporários são
96, 97 e 98. Os controles remotos destes usuários também perdem a validade e são
apagados.
5.6 – PROGRAMAÇÃO DAS OPÇÕES DO MONITORAMENTO (endereço 300)
Permite ao usuário mestre restringir o acesso do operador do monitoramento à central de
alarme. Este menu pode ser acessado apenas pela senha mestre para bloquear ações da
estação de monitoramento à central de alarme e tem prioridade aos atributos definidos no
Active net.
O Active net possui atributos próprios para restringir o acesso à programação, a tela
monitorar, arme, desarme, PGM e inibir zonas. Pode ser programado em ferramentas>perfil
de usuários.
Abaixo estão descritos os atributos do monitoramento que podem ser restringidos:
Permite acesso a programação (endereço 300, tecla 1): Permite que a estação de
monitoramento acesse e altere qualquer programação da central de alarme com exceção
das programações de usuários.
Permite acesso a programação de usuário (endereço 300, tecla 2): Permite que a estação
de monitoramento altere programação associada a senha e atributo de usuário.
Permite armar (endereço 300, tecla 3): Permite que a estação de monitoramento possa
armar as partições da central.
Permite desarmar (endereço 300, tecla 4): Permite que a estação de monitoramento possa
desarmar as partições da central.
Permite operar PGM (endereço 300, tecla 5): Permite que a estação de monitoramento
possa acionar ou desacionar as saídas PGM.
Permite inibir zonas (endereço 300, tecla 6): Permite que a estação de monitoramento possa
inibir zonas.

6- PROGRAMAÇÃO DA DATA E HORA DA CENTRAL:
Permite programar a data e hora da central exibida no teclado. Pode ser feita pelo usuário
mestre e o instalador.
7- PROGRAMAÇÃO DOS DISPOSITIVOS SEM FIO:
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Para a Active 100, podem ser aprendidos sensores sem fio 433MHz e controles remotos
433Mhz. O teclado touchscreen já possui o módulo de RF integrado e o teclado TEC-300
necessita do módulo MRF-01. Podem ser aprendidos até 99 controles remotos e 32
sensores sem fio por teclado.
• Ao utilizar sensores fio, não configurar a zona como inteligente.

7.1 – PRECAUÇÕES NA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS SEM FIO:
• Instalações em ambiente com muitas paredes podem diminuir o alcance
consideravelmente, podendo chegar até 15 metros.
• Evitar instalar os sensores sem fio muito próximos ao nível do solo, isto pode reduzir
seu alcance também.
• Transmissores mais potentes próximos do equipamento podem interferir no
funcionamento do mesmo, com isso, diminuindo sua área de alcance.
7.2 – APRENDER DISPOSITIVO SEM FIO:
Para aprender dispositivos sem fio, acesse o modo de programação e:
para o teclado touchscreen:
1. Toque em Sem fio>Aprender.
2. Escolha entre controle remoto ou sensor.
3. Digite o número da zona ou usuário.
4. Toque em Aprender novo sensor ou Aprender novo botão.
5. Dispare o sensor ou pressione a tecla do controle remoto. Para o controle remoto, o
teclado mostra os botões aprendidos.
6. Toque no botão salvar para confirmar.
para o teclado LCD:
1. Digite o endereço 883.
2. Escolha entre aprender controle remoto ou aprender sensor sem fio.
3. Digite o número da zona ou do usuário.
4. Dispare o sensor ou pressione ARM A para capturar o sinal do controle remoto e em
seguida dispare-o.
5. Pressione Enter para salvar em caso de controle remoto.
7.3 – APAGAR DISPOSITIVOS SEM FIO:
Para apagar dispositivos sem fio, acesse o modo de programação e:
1. Toque em Sem fio>Apagar ou digite o endereço 884.
2. Escolha uma das opções.
3. Digite o número da zona ou usuário se necessário e confirme a exclusão.

8- PROGRAMAÇÃO DAS PARTIÇÕES, TECLADOS E PÂNICO:
8.1- PROGRAMAÇÃO DO NÚMERO DE PARTIÇÕES DO SISTEMA(endereço 840)
Podemos dividir a central de alarme em 16 partições. As zonas, os usuários, os teclados e
sirenes (PGM programada como sirenes auxiliares) podem ser separados cada um para
uma partição formando assim sistemas independentes dentro de uma mesma central.
8.2 – PROGRAMAÇÃO DO NOME DAS PARTIÇÕES DO SISTEMA (endereços 841)
Pode definir um nome para a partição, com até 9 caracteres, para exibição.
8.3 – ENDEREÇAMENTO DOS TECLADOS (endereço 810)
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Ao ligar um teclado, deve-se programar o endereço dele de 01 a 16. O teclado com
endereço 01 respeita a programação de atributos de teclado 01, o teclado com endereço 02
respeita a programação de atributos do teclado 02 e assim por diante.
8.4 – PROGRAMAÇÃO DOS ATRIBUTOS DOS TECLADOS(endereços 811)
São as opções que cada teclado pode possuir.
Partição 01 a 16 (tecla 1 a 4): Permite a este teclado armar, desarmar e visualizar o estado
da partição correspondente.
Habilita arme rápido (tecla 5): Permite que neste teclado seja possível armar as partições 01
e 02 pelas teclas ARM A e ARM B ou armar sem senha pelo teclado touchscreen.
Habilita bip no tempo de entrada e saída (tecla 6): Permite que este teclado fique emitindo
bips durante o tempo de saída e durante o tempo de entrada.
Bip de problema (tecla 7): Quando a central estiver com algum problema, este teclado emite
um bip a cada 10 segundos.
Luz de fundo do teclado sempre acesa (tecla 8): Permite que a luz de fundo do display
permaneça acesa com o teclado em repouso. Caso apagado, apaga todas as luzes do
teclado quando em repouso. Ideal para instalação em quartos e outros ambientes que
necessitam de pouca luz. Somente para teclado LCD. O teclado touchscreen possui
configuração própria do brilho.
8.5 – PROGRAMAÇÃO DAS MENSAGENS DO TECLADO DE LCD (endereços 831 e
832)
São as mensagens personalizadas que são exibidas durante a tela de repouso do teclado.
8.6 – OPÇÕES DO TECLADO:
Arme rápido é do tipo STAY (endereço 801, tecla 2): Habilita o arme rápido stay para o
teclado se o arme rápido estiver habilitado. Para o teclado LCD as teclas ARM A e ARM B
armam as partições em modo stay e para o teclado touchscreen a tecla de armar stay arma
rápido.
Habilita supervisão de teclado (endereço 801, tecla 4): Habilita para a central supervisionar
o teclado. A falha de comunicação leva 4 minutos. A zona do teclado abrirá em caso de falha
de supervisão.
Bloqueia acesso se errar senha 5 vezes (endereço 801, tecla 5): Bloqueia o acesso remoto
e trava o teclado por 5 minutos caso errar a senha por 5 vezes. O acesso é liberado após
acertar a senha pelo teclado.
Bip de confirmação de eventos no teclado (endereço 801, tecla 8): O teclado emite 3 bips
curtos quando enviar todos os eventos pendentes.
Bloqueia a visualização de problemas pelo teclado (endereço 801, tecla 9): Bloqueia a
visualização dos problemas pelo teclado e pelo aplicativo.
8.7 – PROGRAMAÇÃO DE PÂNICO (endereço 805)
Habilita pânico (tecla 1): Habilita o pedido de pânico pelas teclas 1 e 3 do teclado.
Habilita emergência médica (tecla 2): Habilita o pedido de emergência médica pelas teclas 4
e 6 do teclado.
Habilita incêndio (tecla 3): Habilita o pedido de incêndio pelas teclas 7 e 9 do teclado.
Dispara a sirene no pânico (tecla 4): Dispara a sirene ao gerar pânico.
Dispara a sirene na emergência médica (tecla 5): Dispara a sirene ao gerar pedido de
emergência médica.
Dispara a sirene no incêndio (tecla 6): Dispara a sirene ao gerar pedido de incêndio.
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8.8 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS TECLADOS COM FIO:

