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Publicação técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRONICA S.A.E.
A FERMAX ELECTRONICA S.A.E., na sua política de melhoramento constante, reserva-se
o direito de modificar o conteúdo deste documento assim como as características dos
produtos que nele são referidos a qualquer momento e sem aviso prévio.
Qualquer modificação será apresentada em edições posteriores deste documento.
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ESPECIFICAÇÕES

- 6 zonas cabladas, com funções pré-atribuídas.

- Zonas 1, 2 e 3 são zonas de detecção de presença (NC).

- Zona 4: zona de TAMPER (NC e 24 horas).

- Zona 5: zona livre (sem configurar, NA).

- Zona 6: zona de detecção de inundação (NA).
- 2 áreas independentes

- 8 códigos de ligação / desligação. Um deles, código de serviço (Código 5).
- Função de ligação rápida.

- Até duas rotas de entrada / saída, com selecção de 2 tempos de entrada e um
tempo de saída.

- 1 Saída principal por MOSFET.
- 1 Saída PGM, por transistor

- Relógio de tempo real.
- 4 saídas de relé, com programador horário.

- Teste dinâmico de bateria.

- Memória de até 125 eventos. Data e hora.
Visualização completa de eventos

- Detecção de corte ou falha da linha telefónica.
- Envio de eventos à Central Receptora, com os Protocolos mais normalizados. 2

telefones.

- Bidireccional Remota (via modem). Velocidade 1.200 bps. V23 / Bell 202. 1 telefone.

- Bidireccional Local. Velocidade 19.200 bps.
- Envio de mensagens de voz programáveis a telefones particulares. 8 telefones.

- Controle remoto por comandos DTMF
- Escuta / Fala em modo Mãos Livres (opcional, se se instalarem microfone e

amplificador).

- Reprodução de mensagens de zonas e saídas por altifalante, modo de desligação
especial.

- Gravação de mensagens a partir do telefone/teclado.
- Volumes de Áudio programáveis.
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NORMAS

O equipamento foi concebido para que o seu desenho e fabricação cumpram todos
os requisitos de segurança e saúde derivados das seguintes Directivas europeias:

Condições de instalação
A empresa FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.E. certifica os seus produtos sob as seguintes
condições:

· Confirmou-se o sistema, ligando a central FERMAX Detecta 6 a uma tomada de
alimentação com ligação à terra.

· O comprimento do cabo entre os pinos RS-232 do circuito e a interface de
comunicação com o computador não deve ser superior a 1 metro.

· Comprovou-se o cumprimento da normativa mediante a utilização de cabo
antimagnético em todas as entradas do produto (zonas, teclados, saídas...).

· Na concepção da fase telefónica, seguiram-se as recomendações TBR21, para
acesso à rede telefónica pública com comutação.

· Este equipamento está em conformidade com as características da interface da
Telefónica S.A. para rede analógica comutada.

Dispositivos mínimos a instalar, consoante o grau de segurança.
Conforme o grau de segurança que se deseje, o número mínimo de dispositivos de
aviso a instalar poderá ser o assinalado nas diferentes opções da tabela.

Esta Declaração deixará de ser válida no momento em que se efectuem modificações
no produto sem o nosso consentimento.

Equipamento destinado a ser utilizado em ambientes residenciais, comerciais ou de
indústria ligeira.

89/336/ CEE   Directiva geral sobre a compatibilidade electromagnética.
73/23 CEE   Directiva sobre baixa tensão.
93/68 CEE   Modificação da Directiva 73/23/CEE
EN 50 131   Requisitos dos sistemas de alarme de intrusão.
EN 50 136-1   Sistemas de transmissão de alarme.
EN 300220   Equipamentos via rádio de baixa potência sem licença.
TBR21   Acesso à rede telefónica comutada.

Aplicação da EN 50131-1

A Norma EN 50131 é a norma europeia que regula o bom funcionamento dos sistemas
de segurança contra intrusão.

Dado que a central oferece um grau de segurança 2, a instalação a efectuar deverá estar
conforme ao grau 1 ou 2. O cumprimento desta norma também depende da correcta
instalação / programação do sistema.
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        Meios de notificação Grau 1
         Opção A         Opção B         Opção C

Dispositivo de aviso (sirene)       2
Dispositivo autoalimentado de aviso      1
Primeiro sistema de transmissão      1
Segundo sistema de transmissão

· Os dispositivos de aviso acústico funcionarão durante um período mínimo de 90
segundos, excepto se as regulamentações locais dispuserem em contrário.

· O período máximo de activação de um dispositivo acústico será de 15 minutos.
·  A notificação das faltas de alimentação poderá durar, no máximo, 1 hora (endereço

100).

        Meios de notificação Grau 2
         Opção A          Opção B

Dispositivo de aviso (sirene)       2
Dispositivo autoalimentado de aviso      1
Primeiro sistema de transmissão       1      1
Segundo sistema de transmissão      1

Detecção de manipulações
A detecção da intenção de manipulação do sistema deverá realizar-se através da
instalação de tampers ligados por cabo nas zonas do sistema.
Para cada grau de segurança, deverá proteger-se:

· Para o grau 1, será obrigatória a detecção de tamper de caixa, enquanto que para
o grau 2 se deverá ter tamper de caixa e tamper de parede. O sistema gerará
eventos de falha se se detectar manipulação no estado desligado, e gerará eventos
de Tamper se se detectarem manipulações no estado ligado.

Central de alarmes         Obrigatório      Obrigatório
Equipamentos auxiliares de controle   Obrigatório      Obrigatório
Sistemas de transmissão de alarme   Obrigatório      Obrigatório
Dispositivos de aviso         Obrigatório      Obrigatório
Fonte de alimentação         Obrigatório      Obrigatório
Detectores         Opcional          Obrigatório
Caixas de derivação                     Opcional          Obrigatório

Componentes que devem incor-
porar a detecção de manipulação   Grau 1    Grau 2
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Períodos de ligação / desligação
O tempo máximo para a rota de saída é de 180 segundos, enquanto que o tempo
máximo para a rota de entrada é de 45 segundos.

Se ocorrer um alarme durante o período da Rota de entrada, o sistema actuará da
seguinte forma:

- Não se activarão as sirenes exteriores, mas apenas as interiores - programável no
modo de trabalho dos transistores.

- O envio do alarme será atrasado em 30 segundos, no mínimo (programar end [109]);
se se desligar a zona durante esse período, a chamada à CRA será anulada.

Fonte de Alimentação
Deverá ligar a entrada da fonte comutada a uma tensão de 85..230VAC com ligação
à terra.

Deverá efectuar-se a manutenção da bateria, pelo menos, de três em três anos.

Comunicador telefónico
Deve-se programar a detecção de tom em todos os telefones da CRA,
bidireccionais e particulares.

Deve limitar-se a 16 o nº de tentativas totais de ligação com as CRAs disponíveis.
No máximo, 4 tentativas para cada um dos telefones disponíveis.

O grau de segurança 1 exige uma cadência de teste ao telefone mensal, enquanto
que o grau 2 exige um teste diário.

Entrada 85..230 VAC 47/63Hz - 500mA max
Saída +12V 14 VDC ± 0.3V  - 1Amp máx.
Ondulação Residua l 30mV a 500mA
Grau de Segurança Grau 2 com instalação de Tampers
Bateria Bateria de Chumbo 12V  7Ah
Tempo de Recarga da
Bateria máx. 24 horas
Duração da Bateria 72 h, consumo médio de 100 mA
Fusíveis 500mA entrada 220 Vac.

3 Amp de entrada da Bateria, auto-rearmável
Fusível electrónico 1 Amp para Saídas +12 V

· Devem controlar-se igualmente todos os canais de comunicação do sistema,
incluindo o canal Via Rádio, o Bus (RS485 ou TTL), a linha telefónica e linhas GSM;
o sistema gerará avarias estando desligado e deverá gerar Tampers estando ligado;
para isso, active as opções das saídas PGM correspondentes nos endereços [303]
e [304] e ligue por cabo os PGMs mencionados às zonas instantâneas.
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FUNCIONAMENTO GERAL
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CENTRAL COM PARCIALIZAÇÃO DE ÁREAS

A Central pode dispor de duas Áreas (conforme a programação). Inicialmente,
está activada apenas a Área 1.

Os códigos de utilizador poderão estar atribuídos a mais de uma área. Cada código
poderá controlar unicamente a Área ou Áreas a que esteja atribuído.

O modo de funcionamento das áreas é totalmente INDEPENDENTE entre uma e outra,
isto é, a ligação/desligação de uma delas não alterará o estado da outra.

As zonas existentes (1 a 6) podem repartir-se entre as duas áreas, de modo que essas
zonas ficarão ligadas quando todas as áreas a que estão atribuídas estiverem ligadas.
Neste caso:

- As rotas de entrada/saída serão independentes entre as duas áreas.
- Podem atribuir-se a cada rota 2 tempos de entrada e um de saída.
- As duas áreas poderão compartilhar uma mesma rota de entrada/saída, se

compartilharem as zonas de entrada/saída nas duas áreas. Deste modo:

· define-se a rota de saída ao ligar as duas áreas
· a rota de entrada activar-se-á, se detectar alguma zona de entrada/saída e

ambas as áreas se encontrarem ligadas.
· Também as zonas de seguimento se activarão nas áreas em que se definir a

rota de entrada/saída.

As áreas do sistema que possam corresponder a áreas de segurança ou automatismos
domóticos poderão ser ligadas/desligadas individualmente, através da função de
Utilizador Master.

A1 A2
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Por exemplo, definem-se várias zonas que corresponderão à Área 1 ou à Área 2
(ou a ambas).
As zonas existentes (1 a 6) podem repartir-se entre as duas áreas, de modo que
essas zonas ficarão ligadas quando todas as áreas a que estão atribuídas estiverem
ligadas:

- Zona 1: zona de entrada com atraso. Sensor de Presença (PIR).
- Zona 2: zona distribuidora principal. Sensor de Presença (PIR).
- Zona 3: zona de refeições. Sensor de Presença (PIR).
- Zona 4: zona do quarto de hóspedes. Sensor de Presença (PIR).
- Zona 5: zona do quarto das crianças. Sensor de Presença (PIR).
- Zona 6: zona do quarto principal. Sensor de Presença (PIR).

- Zona 1: zona de entrada com atraso.
- Zona 2: zona distribuidora principal.
- Zona 3: zona de refeições.

Zona 1

Zona 2
Zona 3

MONITOR

Zona 5
Zona 4

Zona 6

- Zona 1: zona de entrada com atraso.
- Zona 4: zona do quarto de hóspedes.
- Zona 5: zona do quarto das crianças.
- Zona 6: zona do quarto principal.

Área 1

Área 2
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LIGAÇÃO DO SISTEMA

A ligação (armar) da Central pode realizar-se através:
- dos códigos de Utilizadores,
- da função de "ligação rápida",
- da entrada com Chave.

Ao ligar o sistema:

- o display do teclado indicará a acção realizada "Ligação"
- o LED "Estado da Central" piscará
- ouvir-se-á um zumbido, indicando que começou o tempo de saída.

Durante este tempo, as detecções das zonas de entrada e saída não activarão o
alarme que, no entanto, se activará, se ocorrer uma detecção nas restantes zonas.

Quanto o tempo de saída tiver terminado, a detecção de alguma zona activará o alarme.

Quando o sistema fica totalmente ligado, o LED "Estado da Central" permanece aceso.

DESLIGAÇÃO DO SISTEMA

A desligação (desarmar) da Central realiza-se através:
- dos códigos de Utilizadores,
- da entrada com Chave.

Ao entrar na instalação:
- a zona de Entrada/Saída detectará,
- o LED "Estado da Central" do teclado piscará
- e ouvir-se-á um zumbido, indicando que começou o tempo de entrada.

Terminado o tempo, se não se desligou o sistema, o alarme será activado.

Durante o tempo de entrada, é permitida apenas a detecção das zonas de entrada/
saída e das de seguimento, causando a detecção de outro tipo de zona a activação do
alarme.

Ao desligar a Central:
- o teclado indicará a acção realizada "Desligação",
- o LED "Estado da Central" apagar-se-á
- e o teclado emitirá o som característico de desarmar.

A desligação por teclado permite, no máximo, 4 entradas erradas, ficando anulado
durante 30 segundos programáveis, ao introduzir pela quinta vez um código incorrecto.

Ao desligar, as zonas omitidas serão restauradas.
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Ligação com Zonas Prioritárias

Se, ao tentar ligar a central, esta não o permite e o teclado exibe o motivo "Não pode
ligar-se, por detecção de uma zona prioritária      ", a central indica que há alguma zona
prioritária que está a ser detectada e, por isso, não será permitida a ligação da
central, até que esta se restaure (deixe de detectar).

Estas zonas podem omitir-se através do teclado (funções de utilizador), se isso tiver
sido permitido na programação.

As zonas prioritárias definem-se por programação no Endereço 603.

Omissão Nocturna e Restauração de Zonas

Permite seleccionar manualmente que zonas não serão ligadas (se omitem), ao
efectuar a Ligação Nocturna ou Parcial.

Realizada a operação, o teclado exibirá as zonas que se omitiram.
Esta função encontra-se sempre protegida por código.

Introduzir um código de utilizador válido, seguidamente premir a tecla [A] (2 seg.), seguida
pelos números da(s) zona(s) a omitir, e validar com [#]. Introduzir um dígito por cada
zona.

+  Nº de Zona(s)Código de utilizador +  A2s +  #

Ao digitar o código, a Central desliga-se e o comunicador telefónico envia um relatório
com o evento de assalto à Central Receptora. O teclado não mostra nada.

Se o utilizador é obrigado a desligar a central contra a sua vontade e deseja comunicar
esta situação, deve digitar o Código de Coacção.

O código de coacção é o código do utilizador com a adição de um 1 ao último dígito do
código (Código de Utilizador + 1)

Exemplos:
- Códigos de utilizador: 1996 1959 2000
- Códigos de coacção: 1997 1960 2001

Código de Coacção (Assalto ou Intimidação)

Auto-omissão de Zonas

Se, ao ligar a central, se acender o LED de Omissão, significa que há alguma(s)
zona(s) que se omitiu, por se encontrar a detectar no momento da ligação.

Isto é devido ao facto de a(s) zona(s) ter(em) sido programada(s) com a característica
de Auto-omissão (no endereço 605).

Essa zona não activará o alarme enquanto não for restaurada e volte a detectar.

Código de utilizador + 1 +  #
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simultaneamente durante 2 seg.

Ligação rápida:
Liga a central sem ser necessário digitar um código.

Esta função liga/desliga o "código de utilizador 8",
ligando/desligando as áreas que lhe tenham sido
atribuídas.

Ligação/Desligação Absoluta:
No caso de se dispor de várias áreas, para assegurar a função de ligação/desligação
desejada, utiliza-se o armar/desarmar absoluto do utilizador.

Desligação Absoluta:
Desliga a central, seja qual for o seu estado actual
(ligada ou desligada)

+  BCódigo de utilizador +  #

+  ACódigo de utilizador +  #

Mudar o estado actual da central:

(Pré-definido:  1111)

Código de utilizador +  #

CÓDIGOS DE LIGAÇÃO/DESLIGAÇÃO DO SISTEMA

1111#desligada               ligada

1111#ligada               desligada

A ligação ou desligação da central de alarmes será sempre efectuada por um utilizador
(através do seu código de utilizador).