• Usar bitola mínima da fiação AWG26 (0,2 mm) para até 25 m de cabo ou
bitola mínima da fiação AWG24 para até 100 m de cabo.
• Deve-se usar uma fiação independente para cada teclado.
• Se a quantidade de teclado for maior que a capacidade de corrente da
fonte da central, deve-se usar uma fonte auxiliar e conectar o negativo
dessa fonte ao negativo da central.

9- PROGRAMAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE BARRAMENTO:
Podem ser interligados na central de alarmes sensores infravermelhos, sensores de
abertura e sirene de barramento com tecnologia Bus. Os dispositivos são ligados em
paralelo com o barramento, ou seja, o positivo de todos os sensores ligados no terminal +
BUS e o negativo de todos os sensores ligados no negativo da central. A topologia da fiação
utilizada é mista, ou seja, podem sair várias ramificações da central para alimentar os
dispositivos.

Para instalações com distância de fiações maiores, pode ser usado um fio de bitola maior
como barramento. Para aumentar a segurança, o fio do barramento pode ser terminado na
central fazendo um anel. Desse modo, se romper uma das pontas do cabo, a central não
perde a comunicação com os sensores.

Para instalação dos sensores usar bitola da fiação AWG26 (0,2 mm) para até 100 m de
fiação ou bitola mínima de 0,5mm² para 200 m em cada ramificação desde que a resistência
da fiação não ultrapasse 20Ω.
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Para medir a resistência da fiação, colocar um curto-circuito em uma das pontas e medir a
resistência na outra extremidade da fiação como mostra a figura a seguir. 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. Sempre soldar e isolar as emendas, pois elas
podem oxidar com o tempo aumentando a resistência e fazer com que os sensores parem
de funcionar.

9.1 – SENSORES INFRAVERMELHOS DE BARRAMENTO:
Os sensores infravermelhos de barramento são conectados na saída de barramento da
central e não necessitam de fonte de alimentação separada. O próprio barramento alimenta
os sensores. A sensibilidade desses sensores é definida na programação da zona. O
consumo de cada sensor é de 2mA e a capacidade de carga do barramento da central é de
200mA suficiente para alimentar todos os sensores.
Após ligar o sensor no barramento o Led da placa fica piscando enquanto ele não estiver
aprendido e reconhecido pela central. Após isso, o Led apaga e acende em cada detecção
do sensor.
Cada sensor possui um número de série gravado em uma etiqueta que é usado para
apreensão do sensor na central. Para a apreensão, pode-se digitar o número de série no
endereço de aprender sensor de barramento ou capturar o número de série do sensor
pressionando a chave tamper e em seguida escolher a zona em que este sensor pertence.
Abaixo segue o esquema de ligação dos sensores infravermelhos de barramento na central
de alarme:

• Se aprender um sensor de barramento em alguma das zonas de 1 a 12, o
borne da placa é automaticamente desabilitado não necessitando que
seja fechado com resistor de fim de linha.
9.2 – PRECAUÇÕES AO INSTALAR SENSORES INFRAVERMELHOS DE BARRAMENTO:

• Não instale o sensor de frente para porta de aço, janela
ou porta de vidro que incida luz solar.
• Não coloque o sensor próximos a aparelhos de ar
condicionado ou local onde tem grande circulação de ar.
•
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•
•
•
•

Fixe o sensor numa altura de 2.1 a 2.4 metros.
Não fixe o sensor em divisórias que vibrem ou balancem.
Não utilize articulador.
Não coloque obstáculos em frente ao sensor.

•

Não instale o sensor em áreas abertas.

9.3 – SENSORES DE ABERTURA DE BARRAMENTO:
Os sensores de abertura são conectados na saída de barramento da central e não
necessitam de alimentação separada. O próprio barramento alimenta os sensores. Esses
sensores informam abertura e fechamento para a central.
O consumo de cada sensor é de 2mA e a capacidade de carga do barramento da central é
de 200mA suficiente para alimentar todos os sensores.
Após ligar o sensor no barramento o Led da placa fica piscando enquanto ele não estiver
aprendido e reconhecido pela central. Após isso, o Led apaga e acende em cada detecção
do sensor.
Cada sensor possui um número de série gravado em uma etiqueta que é usado para
apreensão do sensor na central. Para a apreensão, pode-se digitar o número de série no
endereço de aprender sensor de barramento ou capturar o número de série do sensor
aproximando um ímã da ampola e em seguida escolher a zona que este sensor pertence.
Esses sensores possuem uma entrada de zona e um Jumper de programação:
• Jumper não cortado: Detecção da ampola habilitada e entrada de zona
desabilitada.
• Jumper cortado: Detecção da ampola desabilitada e entrada de zona
habilitada. Assim pode-se converter sensores comuns em sensores de
barramento.
Abaixo segue o esquema de ligação dos sensores de abertura:
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• Passar uma fiação separada para alimentar os sensores que serão convertidos em
barramento. Se necessário usar uma fonte auxiliar. O
negativo da fonte não
precisa ser ligado no negativo do sensor de
barramento.
9.4 – SIRENES DE BARRAMENTO:
As sirenes, além de serem conectadas ao barramento, precisam de alimentação auxiliar.
Pode ser usada a saída auxiliar da central ou uma fonte externa.
O consumo de cada sirene é de 150mA.
Após ligar a sirene no barramento o Led da placa fica piscando enquanto ela não estiver
aprendida e reconhecida pela central.
Cada sirene possui um número de série gravado em uma etiqueta que é usado para
apreensão da sirene na central. Para a apreensão, pode-se digitar o número de série no
endereço de aprender sirene de barramento ou capturar o número de série da sirene
aproximando um ímã da posição indicada a seguir. Em seguida digitar a partição que a
sirene vai atuar de 01 a 16.
APROXIMAR O IMÃ NESTA REGIÃO
LATERALMENTE PARA CAPTURAR O
NÚMERO DE SÉRIE.A SIRENE EMITE
UM BIP.

Abaixo segue o esquema de ligação das sirenes de barramento.