Existem várias formas de ligar/desligar a central de alarmes:

O estado da central muda, de cada vez que se
introduz o código de ligação-desligação.

Esta função liga/desliga as Áreas atribuídas ao utilizador que efectua a ligação/
desligação.

Ligação Absoluta:
Liga a central, seja qual for o seu estado actual
(ligada ou desligada)

Ligação Nocturna / Ligação Parcial:
Liga a central parcialmente.
Liga todas as Zonas de alarme, excepto as que
tenham sido previamente configuradas como
“Omissão Nocturna/Parcial”

Realizada a operação, o teclado exibe as zonas
que se omitiram e, posteriormente, liga-se a
central.

Código de utilizador +  A2s +  #

Zonas 1 e 2
omitidas

2s: Tecla pressionada por 2 segundos

    #*

Quando se efectua a ligação ou desligação da central, o display mostra a
operação realizada, seguida pelo nº de utilizador que a realizou:

Central DESLIGADA pelo UTILIZADOR 2

Central LIGADA pelo UTILIZADOR 1

�����������

�����������
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ALARME DO SISTEMA
O Sistema entrará em alarme:

1. Se, estando a Central ligada, detecta uma zona instantânea (detecção dentro da
área ligada)

2. Se, estando a Central em Rota de Entrada/Saída, detecta uma zona que não é de
Entrada/Saída.

3. Se, finalizado o tempo de entrada, a central não foi desligada.

4. Se detecta uma zona de 24 Horas/Tamper, independentemente do estado da
central (ligada/desligada).

Quando ocorre um alarme na Central:

- a(s) saída(s) é(são) activada(s),

- soa o zumbido do Teclado,

- o teclado mostra a zona que provocou o alarme.

Tudo isto permanecerá activo durante o tempo de alarme programado (ver Programação
de Saída, (End [212]).

Terminado o alarme, o LED de Memória de Alarme acender-se-á e poderá acontecer o
seguinte:

1. A zona onde se produziu o alarme já não detecta, essa zona é restaurada e, se
voltar a detectar, voltará a activar o alarme.

2. Se a zona que produziu o alarme continuar a detectar, será omitida (conforme a
programação) e não voltará a activar o alarme enquanto não for restaurada.

3. Se a zona que produziu o alarme continuar a detectar, e essa zona tiver programada
a característica de Auto-rearme, não voltará a activar o alarme até que expire o
tempo de Anti-larsen.

Se, durante o Alarme, um utilizador desligar a central, a(s) saída(s), o som de zumbido e
a indicação de alarme no teclado serão desactivados.

Se, estando em Alarme, se activar uma zona de fogo, essa zona terá prioridade sobre o
resto das zonas.

Zonas de Tamper / 24 Horas (End [610])
As zonas de Tamper/24 horas são aquelas em constante vigilância e cuja detecção
provocará alarme, seja qual for o estado da Central.

Estando a central ligada, se se desliga durante o alarme de uma zona de 24 horas/
tamper, o alarme parará e a zona de 24 horas que estivesse em alarme será omitida.

Zonas de Tamper / Avaria na Zona

A detecção de tamper/avaria numa zona será indicada através do teclado: o LED de
memória de alarme    piscará até que a avaria desapareça.
Para além do LED, a central pode enviar um relatório telefónico à central receptora.
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Alarme de Assalto (End [612])

Se uma zona programada como assalto detecta, a central activará a saída que tenha
atribuída e o comunicador telefónico enviará o relatório de assalto.

O teclado não mostrará nada e o zumbido do teclado não soará.

Alarme de Fogo (End [613])
Se uma zona programada como fogo (End [613]) detecta, iniciar-se-á o tempo de pré-
alarme de fogo. Neste caso:

- Se, durante o tempo de pré-alarme, a zona deixar de detectar, voltar-se-á às
  condições iniciais.

- Terminado o tempo, se a zona continuar a detectar, activar-se-á o alarme.

- Se, durante o pré-alarme, se realizar a função de reset [Tecla 9 2seg], parará o
  pré-alarme, e a zona que está a detectar será omitida.

Se a opção de alimentar sensores de fogo com PGM (End [303]) foi programada, esta
será activada após 4 minutos, para cortar a alimentação dos sensores de fogo e poder
restaurá-los.

O Alarme de fogo será desactivado

- quando tiver passado o tempo programado para a saída de fogo.

- desconectando uma área que contenha a zona de fogo, ficando a zona auto-
  omitida, se estava a detectar.

O alarme de fogo também pode ser activado se se premirem ao mesmo tempo durante
2 segundos as teclas: [B] + [C], aviso só na CRA.

Ao realizar esta função, a activação é directa, não havendo tempo de pré-alarme de
fogo.

Efectuando esta activação, qualquer zona de fogo em detecção activará o alarme no
sistema
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COMUNICADOR TELEFÓNICO
A Central inclui um comunicador telefónico, que pode comunicar os eventos ocorridos a:

· Uma central receptora
· Telefones particulares.

Central Receptora
Ao ocorrer um evento na central, se tal evento tiver atribuído um relatório telefónico, a
central ligará à central receptora, indicando o evento ocorrido.

A central de alarmes também pode enviar periodicamente um relatório de teste à central
receptora, para controle da ligação da linha telefónica com a central. O tempo é
programável, e pode variar entre 1 e 255 horas.

Telefones Particulares
O comunicador de voz pode enviar as mensagens seguintes a telefones particulares:

- Alarmes das zonas de entrada.
- Avarias nas zonas de entrada. Faz a indicação enviando uma mensagem de Erro +

mensagem da zona.
- Mensagens de Armar/Desarmar do sistema (utiliza a mensagem de Ligada/

Desligada), comunicando o estado das duas áreas do sistema.
- Falha e Restauração da bateria:

· Para indicar a falha, envia uma mensagem de Erro + Mensagem da Bateria.
· Para indicar a restauração, envia uma mensagem de Ligada + a mensagem

de bateria.

- Falha e Restauração da rede eléctrica.
· Para indicar a falha, envia uma mensagem de Erro + Mensagem da Rede.
· Para indicar a restauração, envia uma mensagem de Ligada + a mensagem de

Rede.

Caso o equipamento tenha que enviar todas as mensagens, a sequência será a seguinte:

<Mensagem de Cabeçalho> <Mensagem de estado da rede> <Mensagem de estado
da bateria> <Mensagem de estado de 2 áreas> <Mensagem de alarmes de zonas>

<Mensagem de avarias de zona>.

Uma vez terminado um ciclo de repetição de mensagens, o equipamento fará uma
pausa de 4 segundos, de modo que se poderá realizar a confirmação da chamada,
digitando [*+9] no seu telefone.

As mensagens de voz poderão ser gravadas a partir do teclado/telefone, ou então, a
partir do software Detecta-Express.

Importante:
Caso disponha do serviço de atendimento automático, é importante que o atendedor do
telefone que recebe as mensagens esteja configurado para um número elevado de toques;
em todo o caso, o número de repetições da mensagem deverá ser alto, já que, desde que
o atendedor desligue, até que grave a mensagem, podem passar 20 segundos.
Se se desligar a central, desligando a(s) zona(s) que provocou(aram) a chamada,
a ligação a telefones particulares em curso será cancelada.



������������������

Pag. 20

MENSAGENS DE VOZ POR ALTIFALANTE (Funcionamento em modo especial)

O funcionamento em modo especial activa a reprodução de mensagens de voz pelo
altifalante (ligado à central) nas seguintes situações/eventos:

- Reprodução da mensagem de voz das zonas que, desligadas, detectem ou que,
ligadas, entrem em alarme .