• Deve-se usar fiação separada para cada sirene.
• Se a quantidade de sirene de barramento for maior que a capacidade de
corrente da central, deve-se usar uma fonte auxiliar e conectar o negativo
dessa fonte ao negativo da central.
• Quando usar cabo de 4 vias como fiação da sirene, duplicar o fio negativo.
9.5 – APRENDER DISPOSITIVOS DE BARRAMENTO:
Para aprender dispositivos de barramento, acesse o modo de programação e:
Para o teclado touchscreen:
1. Toque em Barramento>Aprender.
2. Digite o número de série ou toque em capturar número de série.
3. Digite o número da zona ou da partição.
4. Toque no botão salvar para confirmar.
para o teclado LCD:
1. Digite o endereço 886.
2. Digite o número de série ou pressione ARM A para capturar o número de série.
3. Digite o número da zona ou da partição.
4. Pressione ENTER.
9.6 – APAGAR DISPOSITIVOS DE BARRAMENTO:
Para apagar os dispositivos de barramento, acesse o modo de programação e:
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1. Toque em Sem fio>Apagar ou digite o endereço 884.
2. Escolha uma das opções.
3. Digite o número da zona ou usuário se necessário e confirme a exclusão.
9.7 – OPÇÕES DOS SENSORES DE BARRAMENTO (endereço 807)
São as opções que os sensores de barramento podem possuir.
Dispara a sirene na falha de sensor de barramento (endereço 807, tecla 1): Dispara a sirene
caso houver falha na comunicação do sensor de barramento com a central de alarme com a
central armada. É necessário habilitar a supervisão dos dispositivos de barramento.
Habilita tamper do sensor de barramento (endereço 807, tecla 2): Habilita o reconhecimento
da violação da chave tamper dos sensores de barramento.
Habilita supervisão dos dispositivos de barramento (endereço 807, tecla 3): Habilita a
supervisão periódica dos dispositivos de barramento. A falha de comunicação demora até 5
minutos para ser indicada na central.

10- PROGRAMAÇÃO DA COMUNICAÇÃO (reporte, sms e discadora):
Esta central de alarme possui a função de enviar todos os eventos ocorridos para a estação
de monitoramento. O protocolo padrão para envio desses eventos é o CONTACT ID.
Este alarme pode comunicar com a estação de monitoramento por três maneiras diferentes
(linha telefônica, GPRS e rede com ou sem fio) e mais duas vias para comunicação pessoal
(SMS e discadora). Pode ser ativado o modo duplo de reporte (endereço 700, tecla 8),
assim a central reporta todos eventos para o telefone 1 ou IP1 e todos os eventos para o
telefone 2 ou IP2. Caso não habilitar o modo duplo, o telefone 2 e IP2 são usados como
backup. Deve ser programada a conta da partição (endereço 704).
10.1 – REPORTE VIA LINHA TELEFÔNICA:
Meio menos prioritário, é usado apenas se os outros dois falharem ou se eles não forem
programados.
Para o alarme comunicar por linha telefônica é necessário programar:
Número dos telefones para reporte (endereços 711 e 712): são só telefones da estação de
monitoramento em que se encontra a receptora de eventos.
Habilita reporte via linha telefônica (endereço 700, tecla 1): Habilita para a central de alarme
enviar os eventos por linha telefônica.
O LED DISC da placa da central mostra o andamento do reporte por linha telefônica.
LED apagado, linha desacionada.
LED aceso, linha acionada.
LED piscando, enviando códigos de reporte ao monitoramento.
Abaixo segue o esquema de ligação da linha telefônica na central de alarme.

Sempre faça o aterramento da central conforme as normas de aterramento para que sua
central tenha proteção contra raios e sobrecarga pela rede elétrica e linha telefônica.
10.2 – REPORTE VIA GPRS:
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Meio de prioridade intermediária. Pode ser alterado para meio prioritário (endereço 700,
tecla 7).
Para comunicar por esse meio, deve possuir o software Active NET instalado no
computador. Além disso, deve possuir um IP fixo ou um serviço de DDNS (IP dinâmico) e
uma porta liberada para o Active NET.
Para o alarme comunicar por esse meio, deve ser feita as seguintes programações:
Habilita reporte via GPRS (endereço 700, tecla 2): Habilita para a central de alarme enviar
os eventos por GPRS.
Endereço IP de destino (endereços 702 e 703) e a porta de destino (endereços 706 e 707):
Estes valores são o endereço IP e porta programada no computador em que o software
Active NET está instalado.
APN, login e senha da operadora (endereços 721 a 724 e endereços 731 a 734): Não é
necessário programar se for usar as configurações padrões das operadoras Claro, Oi, Tim
ou Vivo. O alarme detecta o chip e faz as programações automaticamente. No caso de APN
personalizado, fazer a programação do APN, login e senha .
O LED GPRS da placa do módulo mostra o andamento da conexão com GPRS:
LED apagado, GPRS desabilitado.
LED piscando devagar, GPRS procurando sinal e operadora.
LED piscando rápido, GPRS tentando conectar.
LED piscando muito rápido, GPRS em modo de espera para receber e enviar SMS, ou
conectar caso o Ethernet / rede sem fio perca comunicação.
LED aceso indica que a central está conectada por GPRS.
Para visualizar o nível de sinal do GPRS, entre no modo de programação e pressione a
tecla STAY ou toque em Comunicação>GPRS.
Abaixo segue o esquema de ligação do módulo GPRS na central de alarme.

10.3 – REPORTE VIA ETHERNET OU REDE SEM FIO:
Meio de prioridade maior (pode ser alterado para meio secundário endereço 700, tecla 7).
Para comunicar por esse meio, deve possuir o software ACTIVE NET instalado no
computador. Além disso, deve possuir um IP fixo ou um serviço de DDNS (IP dinâmico) e
uma porta liberada para o ACTIVE NET.
Para o alarme comunicar por esse meio, é necessário fazer as seguintes programações:
Habilita reporte via Ethernet (endereço 700, tecla 3): Habilita para a central de alarme enviar
os eventos por Ethernet ou rede sem fio.
Endereço IP de destino (endereços 702 e 703) e a porta de destino (endereços 706 e 707):
Estes valores são o endereço IP e a porta programada no computador em que o software
Active NET está instalado.
Configurações da rede local (endereços 740 a 744) ou Habilitar DHCP (endereço 700, tecla
9): Endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e servidor DNS da rede local ou programar
o DHCP para o módulo pegar estes endereços automaticamente.
Para o módulo sem fio, SSID e a senha da rede sem fio (endereços 746 e 747): É o nome
da rede sem fio e a senha para conectar ao ponto de acesso.
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O LED WF do módulo de rede sem fio indica o andamento da conexão com o ponto de
acesso.
LED apagado, conexão desabilitada.
LED piscando, tentando conectar.
LED aceso indica que a central está conectada ao ponto de acesso.
Os LEDs ONLINE 1 e ONLINE 2 do módulo indicam o andamento da conexão com o Active
NET.
LED apagado, conexão desabilitada.
LED piscando, tentando conectar.
LED aceso indica que a central está conectada com o Active NET.
Abaixo segue o esquema de ligação do módulo de Ethernet e do módulo sem fio na central
de alarme.

10.4 – CANCELAR O ENVIO DOS EVENTOS PENDENTES:
Para cancelar o envio dos eventos pendentes ao monitoramento, Desabilitar o reporte por
linha telefônica, o reporte por GPRS e o reporte por Ethernet (todos no endereço 700) e
esperar alguns segundos para que estes eventos sejam apagados. Os eventos não são
apagados do buffer de eventos.
10.5 – FUNÇÃO DISCADORA VIA LINHA TELEFÔNICA COMUM:
A central de alarme pode discar para até 16 telefones para informar disparo. O telefone 1 é
do usuário mestre, o telefone 2 do usuário 1, e assim por diante até o telefone 16 que é do
usuário 15.
Para a central de alarme discar no disparo, é necessário fazer as seguintes programações:
Habilita discadora no disparo (endereço 700, tecla 4): Discar para os telefones programados
toda vez que ocorrer um disparo.
Número do telefone para função discadora/SMS (endereço 751): Os telefones que serão
chamados no disparo da discadora.
Atributos do usuário (endereço 3xx): Marcar o atributo que indica que este usuário receberá
discagem no disparo. O usuário mestre já possui o atributo marcado.
10.6 – ENVIO DE SMS:
A central de alarme pode enviar para até 16 telefones celulares mensagens de texto para
informar arme, desarme, disparo, e pânico. O telefone 1 é do usuário mestre, o telefone 2 do
usuário 1, e assim por diante até o telefone 16 que é do usuário 15. A mensagem terá o
formato a seguir:
1- Cabeçalho da mensagem de texto
2- Evento que gerou a mensagem
3- Informação de quais zonas estão disparadas.
respectivas zonas que disparam entre parenteses para .
4- Data e hora da central de alarme no momento que enviou a
mensagem.
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Para a central de alarme enviar mensagens de texto, é necessário fazer as seguintes
programações:
Habilita enviar SMS no disparo (endereço 700, tecla 5): Para enviar mensagens de texto
para os telefones programados no disparo da zona, no pânico e na falta de energia elétrica
e bateria fraca da central.
Habilita enviar SMS no arme e desarme (endereço 700, tecla 6): Para enviar mensagens de
texto para os telefones programados no arme e desarme.
Cabeçalho do SMS (endereço 830): É o cabeçalho das mensagens de texto enviadas pela
central.
Número do telefone para função discadora/SMS (endereço 751): Os telefones que
receberão as mensagens de texto.
Atributos do usuário (endereço 3xx): Marcar o atributo que indica que este usuário receberá
mensagens de texto no disparo e o atributo que recebera mensagens de texto no arme e
desarme. O usuário mestre já possui o atributo marcado.
• Não use mensagens sms como única forma de monitoramento. Estas
mensagens estão sujeitas ao atraso devido ao tráfego da operadora de
telefonia.
10.7- ACESSO REMOTO VIA LINHA TELEFÔNICA:
O item 2.17 mostra como acessar a central por linha telefônica.
Para a central poder ser acessada por linha telefônica, faça as seguintes programações:
Habilita acesso via telefone (endereço 701, tecla 2): Permite que ao ligar para a central seja
digitada a senha para acessar ela remotamente.
Número de rings (endereço 761): Número de vezes que o telefone irá tocar até a central
atender a chamada.
10.8 – ACESSO REMOTO VIA SMS:
O item 2.18 mostra como acessar a central por SMS.
Para a central poder ser acessada por SMS, faça as seguintes programações:
Habilita acesso via SMS (endereço 701, tecla 1): Permite que a central aceite SMS com
pedido para armar/desarmar ou acionar/desacionar a PGM.
Habilita status por chamada (endereço 701, tecla 3): Permite que faça uma chamada para o
número do telefone do módulo GPRS da central. A central recusa a chamada recebida e
envia uma mensagem para o número com as informações do arme/desarme e disparo. A
central aceita chamadas apenas de telefones cadastrados nos endereços de 751.
10.9- PROGRAMAÇÃO DAS OPÇÕES DE GERAR EVENTOS (endereço 803):
Permite inibir o reporte de alguns eventos.
Reporta desarme após disparo (tecla 1): Se habilitado, o alarme não enviará o evento de
arme ao monitoramento. O evento de desarme será enviado apenas quando ocorrer algum
disparo.
Reporta acionar/desacionar a PGM (tecla 2): Habilita reportar o evento de acionamento e
desacionamento da PGM. O número da PGM será informado na partição do evento.
Restaura zonas após sirene (tecla 3): Quando habilitada reporta a restauração da zona
somente depois que terminar o tempo de sirene.
Autoteste somente com a central armada (tecla 4): Faz com que o evento de teste periódico
seja gerado somente com a central armada.
Reporta entrar, alterar e sair da programação (tecla 5): Gera evento quando o usuário entra
no modo de programação, altera alguma programação e sai do modo de programação.
Reporta ronda OK (tecla 6): Reporta ronda OK toda vez que for acionado a zona de ronda.
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Gera evento de problema de comunicação IP (tecla 7): Faz com que a central gere evento
de problema de GPRS e Ethernet. Caso desabilitado, esses eventos são detectados pela
falha de keep alive software no Active NET.
10.10- PROGRAMAÇÃO DAS OPÇÕES DE LINHAS TELEFÕNICAS (endereço 802)
Discagem por pulso (tecla 1): Habilita a discagem por pulso pela linha telefônica.
Aguarda tom de linha antes de discar (tecla 2): Habilita para a central discar apenas depois
de receber o tom de discagem da linha telefônica.
Habilita monitoramento de linha telefônica (tecla 3): Habilita para a central detectar a
falha de linha telefônica.
Nível do DTMF do contact ID (endereço 809): É a programação da amplitude do DTMF
transmitido por Contact ID.
10.11 – PROGRAMAÇÃO DA FAIXA DE PORTA DE SAÍDA DO MÓDULO ETHERNET
(endereço 744).
É a porta de saída para conexões da central de alarme. Ele usa uma faixa de 10 portas a
partir da porta programada, por exemplo, se a porta programada for 9090, o módulo usa as
portas de 9090 a 9099. Alguns firewalls bloqueiam portas de saídas. Neste caso devem ser
liberadas as 10 portas.
10.12- PROGRAMAÇÃO DO TESTE PERIÓDICO DA CENTRAL DE ALARME:
O teste periódico é um evento que a central de alarme gera em intervalos periódicos para
verificar a integridade do canal de comunicação com a estação de monitoramento.
Para habilitar o autoteste deve programar:
Hora do primeiro autoteste (endereço 503): É a hora que a central fará o primeiro autoteste.
Se programar 00:00, o autoteste estará desabilitado.
Intervalo do autoteste (endereço 427): É o intervalo que a central gera os eventos de
autoteste. Para valores de 001 a 200, a unidade de tempo é horas e para valores de 201 a
255 a unidade de tempo é minutos. Se programar 000, o autoteste estará desabilitado.
10.13 – PROGRAMAÇÃO DO AUTOTESTE DO MEIO SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO
(endereço 434)
O autoteste do meio secundário permite que o alarme troque de meio de comunicação IP
(GPRS-Ethernet ou Ethernet-GPRS dependendo da prioridade de comunicação) por 5
minutos para fazer o teste de comunicação do outro meio com intervalo programado no
tempo do teste do meio secundário. A função serve para testar se houve sabotagem no SIM
CARD, HUB, ponto de acesso ou outros problemas da rede. O tempo do autoteste do meio
secundário deve ser programado em horas. Se programar 000, o autoteste do meio
secundário estará desabilitado.