- Reprodução de avarias nas zonas, através da composição da mensagem de erro +
mensagem da zona.

- Reprodução da mensagem de voz das zonas ao realizarem-se as funções de teclado
"Zonas em detecção", "Zonas omitidas" e "Ronda".

- Ao desligar o sistema, reprodução das zonas que tenham provocado alarme na
última ligação.

- Reprodução da falha de AC/Bateria, para a qual se comporá a mensagem de Falha
+ mensagem de alimentação correspondente.

- Reprodução da restauração de AC/Bateria, para a qual se comporá a mensagem de
Ligada + mensagem de alimentação correspondente.

- Reprodução da mensagem "Ligada", ao ligar a central, e de "Desligada" ao desligar
a central.

Para activar a Função de Desligação Especial, premir durante 2 segundos a tecla: [6]
durante 2 seg.

O teclado exibirá um “E” e as zonas que estão activadas para altifalante, se a função tiver
sido activada, ou um “F”, se tiver sido desactivada.

Activar Zonas para Altifalante

Esta função permitirá a reprodução no altifalante da mensagem gravada da zona, de
cada vez que estas detectem.

Para activar/desactivar uma zona, introduzir o número da zona e, seguidamente, premir
a tecla de função [C] durante 2 segundos:

[Nº Zona] + C 2 seg

Ao realizar esta operação, o display do teclado exibirá o estado em como ficou a zona:

 Zona Desactivada

 Zona Activada

Desligação em modo especial
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Caixa de Correio de Voz

Esta será a mensagem reproduzida, quando se detectar uma zona da rota de entrada e
saída, estando a central desligada.

A mensagem será reproduzida, mal esteja activada ou desactivada a função de
desligamento especial.

Esta mensagem tem como função poder deixar recados ou advertências, saudações, ...

Gravação da mensagem da Caixa de Correio de Voz:
Para gravar esta mensagem; premir durante 2 segundos a tecla: [0]

O teclado apita e aparece um [r] no display; em seguida, deixar de premir a tecla e
gravar a mensagem. Tempo máximo de duração da mensagem: 5 segundos.

Uma vez gravada a mensagem, a mensagem da caixa de correio de voz ficará
automaticamente activada.

Activar/desactivar Caixa de Correio de Voz:
Uma vez ouvida a mensagem, poderá desactivar esta mensagem, premindo as teclas:

[0] + [C] 2s

(Premir, em primeiro lugar, a tecla 0 e depois a tecla [C], mantendo-a pressionada durante 2 segundos).

Ao realizar esta função, o display exibirá On/Off, consoante a mensagem se encontra
Activada ou Desactivada:

Caixa de correio de voz desactivada

Caixa de correio de voz activada

Verificação de Zonas

Estando em modo de desligação especial, ao detectar as zonas reproduzir-se-á a
mensagem que tenha sido gravada para as mesmas.
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GRAVAÇÃO DE MENSAGENS

Para entrar na secção de gravação:
1º. Entrar na programação de instalador: digitar o código pré-definido "0011".
2º. Premir, durante 2 segundos, a tecla [C].

No display acender-se-á o segmento do meio      , ficando à espera da introdução
do número correspondente à mensagem a gravar:

3º. Introduzir o número da mensagem a gravar (ver tabela "Mensagens de
       voz      ").

Para iniciar a gravação, fazer o seguinte:
4º. Premir a tecla [C] (pressão simples).

  O display mostrará um [r], indicando que a gravação começou
5º. Falar à frente do microfone (20 cm), dizendo a mensagem que se quer
      gravar
6º. Ao terminar a locução da mensagem, finalizar a gravação, premindo a tecla

[C].

Nota:
Durante a gravação da mensagem, os LEDs de zona indicam o nível de áudio
detectado no microfone (de forma dinâmica enquanto fala).

Para uma qualidade áudio óptima, tente que esse nível seja médio (entre 3 e 4), já
que, se for inferior, as mensagens soarão muito fracas e, se chegar ao máximo
(nível 6), ocorrerá distorsão.

Terminada a gravação, o teclado voltará a exibir o segmento do meio e ficará à
espera da introdução de um novo número de mensagem.

Verificação de mensagens:

Para verificar a mensagem que se gravou, estando na programação de instalador,
introduzir o número de mensagem a verificar e, posteriormente, premir a tecla [#].

A mensagem que seleccionou será reproduzida no altifalante.

A gravação/verificação das mensagens é efectuada a partir da programação de instalador
através do microfone ou do telefone ligado à central, à distância através de um telefone,
utilizando as funções de controle remoto, ou a partir do software Detecta Express.

Gravação de mensagens através do microfone ou do telefone ligado à central

+  #Nº de mensagem

��� ��� �������� �	


�� � ���� ���� � � ����

������

�� �� ���

��

�

������ �� ������ �� ����


	�	�����
�	 �����
	��������

��!��" 
��	 ��" 

�	#"�	��"  	��� ���"��$	��!����%


	��" 	�����������	
%
�		��$	�� ��������" �� ���!���" �

�		������� ���!���" 	��� �	�

�����"#�	�	�������$"��%�
"� "��"�	 
��	��"�
	�
	�������	�	������%� "������

&���'��()�*�'+���

����%

�	#%����
��
	�� ����� 

�,����$-

����% � � � �

� � � � � 

��

� �

� ��!���&�


	�	��%

./(�./(

./(�%%%
CN3

(Pré definido:  0011)

Código de  Instalador+  # Nº de mensagemC2s+ Bla, bla...+ CC
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N º
00
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

Gravação à distância a partir de um telefone

Gravação a partir do software Detecta Express

Ver a secção "Controle remoto" deste manual

Para esta função necessita de um equipamento com placa de som e microfone.

Para gravar as mensagens a partir do Detecta Express, siga os seguintes passos:
- Abra o gravador de sons do Windows.
- Seleccione Ficheiro / Propriedades/
- Seleccione "Formatos de gravação" e clique em "Converter agora"
- Na nova janela, seleccione Formato: "PCM" e Atributos: "8KHz, 8 bit, mono".
- Aceite a nova configuração.
- Efectue a gravação de tantos ficheiros, quantas as mensagens da central que
  queira gravar e guarde-os em lugar seguro.
- Em Detecta Express Monitor, seleccione "Mensagens de flash".
- Atribua a cada mensagem o ficheiro correspondente.
- Transmita a mensagem à central

Recomendamos que realize este processo apenas em comunicação local ou, se
remota, por canal CSD-GSM.

(1) A mensagem de cabeçalho deve ter sido previamente activada pelo instalador

Tempo
8 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
2 seg.
2 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
8 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.

Mensagem
Mensagem de Cabeçalho
Mensagem da Zona 1
Mensagem da Zona 2
Mensagem da Zona 3
Mensagem da Zona 4
Mensagem da Zona 5
Mensagem da Zona 6
Mensagem Ligada
Mensagem Desligada
Mensagem do Dispositivo 1 (Saída OUT1)
Mensagem do Dispositivo 2 (Saída OUT2)
Mensagem do Dispositivo 3 (PGM1)
Mensagem do Dispositivo 5 (Saída Relé1)
Mensagem do Dispositivo 6 (Saída Relé2)
Mensagem do Dispositivo 7 (Saída Relé3)
Mensagem do Dispositivo 8 (Saída Relé4)
Mensagem da Caixa de Correio de Voz
Mensagem da Rede Eléctrica
Mensagem da Bateria
Mensagem de Erro/Avaria

A mensagem é reproduzida quando:
Se realiza qualquer chamada de voz(1)

Existe Alarme na Zona 1
Existe Alarme na Zona 2
Existe Alarme na Zona 3
Existe Alarme na Zona 4
Existe Alarme na Zona 5
Existe Alarme na Zona 6
Quando se liga o alarme ou o dispositivo
Quando se desliga o alarme ou o dispositivo
Informação do dispositivo 1
Informação do dispositivo 2
Informação do dispositivo 3
Informação do dispositivo 5
Informação do dispositivo 6
Informação do dispositivo 7
Informação do dispositivo 8
Na rota de entrada/saída com a central desligada
Existe falha da rede eléctrica
A bateria está fraca
Existe Erro ou Avaria no sistema

Tabela de mensagens de voz



������������������

Pag. 24

1º. Entrar no modo de Controle Remoto
Existem duas maneiras de entrar no controle remoto:

- Ao ocorrer um alarme:  a central telefona ao utilizador.
- Chamada de Controle Remoto: o utilizador telefona à central.