11- PROGRAMAÇÃO DE AUTOARME:
O alarme pode armar automaticamente em um horário programado ou por falta de
movimento no local.
11.1 – PROGRAMAÇÃO DE AUTOARME NO HORÁRIO PROGRAMADO (endereços 521
a 536)
Quando o autoarme estiver habilitado, o teclado emite bips longos nos 5 minutos que
antecedem o autoarme. Esse bip fica mais rápido quando a central está a 1 minuto de
armar. Para desabilitar esta função programar a hora como 00:00.
11.2 – PROGRAMAÇÃO DO AUTOARME POR FALTA DE MOVIMENTO:
Com essa função habilitada a central armará automaticamente por falta de movimento no
recinto.
Para habilitar essa função, programar:
Tempo do autoarme por não movimento (endereço 404): É o tempo sem disparo dos
sensores para armar a central automaticamente. Para desabilitar essa função programe o
tempo com 000.
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Horário de início de fim do arme por não movimento (endereços 508 e 509): É a faixa de
hora do dia que a central pode ser armada por não movimento.

12- PROGRAMAÇÃO DA SAÍDA PGM:
Esta central possui uma saída programável que pode ser expandida para 4 se programar o
módulo de PGM (endereço 801, tecla 3).

12.1 – PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES DAS PGMS (endereços de 821 a 824)
A saída pode ser programada como:
00- Desabilitada.
01- Aciona junto com a sirene: é acionada junto com a saída sirene da placa.
02 a 04- Sirene para a partição 02, 03 ou 04: é acionada quando houver disparo da partição.
Quando programada com esse valor a saída sirene da placa não aciona no disparo dessas
partições.
05- Junto com o arme total: é acionada quando o sistema estiver totalmente armado.
06 a 09- Junto com o arme da partição 01, 02, 03 ou 04: é acionada quando a partição
estiver armada.
10- Quando houver problema no sistema: é acionada quando houver algum problema no
sistema.
11- Aciona e desaciona no horário programado: Aciona no horário programado no respectivo
endereço da PGM (endereço 511 a 514) e desaciona no horário programado (endereço 515
a 518).
12- Com retenção acionada pelo usuário: acionada com retenção pela senha do usuário.
13- Sem retenção acionada pelo usuário: acionada sem retenção pelo tempo programado
pela senha do usuário.
14- Ronda OK: aciona sem retenção pelo tempo programado quando a ronda estiver OK.
15- Aciona na falha da ronda: aciona sem retenção pelo tempo programado quando houver
falha na ronda.
16- Aciona no disparo de qualquer zona: aciona sem retenção pelo tempo programado no
disparo de qualquer zona.
17- Aciona no disparo da zona 1: aciona sem retenção pelo tempo programado no disparo
da zona 1.
18- Aciona para armar e desarmar o eletrificador: aciona sem retenção para armar/desarmar
o eletrificador monitorado pelo sistema.
19- Aciona no disparo da zona 2: aciona sem retenção pelo tempo programado no disparo
da zona 2.
20- Aciona no disparo da zona 3: aciona sem retenção pelo tempo programado no disparo
da zona 3.
21- Aciona no disparo da zona 4: aciona sem retenção pelo tempo programado no disparo
da zona 4.
12.2- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ACIONAMENTO DAS PGMs (endereços de 421 a
424)
É o tempo que a PGM fica acionada. Para valores de 001 a 200, a unidade de tempo é
horas e para valores de 201 a 255 a unidade de tempo é minutos.
12.3 – PROGRAMAÇÃO DO HORÁRIO DE ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DAS
PGMs (endereços de 511 a 518)
É o horário que a PGM permanece acionada para a programação da PGM de acionar no
horário programado.
12.4 – PROGRAMAÇÃO DOS NOMES DAS SAÍDAS PGMs (endereços de 861 a 864)
É o nome da PGM para exibição.
12.5 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO DAS SAIDAS PGM NA CENTRAL DE ALARME
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13-

FUNÇÃO RONDA:
Este modelo de alarme possui a função de monitoramento de ronda de vigilantes. Como
funciona a ronda:
1. O vigilante deve iniciar a ronda através do teclado.
2. O vigilante deve passar por todas as zonas que estão programadas como ronda
antes de terminar o tempo de duração de ronda.
3. Ao final o vigilante deve terminar a ronda através do teclado.
Para habilitar a ronda, programar:
Tempo da duração da ronda (endereço 433): É o tempo que o vigilante tem para passar por
todos os sensores e terminar a ronda.
Horário de início da ronda, fim da ronda e intervalo entre rondas: Quando a ronda estiver
programada, pode adicionar o recurso para que o teclado avise ao vigilante que ele deve
iniciar a ronda. Toda vez que esse recurso estiver programado, o teclado emite bip durante
os 5 minutos que antecedem a ronda.
14- ACESSO A CENTRAL DE ALARME VIA APLICATIVO MÓVEL (NECESSITA DO
MÓDULO ME-03 OU MW-01 NÃO INCLUSO)
Esta central de alarme pode ser acessada diretamente pelo aplicativo móvel Active Mobile
através do módulo de Ethernet. Com ele pode armar e desarmar as partições, acionar e
desacionar as PGM, visualizar o status das zonas em lista, planta baixa e Inibir zonas.
Este é o Ícone do aplicativo nas lojas das plataformas móveis.
14.1 – PROGRAMAÇÃO DO ACESSO VIA PLICATIVO NA CENTRAL DE ALARME:
Para que a central possa comunicar com o aplicativo, deve programar:
Habilita acesso via aplicativo de celular (endereço 701, tecla 4): Habilita o modo servidor da
central de alarme para que ela possa ser acessada via aplicativo.
Porta do Active Mobile (endereço 745): Esta porta deve estar liberada no roteador e firewall.
• Se não houver IP fixo ou DDNS no local, pode programar o cliente DDNS
da central (item 14.2).
• Se desejar habilitar as notificações consulte o item 14.4.
• As programações da rede local (endereços 740 a 743) e o atributo de
acesso remoto ao usuário (endereço 301 a 399) também devem estar
habilitados.
O LED SERVER do módulo ME-03 indica o estado do servidor.
LED apagado, servidor desabilitado.
LED piscando, servidor habilitado.
LED aceso, existe um aplicativo conectado.
14.2- CLIENTE DDNS:
Para programá-lo, é necessário possuir um domínio DDNS JFL que não esteja sendo usado.
Caso não possua, consulte o item 13.3 para cadastrar um.
para ativar o cliente DDNS, deve fazer as seguintes programações na central:
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Endereço DDNS JFL (endereço 771): É o nome do domínio que será usado para acessar a
central via aplicativo. Exemplo: centralactive.jflddns.com.br
Senha do DDNS JFL (endereço 772): Senha do subdomínio vista em detalhes dentro da
conta. Exemplo: c4x6a8l15w.
•
Cada central de alarme deve possuir um domínio DDNS JFL. Nunca
deve-se usar o mesmo subdomínio para duas centrais de alarmes ao mesmo
tempo.
14.3- CRIANDO UM DOMÍNIO DDNS JFL:
Para cada central de alarme adquirida da JFL, pode ser criado um subdomínio JFL DDNS.
No site www.jflddns.com.br, entrar na área restrita. Caso não possua cadastro no site, clicar
em criar conta e preencher os campos para criar o cadastro.

Após estar na área restrita, siga os passos a seguir para criar o cadastro do DDNS JFL.