1º. Entrar no modo de Controle Remoto

CONTROLE REMOTO
O controle remoto é o sistema mediante o qual se podem controlar certas funções da
central através do telefone (fixo ou móvel).

Para gerir a central telefonicamente, é necessário:

2º. Introduzir os comandos de controle remoto
Uma vez em modo de controle remoto, devem introduzir-se os comandos
adequados para realizar a operação desejada na central.

- A central telefona ao Utilizador:

- O utilizador telefona à central:

Após uma comunicação telefónica, a central pode entrar em modo de controle remoto
de duas formas:

- Automaticamente (programação prévia da central, consulte o seu instalador).
A central, depois de ter reproduzido a totalidade das mensagens, ficará
automaticamente em controle remoto.

- Manual, introduzindo um comando através do telefone.
Se, ao terminar a reprodução das mensagens, se premirem as teclas (uma
depois da outra):

Terminada a reprodução das mensagens, a central permanece 15 segundos à
espera de receber o comando de entrada em programação. Se, passado este
tempo, a central não receber qualquer comando, é cortada a comunicação entre a
central e o telefone.

+  5*

Quando o utilizador telefona à central e esta atende, dispõe de 15 segundos para
introduzir o seu código de utilizador seguido de [#]:

Se o código introduzido estiver correcto, a central reproduzirá a mensagem "Ligada
ou desligada", indicando o estado actual da central, e entrará em controle remoto.

Código de utilizador +  #

A central pode atender de dois modos diferentes (consoante a segurança
requerida):

- Normal: A central atenderá ao número de toques que se tenha programado, tal
  como um atendedor automático
- Especial: A central atenderá, se o utilizador executar a seguinte sequência:

1º. O utilizador telefona à central
2º. Desligar, ao ouvir o primeiro toque
3º. Esperar 8 seg. e voltar a telefonar à central.
4º. A central atenderá automaticamente

(consulte o seu instalador sobre o modo de atendimento programado).
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2º. Comandos do Controle Remoto
São os comandos introduzidos pelo utilizador através do telefone, uma vez activado o
modo de controle remoto, e que permitem realizar determinadas operações na central.

Activar/Desactivar modo
Escuta/Fala

Se o código introduzido estiver correcto, a central
reproduzirá a mensagem "Ligado ou desligado",
indicando o estado actual da central depois de se
realizar a ligação/desligação.

Ligar/Desligar a central

Termina a comunicação e dá ordem à central para
que desligue.

Cortar a Comunicação

A central reproduzirá a mensagem
correspondente ao dispositivo + o do estado
da saída "Ligado ou desligado".
Terminada a reprodução, se se quer trocar de
estado, premir [#], se não se quer trocar, deixar
passar 5 seg.
Se se troca de estado, a mensagem de saída e
do estado actual voltará a ser reproduzida.

Activar/Desactivar dispositivos
(apenas Utilizador Master)

*1:  Dispositivo 1 (OUT1)
*2:  Dispositivo 2 (OUT2)
*3:  Dispositivo 3 (PGM)
*01: Dispositivo 5 (Relé1)
*02: Dispositivo 6 (Relé2)
*03: Dispositivo 7 (Relé3)
*04: Dispositivo 8 (Relé4)

Permite aumentar o tempo de controle remoto e
que a central não desligue.
A central reconhece o comando através de 2 apitos.

Prolongar o tempo de
Controle remoto

Reproduzir as mensagens
de estado da central

Todas as mensagens reproduzidas são as que
foram gravadas para cada motivo (zonas,
saídas, ligação, desligação).

Reproduzir a mensagem
das zonas em detecção

Indica que zonas estão a detectar no momento
do controle remoto, se o alarme estiver desligado.

Confirmar  Chamada
de Alarme

Permite confirmar que se recebeu a chamada
de alarme e dar ordem à central para que não
continue a telefonar.

Com esta opção desactivada, existe a
possibilidade de manter uma conversação em
modo Half-duplex, tal como num walkie-talkie
(ou se fala ou se escuta). Para comutar entre
escutar e falar, premir alternadamente a tecla
[#].

Ao iniciar o controle remoto,
estabelece-se automaticamente
uma conversação em mãos livres
com a(s) pessoa(s) que se
encontra(m) na vivenda (se o
altifalante e o micro estiverem
instalados e activados).

Para desactivar/activar esta opção, premir [*]
e, seguidamente, [6] (a central reconhece o
comando com 2 apitos)

n: nº de disposit.

+  0* +  0

+  5*

+  6*

+  7*

+  8*

+  9*

* +  n

Código
Utilizador +  #
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(1) A mensagem de cabeçalho deve ter sido previamente activada pelo instalador

Tempo
8 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
2 seg.
2 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
8 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.

Mensagem
Mensagem de Cabeçalho
Mensagem da Zona 1
Mensagem da Zona 2
Mensagem da Zona 3
Mensagem da Zona 4
Mensagem da Zona 5
Mensagem da Zona 6
Mensagem Ligada
Mensagem Desligada
Mensagem do Dispositivo 1 (Saída OUT1)
Mensagem do Dispositivo 2 (Saída OUT2)
Mensagem do Dispositivo 3 (PGM1)
Mensagem do Dispositivo 5 (Saída Relé1)
Mensagem do Dispositivo 6 (Saída Relé2)
Mensagem do Dispositivo 7 (Saída Relé3)
Mensagem do Dispositivo 8 (Saída Relé4)
Mensagem da Caixa de Correio de Voz
Mensagem da Rede Eléctrica
Mensagem da Bateria
Mensagem de Erro/Avaria

A mensagem é reproduzida quando:
Se realiza qualquer chamada de voz(1)

Existe Alarme na Zona 1
Existe Alarme na Zona 2
Existe Alarme na Zona 3
Existe Alarme na Zona 4
Existe Alarme na Zona 5
Existe Alarme na Zona 6
Quando se liga o alarme ou o dispositivo
Quando se desliga o alarme ou o dispositivo
Informação do dispositivo 1
Informação do dispositivo 2
Informação do dispositivo 3
Informação do dispositivo 5
Informação do dispositivo 6
Informação do dispositivo 7
Informação do dispositivo 8
Na rota de entrada/saída com a central desligada
Existe falha da rede eléctrica
A bateria está fraca
Existe Erro ou Avaria no sistema

Tabela de mensagens de voz

Reproduzir mensagens de
v o z
(ver tabela de mensagens)

Gravar mensagens de voz
(ver tabela de mensagens)

Depois de digitar o código de gravação,
ouvir-se-ão 2 apitos consecutivos, indicando
o início da gravação. Neste momento, deve
gravar-se a mensagem.
O final da gravação é assinalado com dois
novos apitos.

n: nº de mensagem

n: nº de mensagem

#+n

*+n

Reproduz a mensagem de voz gravada.

N º
00
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
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DESCRIÇÃO DO MONITOR



������������������

Pag. 28

DESCRIÇÃO DO MONITOR-TELEFONE DETECTA 6

Ajuste da cor (no monitor a cores)

Relé da luz de escada (no monitor P/B)
Função disponível conforme a instalação.

Contraste
Brilho

Ligação automática da Câmara Secundária

�



Ligação automática (efectua a activação do monitor e da placa de rua)

Função disponível conforme a instalação.
Em instalações ADS com KIT TELECÂMARA AUXILIAR ou PLACA ADICIONAL DE VÍDEO (opcional).

Botão do TRINCO / chamada ao porteiro.
- Estando em conversação com a Placa de Rua, ao premir este botão, activa-se o

trinco.
- Com o telefone pousado, ao premir este botão realiza-se uma chamada ao porteiro

(se existir portaria, dependendo da instalação).

Interruptor ON/OFF - LED indicador de monitor aceso

Descrição dos comandos de Vídeo-porteiro
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 Monitor e Telefone:

 Monitor:

Monitor Detecta 6
Sistema ADS, 4+N e MDS

Telefone Detecta 6
Sistema ADS
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LEDs do Teclado/Estado

LEDs Função

estado da
central desligada ligada

em rota de Entrada/Saída
(apagado) (aceso) (intermitente)

pisca cada 2 segundos, central
parcialmente ligada

LED de
omissão

nenhuma zona
omitida

alguma zona omitida relógio
desprogramado

alimentação alimentação correcta falha de rede
(230 Vac)

bateria baixa

memória de
alarme

não há memória de
alarme

há memória de alarme avaria/tamper
nas zonas

Alguns dos sons podem anular-se por programação, e outros através de funções
directas do teclado. Ver a secção Funções Rápidas das Teclas.

Zumbido do Teclado
O teclado dispõe de um besouro que avisa acusticamente do estado da central ao ser
activada, ou ao realizar uma operação.

Os sons emitidos são:

- Rota de entrada
- Rota de saída
- Zona de dia
- Detecção de zona de entrada/saída (chime)
- Alarme de intrusão
- Pré-alarme de fogo
- Alarme de fogo
- Som táctil do teclado
- Código errado

Botões de Alarme
Devem premir-se durante 2 segundos.

 (1) Se o sistema está ligado à CRA e activado.

Alarme MÉDICO (A+C). Envia à Central Receptora de Alarmes (CRA) um
relatório de Assistência Médica (1) .

Alarme de POLÍCIA (A+B). Envia à Central Receptora de Alarmes (CRA) um
relatório de Polícia (1) .

Alarme BOMBEIROS (B+C).
- Envia à Central Receptora de Alarmes (CRA) um relatório de Bombeiros (1) .
- Activa instantaneamente a saída associada a fogo.
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Display do Teclado

O display mostrará as funções realizadas, assim como uma série de informações ao
introduzir códigos, ou estando em programação.

Aparece quando se introduz um código errado ou se realiza uma função incorrecta.

Informação de Ligação/Desligação
Depois de executar a operação, o display pode mostrar:

Se, ao tentar ligar/desligar, a operação não é permitida, o display indicará o motivo:
O código de Serviço não pode desligar a central, já que essa função não lhe está
atribuída.

A central não pode ligar-se, porque detecta uma zona prioritária.

Não pode ligar/desligar por código, por ser uma chave de travamento.

Acende-se para indicar que a central está bloqueada por 4 dígitos errados.

O display aparecerá desta forma se, ao desligar o sistema, alguma zona tenha causado
alarme durante a última ligação; além disso, o teclado mostrar-nos-á com os LEDs quais
as zonas que causaram alarme.

Ligação da central.

Desigação da central.

e, seguidamente, mostrará o Nº do
Utilizador que efectuou a operação:

Utilizador 3 (Podem dar-se de alta até 8 Utilizadores)

Informação sobre a Central em Alarme

O display ficará intermitente ao produzir-se um alarme.

Exemplo: Zonas 1 e 5, que provocaram o alarme.

Os LEDs das zonas piscarão, mostrando a(s) zona(s) que
provocou(aram) o alarme.
Este estado permanecerá enquanto durar o alarme.

�����������

�����������

Informação sobre a Central em Repouso (Desligada) / Ligada

Aceso: CENTRAL LIGADA Apagado: CENTRAL DESLIGADA

· Detecção de Zonas

Estando a central desligada, se ocorrer detecção em
alguma das zonas, os LEDs indicadores de zonas
mostrarão as zonas que detectaram.
O LED correspondente acender-se-á e permanecerá
iluminado, até que tal zona se restaure (deixe de
detectar).

�����������
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Exemplo: Zona 1 e 2 detectadas
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Funções Rápidas das Teclas

Ao premir uma tecla durante 2 segundos, realiza-se a função correspondente à tecla
premida:

0 Caixa de Correio de Voz, grava-se a caixa de correio de voz.

Médico envia à Central Receptora de Alarmes o relatório de Assistência(1)

Médica.

1

2

4

Zonas em Detecção, o teclado mostra as zonas em detecção. O display
exibe ‘d’ e os LEDs das zonas.

Tecla

Zonas Omitidas, o teclado exibe as zonas que se encontram omitidas, o
display mostra ‘o’.

Teste de Saídas, activa as saídas da central durante 2 segundos.

Chime Zona, activa/desactiva o aviso acústico das Zonas de Entrada/Saída.5

6

7

8

Zonas de Altifalante, activa/desactiva a função de reprodução de mensagens
de zona pelo altifalante.
O display mostrará se a função fica desactivada [F] ou activada [o], e os LEDs
das zonas activadas.

Reset da Memória de alarme. Apaga o LED "Memória de alarme". Não
apaga os eventos.

Som Táctil, activa/desactiva o som táctil do teclado.

9

+  BA

Reset, ao premir esta tecla, desactiva-se:
- qualquer som do teclado
- a ronda
- o pré-alarme de Fogo

Polícia, envia à Central Receptora de Alarmes o relatório de Polícia.(1)

Bombeiros, envia à Central Receptora de Alarmes o relatório de Bombeiros.(1)

+  CB

+  CA

(1) Se o sistema está ligado à CRA e activado.

Ronda.+  2A

Zonas de voz.C
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PROGRAMAÇÃO
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PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL
Entrar na Programação

Sair da Programação
Para sair da programação, uma vez configurados todos os parâmetros desejados, premir

- Também se pode sair automaticamente, se não se tiver premido nenhuma tecla
durante 1 minuto.

* +  #

Programar os dados nos endereços

Estando na programação        , executar os passos seguintes, para programar os dados
nos endereços:

1. Introduzir o endereço a programar.
2. Em seguida, introduzir os dados.
3. Validar, premindo a tecla [#].

Endereço
(3 dígitos)

+  #Dados+

Os LEDs de “ESTADO” mostram a posição do dígito introduzido:
POSIÇÃO DE ENDEREÇO POSIÇÃO DE DADO

2º Dígito
3º Dígito

1º Dígito

3º/7º Dígito

1º/5º Dígito
2º/6º Dígito

4º/8º Dígito

- Os endereços são os indicados nas Tabelas de Programação.

- Os dados a introduzir podem ter um só dígito ou vários e devem ser
introduzidos consecutivamente.

- Nas secções de programação que apresentam um "0" na primeira casa,
esse "0" deve ser introduzido antes do dado ou dados.

Nos endereços em que os dados a introduzir são a selecção de zonas e opções, o
teclado mostrará ambas:

Exemplo: Zonas NA (Endereço - 600). Zonas programadas 2 e 5.
Ao introduzir o terceiro dígito do endereço 6 0 0, os “LEDs de
Zonas” exibirão automaticamente as zonas/opções que tenham
sido programadas (Zona 2 e 5) e o display o número do terceiro
dígito introduzido.