1-Indica os subdomínios que já foram criados para a conta.
2-Clique para obter detalhes de cada subdomínio.
3-Clique para incluir um novo subdomínio.
4-Clique para alterar os dados cadastrais da conta.
Após clicar em registrar novo subdomínio:

5-Campo para digitar o subdomínio que deseja registrar. Deverá ser programado no
endereço 771.
6-Campo para digitar o número serial que acompanha o produto. Exemplo ao lado.
7-Clique para confirmar o novo subdomínio.
Após clicar em detalhes:
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8-Permite que seja visto o último endereço IP que a central registrou no servidor.
9-Permite que seja visto a data e hora no horário de brasília da última atualização da central
no servidor.
10-Senha do subdomínio. Deverá ser programado no endereço 772.
11-Clique para salvar a alteração da senha.
12-Clique para excluir o subdomínio.
14.4 – ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PARA O APLICATIVO:
Além do acesso ao aplicativo o usuário pode receber notificações.
Para o alarme enviar notificações, deve programar:
Habilita envio de notificações no disparo (endereço 701, tecla 5): Habilita o envio das
notificações de disparo para o aplicativo. Habilita automaticamente o envio da notificação da
falta de AC, bateria e pânico.
Habilita envio de notificações no arme e desarme (endereço 701, tecla 6): Habilita o envio
das notificações do arme e desarme para o aplicativo.
Número de identificação do aplicativo (endereços 781 e 782): Não é necessário programar o
número de identificação do aplicativo para notificação. A central já programa
automaticamente quando o aplicativo realiza a primeira conexão. Esse número deve ser
apagado da central caso não deseje que o celular receba mais notificações.
Após conectar, o aplicativo indicará que as notificações estão habilitadas por meio de uma
mensagem. Ao conectar pela primeira vez, a central envia uma notificação de boas vindas.
• O número máximo possível de notificações diárias são de 500 mensagens.
• Não use notificações como única forma de monitoramento. Elas dependem
da internet do seu telefone celular que pode estar desabilitada ou indisponível
no momento da entrega da notificação. As notificações estão sujeitas a
atraso, elas podem ser recebidas em ordem cronológica trocada ou até
mesmo podem não serem recebidas caso o servidor não consiga comunicar
com seu aparelho. Isto é uma limitação do sistema operacional e depende de
servidores de terceiros.
14.5- USANDO O APLICATIVO:
Abaixo segue as descrições de como manusear o aplicativo.
Cadastrar um novo cliente:

1- Acessar o menu
e adicionar ou tocar em + para criar um novo cliente.
2- Cadastrar o produto com os dados do nome e modelo.
3- Cadastrar o domínio e porta ou pesquisar a central na rede para preencher automático.
4- Clicar em concluir para terminar o cadastro.
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Acessar um cliente:

1- Clicar em conectar e digitar a senha.
2- Selecionar a guia desejada para PGM, Partições ou problemas.
3- Para armar/desarmar a central, toque nos botões de armar e desarmar.
4- Para acionar/desacionar a saída PGM, toque nos botões de PGM.
4- Para ver os estados das zonas, clicar em zonas. Também é possível visualizar as zonas
em formato de planta baixa.
5- Para inibir um zona, clicar em marcar a zona e em seguida aplicar.
Acessar a planta baixa:

1- Após estar online e no menu de zonas, clicar em menu e no botão da casa.
2- se for a primeira vez, selecionar menu e escolher uma foto para exibição.
3- Após a foto estar na tela, segurar por 3 segundos no ponto da planta que deseja colocar a
imagem e selecionar o ícone de zonas.
4- Após isso é exibida a zona com o ícone da cor de seu estado.
Habilitar as notificações no aplicativo:
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1. Para habilitar as notificações acessar menu configurações e ativar as notificações
para o aplicativo. Para o iOS, acessar a central de notificações em ajustes.
2. Toda vez que conectar, aparecerá uma mensagem indicando que as notificações
estão habilitadas.
3. Apenas para Android. Para ver as últimas 10 notificações recebidas, acessar menu e
notificações.

15- OUTRAS PROGRAMAÇÕES DO SISTEMA:
Programação de tempo de falta de AC (endereço 426): É o tempo que demora para a central
reportar a falta de energia elétrica.
Programação do tempo de falta de linha telefônica (endereço 428): É o tempo que demora
para a central reportar a falta de linha telefônica.
Programação do dígito de coação (endereço 800): É o dígito que deve ser inserido antes
senha para que seja enviado o evento de coação.

16- INTEGRAÇÃO COM ELETRIFICADOR:
Este modelo de central de alarme pode ser integrado com um eletrificador para reportar
arme, desarme, disparo e armar e desarmar o eletrificador. Os eventos do eletrificador são
reportados ao monitoramento como partição 99. Verifique no eletrificador se ele é
compatível com as funções de monitorar arme/desarme e disparo.
16.1- PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PARA OPERAR O ELETRIFICADOR:
Para a integração do eletrificador com a central, deve programar:
1. Programar uma zona da central como Monitorar o disparo do eletrificador (item 4.1).
2. Programar uma outra zona da central como Monitorar o arme e desarme do
eletrificador (item 4.1).
3. Para que a central possa armar e desarmar o eletrificador, deve programar a saída
PGM como Aciona para armar e desarmar o eletrificador (item 11.1).
4. Cada usuário que puder operar o eletrificador deve possuir o atributo de operar
eletrificador (item 5.2).
• A central de alarme pode monitorar o arme e desarme apenas de um
eletrificador. Se mais de uma zona for programada para monitorar o arme do
eletrificador, apenas a zona de menor número funcionará e as outras serão
automaticamente desabilitadas.
• Se nenhuma zona estiver programada como arme e desarme do eletrificador,
então a zona programada como disparo do eletrificador é 24 h. Caso
contrário, as zonas disparam apenas se o eletrificador estiver armado.
• Para que a zona do eletrificador não dispare a sirene da central, ela deve ser
programada como silenciosa.
16.2- ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO ELETRIFICADOR COM A CENTRAL DE ALARME:
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1- O terminal (-) do eletrificador deve ser ligado ao terminal (-) da central de alarme.
2- A saída PGM deve ser ligada na entrada LIGA do eletrificador em relação ao terminal (-).
3- O resistor de fim de linha pode ou não ser usado. Ele depende da programação do
endereço 804 e deve ser usado de acordo com o número da zona (zonas de 1 a 6 com
resistor de 2K2 e zonas de 7 a 12 com resistor de 3K3).
•
Nunca ligar saída com nível de tensão nas zonas da central. Usar
somente eletrificadores que possuem contato seco.

17- RESET DA CENTRAL DE ALARME:
Existem duas maneiras de realizar o reset na central de alarme.
- Reset parcial: é aquele que apaga somente a senha mestra e a senha de instalador.
- Reset total: é aquele que apaga todas as programações e dispositivos sem fio do sistema
e salva as programações de fábrica. Veja as programações de fábrica no quadro resumo da
programação.
Para realizar o reset na central de alarme siga os passo abaixo:
1- Desligue a alimentação da bateria e da rede elétrica.
2- Conecte o jumper RESET na placa e ligue a alimentação novamente.
3- Após alguns segundos o LED DISC começa a piscar.
4- O LED DISC fica piscando.
5- 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 segundos), o reset é total.
Bloqueio do reset da central de alarme (endereço 400): Programar o valor 159 para bloquear
ou outro valor para não bloquear.

18- INSTALAÇÃO:
• Escolha um local discreto, longe do alcance de crianças e pessoas estranhas, se
possível próximo de uma tomada de rede elétrica e linha telefônica. Fixe a caixa na
parede com parafuso e bucha para que suporte o peso da central de alarme mais a
bateria selada.
• O teclado deve ser instalado próximo ao local de saída e a uma altura conveniente
para que todos os usuários tenham acesso com facilidade.
• Todas as emendas da fiação devem ser soldadas para que não apresente oxidação
com o passar do tempo.
• Nunca instale a central de alarme dentro de armários, guarda-roupas ou outros
móveis de madeira.

19- PRECAUÇÕES:
• Não tente ajustar ou modificar o aparelho.
• O proprietário do aparelho deve testar os sensores pelo menos uma vez por semana
para ter certeza que estão em condições boas para que funcionem bem quando
forem violados.
• A manutenção só poderá ser feita por pessoas indicadas pela JFL.
• Mantenha sempre a central atualizada.
• POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E DE AJUSTES
SENSÍVEIS,
DEVE
SER
INSTALADO
POR
PESSOAS
TÉCNICAS
ESPECIALIZADAS E EXPERIENTES.

20- PRINCIPAIS COMPONENTES:
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20.1 – PRINCIPAIS COMPONENTES DA CENTRAL DE ALARME:
1. Fusível de 0,5A para proteção da rede elétrica.
2. Conector para ligação da rede elétrica 127/220 V 50/60 Hz.
3. Jumper de seleção de tensão 127/220 V.
4. Alojamento para bateria de 12 V/7Ah.
5. Alojamento para acomodação da fiação do alarme.
6. Placa principal da central de alarme.
7. Alojamento para placa expansora Ethernet ou de rede sem fio.
8. Alojamento para placa expansora de GPRS.
9. Saída para antena externa da placa expansora de GPRS.
20.2- PRINCIPAIS COMPONENTES DA PLACA DA ACTIVE 100:

1.
2.
3.
4.

Conectores para bateria 12Vdc/7A;
Entrada de alimentação AC: Transformador de 17 volts por 1,5 ampere;
Saída de sirene. Protegida contra curto-circuito e corte da fiação;
Saída auxiliar protegida contra curto-circuito, para alimentação de sensores teclados
e todos os acessórios do sistema de alarme;
5. Comunicação de dados entre o teclado e a central de alarme;
6. Entrada de zonas;
7. Barramento para comunicação da central com os periféricos;
8. Saída PGM com relê;
9. Conector para módulo expansor de PGM;
10. Ponto para o aterramento do sistema;
11. Saídas para extensões de telefone;
12. Entrada da Linha Telefônica;
13. Jumper RESET;
14. Conector para o módulo expansor de comunicação via Ethernet / rede sem fio;
15. Conector para o cabo programador JFL;
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16. Conector para módulo expansor de comunicação via GPRS;
17. LED DISC indica que a linha telefônica está sendo usada;
18. Etiqueta com número de série, modelo e data de fabricação.

21- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Alcance do controle remoto: 100 metros sem obstáculos.
Alcance dos sensores sem fio: 100 metros sem obstáculos com exceção dos sensores de
longo alcance.
Bateria recomendada: 12V-7A.h.
Capacidade do buffer de eventos: 1024 eventos.
Capacidade do buffer de SMS e notificações: 16 últimos eventos.
Carga máxima na saída auxiliar: Não ultrapassar 800mA c.c.. Esta saída desliga
automaticamente em 1A c.c..
Carga máxima na saída de sirene: Não ultrapassar 1,45 A c.c.. Esta saída desliga
automaticamente em 1,6A c.c..
Carga máxima na saída PGM: 3A em 12 V a.c. ou 2A em 127/220 V a.c..
Comprimento máximo da fiação do teclado: 100 m.
Comprimento máximo da fiação do dispositivo de barramento: 100 m com cabo AWG26 (0,2
mm) ou 200 m com cabo 0,5mm² por ramificação.
Consumo médio da central: 120mA c.c. em 12 V.
Consumo médio de banda de internet ou GPRS da central: 4kbps para upload e para
download.
Consumo médio de cada teclado LCD: 70 mA c.c. em 12 V.
Consumo médio de cada teclado touchscreen: 125mA em 12 V.
Consumo médio do módulo de Ethernet: 150mA c.c. em 12 V.
Consumo médio do módulo de rede sem fio: 150mA c.c. em 12 V.
Consumo médio do módulo de GPRS: 50mA c.c. em 12 V.
Frequência de operação dos dispositivos sem fio : 433,92MHz.
Número de acesso simultâneo via aplicativo: 2 aplicativos simultâneos.
Número máximo de dispositivos sem fio: 1 controle remoto por usuário e 32 sensores sem
fio (pode haver mais de um por zona).
Número máximo de dispositivos de barramento: 99 sensores de barramento (pode haver
mais de um por zona) e 16 sirenes (pode haver mais de uma por partição).
Número máximo de teclados com fio: 16 teclados.
Pacote mínimo do chip de dados: 2MB.
Padrão da rede sem fio suportada: IEEE802.11b-g.
Resistência máxima da fiação do loop de zona com fio: 100 Ohm se usar o resistor de fim de
linha ou 1k Ohm se desabilitar o resistor de fim de linha e zona dupla.
Temperatura de operação: 0 a 50ºC
Tempo mínimo de abertura dos sensores com fio: 250ms.
Tempo mínimo de abertura da entrada liga para armar e desarmar a central: 250ms.
Tensão de alimentação: 127/220 V a.c. 60 Hz.
Tensão do carregador de bateria: 14 Volts.
Transformador recomendado: 127/220V-50/60 Hz para 17,5 V e mínimo 26,5VA, isto indica
pelo menos 1,5A na saída.

130

131

132

133

134

135

136

137

138

TECLADO TS-400
O teclado touchscreen TS-400 permite programar toda a linha de centrais de alarme
monitoráveis Active da JFL com versão 4.0 ou superior.

1 . TELA PRINCIPAL
1.1. SISTEMA NÃO PARTICIONADO

1 - Data e hora da central de alarme.
2 - Indicador de problema.
3 - Indicador de memória de disparo.
4 - Indicador de ronda ativa.
5 - Indicador de eletrificador armado.
6 - Botão do menu principal.
7 - Botão do menu do eletrificador.
8 - Botão de visualização da planta baixa.
9 - Botão do menu pânico.
10 - Barra indicativa do estado do sistema. A cor da barra indica o estado do sistema. A cor
azul indica sistema desarmado. A cor verde indica sistema armado. A cor vermelha indica
que o sistema está em disparo.
11 - Barra de notificações do sistema.
12 - Botão para armar o sistema.
13 - Botão para armar stay.
14 - Botão para armar away.
15 - Botão para desarmar.
16 - Botão para fechar a barra de notificações.
1.2. SISTEMA PARTICIONADO:
A cor de fundo do botão da partição indica o estado. A cor azul indica que a partição está
desarmada. A cor verde indica que partição está armada. A cor vermelha indica que a
partição está em disparo.
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1 - Botão para acessar as opções de arme/desarme da partição A.
2 - Botão para acessar as opções de arme/desarme da partição B.
3 - Botão para acessar as opções de arme/desarme da partição C.
4 - Botão para acessar as opções de arme/desarme da partição D.
2.0. FUNÇÕES BÁSICAS:
2.1. ARMAR
2.1.1. SISTEMA NÃO PARTICIONADO:
Pressione o botão Armar e em seguida digite a senha. Caso esteja
habilitado o arme rápido não será solicitada a senha.
2.1.2. SISTEMA PARTICIONADO:
Pressione o botão da partição que deseja armar. Em seguida pressione o
botão Armar e digite a senha. Caso esteja habilitado o arme rápido não será
solicitada a senha.
2.2. ARMAR STAY:
Pressione o botão Armar Stay e em seguida digite a senha. Caso esteja
habilitado o arme rápido e o arme rápido stay não será solicitada a senha.
2.3. ARMAY AWAY:
Pressione o botão Armar Away e em seguida digite a senha.