�����������

�����������
o terceiro dígito do
endereço é o 0

seguidamente, serão exibidas as zonas
programadas, neste caso, a Zona 2 e 5

- Não se pode entrar na programação, se a central estiver ligada ou em alarme:
Para entrar na programação, premir:

- Estando na programação, configurar todos os parâmetros desejados,
introduzindo os comandos correspondentes seguidamente apresentados em
detalhe.

(Pré-definido: 0011)2 seg.

ao entrar na programação, mostrar-se-á:Código de instalador  MASTER +  #+*2 s
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1. Introduzir o endereço a visualizar.
2. Validar, premindo a tecla [#].

Visualização dos dados programados

Estando na programação      , realizar os seguintes passos para a visualizar:

+   #Endereço

Os dados que se tenham gravado nesse endereço serão automaticamente
visualizados. O display exibirá os números e os LEDs de “ESTADO” mostram a posição
do número visualizado.

Terminada a visualização, o teclado fica à espera de uma eventual alteração de dados e
o display mostra:

Cancelamento da introdução de dados

Se, enquanto estiver a programar, desejar cancelar os dados ou o endereço introduzido,
premir      A

RESET da Programação

Para realizar um reset da central e que todos os valores voltem a ser os de fábrica:

1. Introduzir o endereço [9FF]. Introduzir F, premindo: [*] + [5]
2. A central reiniciará os dados e voltará aos parâmetros de fábrica.
3. Sair-se-á da programação.

Recuperação do código de Instalador e de Utilizador 1 (MASTER)

Para recuperar os códigos de Utilizador MASTER (pré-definido 1111) e de instalador
(pré-definido 0011), efectuar os seguintes passos:

1. Desligar completamente a alimentação (rede ou bateria).
2. Ligar a alimentação da central (rede ou bateria).
3. Imediatamente a seguir à central ter alimentado o teclado, premir a tecla [9]

durante 2 segundos.
4. Quando deixar de premir a tecla, ter-se-ão recuperado os códigos.

LED DISPLAYPOSIÇÃO DE DADO

3º/7º Dígito

1º/5º Dígito
2º/6º Dígito

4º/8º Dígito

- Se se desejam manter os dados, premir

- Se se quer alterar os dados, introduzir os dados novos e premir      #

      A

Programação de fábrica

Todas as casas que tenham este símbolo [   ], assim como os valores indicados por
baixo das casas, correspondem aos dados programados de fábrica. Quando aparece
“nenhum”, os dados introduzidos são “F”.
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PROGRAMAÇÃO DOS CÓDIGOS DE UTILIZADORES

Áreas do Utilizador 2 1    2026

Áreas do Utilizador 3 1    2027

Áreas do Utilizador 4 1    2028

Áreas do Utilizador 5 1    2029

Áreas do Utilizador 6 1    2030

A1   A2

Áreas do Utilizador 1 1    2025

0    0    1    1   (pré-definido)

001Código Utilizador 1

1    1    1    1   (pré-definido)

004Código Utilizador 4 (*)

005Código Utilizador 5 (*)

006Código Utilizador 6 (*)

Código Utilizador 2 (*)

Código Utilizador 3 (*) 003

002

Sempre código de serviço.

-   O código encontra-se em FFFF, isto é, não há nenhum código introduzido.
( * )

007Código Utilizador 7 (*)

008Código Utilizador 8 (*)

É usado para a ligação/desligação com chave.

Ligar-se-á com a função de ligação rápida.

Ligação de
Utilizador

Códigos que enviam relatório
de ligação à C.R.A.(1)

Desligação
Utilizador

Códigos que enviam relatório
de desligação à C.R.A.(1)

1    2    3    4    5    6    7    8
1    2    3    4    5    6    7    8

050

1    2    3    4    5    6    7    8
1    2    3    4    5    6    7    8

054

-   C.R.A. = Central Receptora de Alarmes.
(1 )

Código Instalador 000

PROGRAMAÇÃO DE ÁREAS (ATRIBUIÇÃO DE ÁREAS A CÓDIGOS)



������������������

Pág. 37

A1   A2

Áreas do Utilizador 7 1    2031

Áreas do Utilizador 8 1    2032

Áreas que se desligam/ligam com a chave (1)

Áreas que se ligam com a função de ligação rápida.

-   A função de chave pode ligar-se/desligar-se com o código do Utilizador 7.
(1 )

- Um Código pode ter associadas as duas áreas.

Para entrar na programação do UTILIZADOR, premir:

(Pré-definido: 1111)

Código de utilizador MASTER +  #+

2 seg.
*2 s

ao entrar na programação, mostrar-se-á:

Deve programar-se com o Código de Utilizador MASTER.

Versão da Central:
Este endereço serve apenas para visualização e mostra a versão da central (Versão
e Data).

Dispositivo  Versão  Sub-versãoEndereço
102

 Dia       Mês      Ano

Visualização em
modo hexadecimal

��������	
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Programação da Hora:
Estando na programação, premir 101 e, seguidamente, a HORA (formato 24 horas),
com 2 dígitos para a hora, 2 dígitos para os minutos e 2 dígitos para os segundos.

Exemplo: 22:45:00 PM +101 2    2    4    5    0    0 +  #

Programação da Data:
Estando na programação, premir 100 e, seguidamente, a DATA, com 2 dígitos para
o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano.

Exemplo: 3 de Outubro de 2005 +100 0    3    1    0    0    5 +  #��������	


�� ���
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#
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� � �
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PROGRAMAÇÃO DA DATA E HORA
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1    2    3    4    5    6    7    8600Zonas NA Se não se seleccionou nenhuma
das duas características, as Zonas
serão NC1    2    3    4    5    6    7    8601Com resistência final

de linha

Não permitem a ligação da central
se se encontrarem a detectar1    2    3    4    5    6    7    8603Zonas prioritárias

                    

Se seleccionada, a sensibilidade
da zona será lenta (400 ms), senão,
será rápida (50 ms).

1    2    3    4    5    6    7    8602Com sensibilidade lenta

0  0  0

                    

Omitíveis através do teclado com
a função “Omissão de zonas”1    2    3    4    5    6    7    8606Omissão Z. pelo teclado

Se ocorrerem 5 detecções (alarmes)
na mesma ligação, omitir-se-ão

Ao ligar a central, se a zona estiver
a detectar, essa zona(s) será(ão)
omitida(s)

1    2    3    4    5    6    7    8605Zonas com auto-omissão

1    2    3    4    5    6    7    8609Reservado

Omitem-se quando o utilizador
realiza essa função e,
seguidamente, se liga a central.

1    2    3    4    5    6    7    8608Omissão Nocturna/
Parcial

Zonas em constante vigilância. Ao
detectar, o zumbido soará e
activará a saída.

1    2    3    4    5    6    7    8610Zonas de Tamper/24 H.

Zonas em constante vigilância. Ao
detectar, o zumbido NÃO soará e,
SIM, activará a saída.

1    2    3    4    5    6    7    8611Zonas de Assalto

Tempo de
repouso entre
alarmes

208
Tempo Anti-larsen

    

1    2    3    4    5    6    7    8
                

604Zonas com Auto-Rearme

Seg.

Seg.

Tempo de
espera antes
do alarme.

105
Tempo de Pré-alarme

1    2    3    4    5    6    7    8612Zonas de Fogo

0  0  0

1    2    3    4    5    6    7    8613Entrada / Saída com
tempo de entrada 1

102
Tempo de Entrada 2

1    2    3    4    5    6    7    8614Entrada / Saída com
tempo de entrada 2

0  0  0Seg.

101
Tempo de Entrada 1

0  3  0Seg.
103

Tempo de Saída

0 4 0Seg.