2.4. DESARMAR:
Pressione o botão Desarmar e em seguida digite a senha.
Para desarmar sob coação insira o dígito de coação antes da senha. O
último dígito da senha será suprimido para que se tenha a impressão que foi
digitada somente a senha.
2.5. ADIAR O AUTO ARME POR UM HORA:
Nos minutos que antecedem o arme do sistema no horário programado, é exibida a
mensagem de alerta na barra de notificações.
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Para adiar o auto arme em uma hora, pressione o botão Adiar e em seguida digite a senha.
2.6 PARAR SIRENE:
Nos casos de disparo da sirene quando o sistema está desarmado, é
exibido na tela principal o botão
Parar sirene. Pressione o botão e em seguida digite a senha para
parar a sirene da central.
2.7. ENDEREÇAMENTO DO TECLADO:
Ao ligar o teclado pela primeira vez deve ser configurado o endereço dele na central.
Podendo ser de 01 a 16 para a Active 100 Bus ou 01 a 04 para as demais centrais.

3.0. MENU PRINCIPAL:
Pressione o botão Menu na tela principal para visualizar todas as opções a seguir.
3.1.ZONAS
3.1.1. INIBIR ZONAS:
- Pressione o botão Zonas e depois o botão Inibir zonas.
- Digite a senha.
- Utilize as setas na barra lateral direita para navegar pelo menu.
- Selecione as zonas que deseja inibir e pressione o botão Salvar.
- Para sair do menu sem fazer qualquer alteração pressione o botão Voltar ou
o botão Home.

3.1.2. VISUALIZAÇÃO DE ZONAS ABERTAS
Pressione o botão Zonas e depois Zonas abertas.
Pressione o botão com o número da zona para visualizar o nome.

3.2. ACIONAR E DESACIONAR A SAÍDA PGM
- Pressione o PGMs e em seguida digite a senha.
- Pressione o botão da PGM que deseja acionar/desacionar.

3.3. VISUALIZAR AS ZONAS QUE DISPARARAM NO ÚLTIMO ARME
Indica que há zonas na memória de disparo do último arme.
Pressione o botão Mem. disparo para visualizar as zonas que foram
disparadas no último arme.
3.4. PROBLEMAS
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Pressione o botão Problemas para visualizar os problemas do sistema.
Pressione botão com a seta para a direita para visualizar a descrição do
problema.
3.5. INICIAR E TERMINAR RONDA

Pressione o botão Ronda e em seguida digite a senha para iniciar ou terminar
a ronda.
3.6. MENU DE PROGRAMAÇÃO
Pressione o botão Programação e em seguida digite a senha do instalador
(padrão 5678) ou do usuário mestre (padrão 1234).
Para entrar em modo de programação o alarme deve estar desarmado.
3.6.1. ALTERAR SENHA DE USUÁRIO
Pressione o botão Programação e digite a senha atual do usuário que deseja alterar. Digite
a nova senha e em seguida confirme a nova senha.
3.7. CONFIGURAÇÃO
3.7.1. BRILHO DA TELA
Para configurar o brilho da tela, pressione o botão Configuração e depois o botão Tela. É
possível configurar o brilho da tela quando o equipamento está ligado e quando está em
modo de repouso. Utilize os botões menos e mais para configurar cada um dos níveis.
3.7.2. INFORMAÇÕES DO PRODUTO:
Pressione o botão Configuração e depois o botão Info produto para visualizar informações
como: o modelo e versão do teclado, modelo e versão da central de alarme, número de
série da central, IMEI e MAC.
3.7.3. APRESENTAÇÃO DE IMAGENS:
Esta função permite que sejam apresentadas as imagens .jpg salvas na pasta fotos do SDCard depois de 1 minuto de repouso do teclado. Para habilitar a função, pressione o botão
Configuração e depois o botão Imagens. Marque a opção ‘Habilitar apresentação’ e
pressione o botão Salvar. Escolha o tempo de intervalo entre as imagens, podendo ser 5,
10, 15 ou 20 segundos. Para mais detalhes pressione o botão Ajuda.
3.7.4. PLANTA BAIXA:
Esta função permite exibir imagens de planta baixa de cada uma das partições da central.
As imagens .jpg devem estar no SD-Card dentro da pasta planta com resolução máxima de
420 x 272 pixels e tamanho máximo de 160KB. O nome do arquivo deve ser ‘part’ seguido
do número da partição com dois dígitos. Ex: part01.jpg.
Para habilitar esta função, pressione o botão Configuração e depois o botão
Planta baixa. Marque a opção ‘Habilitar planta baixa’ e pressione o botão Salvar.
Ainda neste menu, configure as zonas da partição. Toque na imagem e mantenha
pressionado até ouvir o bip. Solte e escolha o número da zona.
Para excluir uma zona, toque na zona e mantenha pressionado até ouvir o bip.
Solte e confirme para excluir a zona.
3.7.5. ATIVAR E DESATIVAR FUNÇÃO CHIME:
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A função Chime permite que o teclado emita aviso sonoro quando uma zona do tipo chime
da central é disparada. Para ativar/desativar essa função no teclado, pressione o botão
Configuração e depois Chime.

3.8. LIMPEZA DE TELA:
Pressione o botão Limpeza de tela e depois o botão Iniciar.
O toque na tela permanece desativado por 30 segundos para que seja
possível efetuar a limpeza na área da tela do teclado.
4.0. ARMAR E DESARMAR O ELETRIFICADOR
- Pressione o botão do menu Eletrificador na tela principal.
- Será exibido o menu com a informação do estado atual do eletrificador e os botões Arme e
Desarme.
- Pressione o botão e em seguida digite a senha.
5.0. ACIONAMENTO PÂNICO
- Pressione o botão do menu Pânico na tela principal.
- Será exibido o menu com as opções de pânico habilitadas na central.
- Pressione o botão do pânico que deseja gerar o evento.
6.0. ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE (BOOTLOADER)
Para entrar em modo de atualização de firmware do TS-400, mantenha a chave ‘boot’
pressionada e conecte o cabo de alimentação. Solte a chave ‘boot’, conecte o cabo serial e
proceda normalmente a atualização através do software de bootloader da JFL.
7.0. ABERTURA E FECHAMENTO DA CAIXA

8.0. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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