Zonas que ficam desactivadas por
programação.1    2    3    4    5    6    7    8616Zonas Excluídas

1    2    3    4    5    6    7    8619Zonas de Seguimento

                    

1    2    3    4    5    6    7    8607Omissão Z. por 5 detec.

                    

1    2    3    4    5    6    7    8620Zonas de Área 1

1    2    3    4    5    6    7    8621Zonas de Área 2

PROGRAMAÇÃO DE ZONAS
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302

As casas a preto estão reservadas. Não têm qualquer opção atribuída.

1) Reservado
2) Anula o teclado ao introduzir 4 códigos errados
3) Anula a função de teste de saídas a partir do teclado
4) Anula a função de código de coacção
5) Anula o som do teclado durante a rota de entrada / saída
6) Anula a função de ligação rápida através das teclas [*+#]
7) Activa a ZIN do teclado como zona 1 da central

1    2    3    4    5    6    7    8

1) Reservado
2) Activa a detecção de Avaria/Tamper no mesmo laço da zona
3) A detecção de Tamper gera alarme na zona.
4) Activa a função [B+C]. Activa a saída atribuída a fogo
5) Activa a saída “OUT 1” ao ligar / desligar
6) Modo de trabalho da Chave por Nível (chave de travamento)
7) Zona 1 como Chave

1    2    3    4    5    6    7    8301

PROGRAMAÇÃO DE OPÇÕES

Funções da Central

Funções do teclado
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Saída só VR

As casas a preto estão reservadas. Não têm qualquer opção atribuída.

Programação das Saídas OUT1 e OUT2

200

Atribuição de zonas a OUT1:

1    2    3    4    5    6    7    8617
                    

212
0    6    0

1    2    3    4    5    6    7    8Modo de funcionamento OUT1

1) Se seleccionada, em repouso, contacto aberto, senão dá +12V
2) Selecciona o modo de activação por impulsos
3) Selecciona a temporização em minutos, senão, em segundos.
4) Reservado.
5) É considerado dispositivo de aviso externo segundo EN 50131-1
6) Activa a Saída VR vigiada.
7) Reproduz pelo altifalante a mensagem OUT1, ao activar-se / desactivar-se.
8) Permite o controle telefónico ou por teclado da saída.

Tempo de activação

PROGRAMAÇÃO DE SAÍDAS

Atribuição de zonas a OUT2 só VR (Via Rádio) (não disponível):

213
0    0    0

Tempo de activação

200 1    2    3    4    5    6    7    8Modo de funcionamento OUT2 só VR

1) Reservada, activar sempre.
2) Selecciona o modo de activação por impulsos
3) Selecciona a temporização em minutos, senão, em segundos.
4) Reservado
5) É considerado dispositivo de aviso externo segundo EN 50131-1
6) Activa a Saída VR vigiada.
7) Reproduz pelo altifalante a mensagem OUT2, ao activar-se / desactivar-se.
8) Permite o controle telefónico ou por teclado da saída.

1    2    3    4    5    6    7    8617
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Programação do PGM

1) Se seleccionada, em repouso dá nada, senão, dá negativo
2) Selecciona o modo de activação por impulsos
3) Selecciona a temporização em minutos, senão, em segundos.
5) É considerado dispositivo de aviso externo segundo EN 50131-1
6) Activa a Saída VR vigiada.
7) Reproduz pelo altifalante a mensagem PGM, ao activar-se / desactivar-se.
8) Permite o controle telefónico ou por teclado da saída.

Saída PGM:

202 1    2    3    4    5    6    7    8Modo de funcionamento PGM

Tempo de activação
Segundo as opções programadas 214

0    1    0(Ver na página anterior)

1) Activa o PGM se a área 1 estiver ligada. Activado (só cabo)
2) Activa o PGM por detecção de avaria ou tamper na zona
3) Activa o PGM por detecção de zonas de assalto
4) Activa o PGM por detecção de zonas de dia
5) Activa o PGM por detecção de zonas de fogo
6) Activa o PGM por código de assalto e/ou pela função [A+B]
7) Alimenta sensores de fogo com PGM.
8) Activa o PGM por sabotagem no canal Via Rádio.

1    2    3    4    5    6    7    8Activação do PGM (endereço 303) 303

1) Activa o PGM durante a rota de entrada / saída (só cabo)
2) Activa o PGM por corte ou falha na linha telefónica
3) Activa o PGM por não ter podido relatar os eventos
6) Activa o PGM ao reproduzir a mensagem por altifalante.

Activação do PGM (endereço 304) 304 1    2    3    4    5    6    7    8
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As casas a preto estão reservadas. Não têm qualquer opção atribuída.

205

209
0    0    0

Modo de funcionamento Relé2 -
Activar sempre a opção 1

2) Selecciona o modo de activação por impulsos
3) Selecciona a temporização em minutos, senão, em segundos.
4) Modo de activação do programa. Impulso inicial/final ou biestável
5) Reservado
6) Activa a Saída VR vigiada.
7) Reproduz pelo altifalante a mensagem Relé2,  ao activar-se / desactivar-se.
8) Activa o Controle telefónico ou por teclado

Tempo de activação

1    2    3    4    5    6    7    8

Atribuição de zonas a Relé2:

1    2    3    4    5    6    7    8623
1    2    3    4    5    6    7    8

Atribuição de áreas a Relé2:
Se não se atribuírem áreas, o relé ficará independente do estado
das mesmas.

208
0    0    0

2) Selecciona o modo de activação por impulsos
3) Selecciona a temporização em minutos, senão, em segundos.
4) Modo de activação do programa. Impulso inicial/final ou biestável
5) Reservado
6) Activa a Saída VR vigiada.
7) Reproduz pelo altifalante a mensagem Relé1,  ao activar-se / desactivar-se.
8) Activa o Controle telefónico ou por teclado

Tempo de activação
Atribuição de zonas a Relé1:

1    2    3    4    5    6    7    8622
1    2    3    4    5    6    7    8

Atribuição de áreas a Relé1:

1    2 Se não se atribuírem áreas, o relé ficará independente do estado
das mesmas.

Programação de Relés

RELÉS

264
1    2

265
1    2
1    2

204Modo de funcionamento Relé1 -
Activar sempre a opção 1

1    2    3    4    5    6    7    8
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210
0    0    0

2) Selecciona o modo de activação por impulsos
3) Selecciona a temporização em minutos, senão, em segundos.
4) Modo de activação do programa. Impulso inicial/final ou biestável
5) Reservado
6) Activa a Saída VR vigiada.
7) Reproduz pelo altifalante a mensagem Relé3,  ao activar-se / desactivar-se.
8) Activa o Controle telefónico ou por teclado

Tempo de activação
Atribuição de zonas a Relé3:

1    2    3    4    5    6    7    8624
1    2    3    4    5    6    7    8

Atribuição de áreas a Relé3:
Se não se atribuírem áreas, o relé ficará independente do estado
das mesmas.

211
0    0    0

2) Selecciona o modo de activação por impulsos
3) Selecciona a temporização em minutos, senão, em segundos.
4) Modo de activação do programa. Impulso inicial/final ou biestável
5) Reservado
6) Activa a Saída VR vigiada.
7) Reproduz pelo altifalante a mensagem Relé1,  ao activar-se / desactivar-se.
8) Activa o Controle telefónico ou por teclado

Tempo de activação
Atribuição de áreas a Relé4:

1    2    3    4    5    6    7    8625
1    2    3    4    5    6    7    8

Atribuição de áreas a Relé4:
Se não se atribuírem áreas, o relé ficará independente do estado
das mesmas.

266
1    2
1    2

267
1    2
1    2

206Modo de funcionamento Relé 3 -
Activar sempre a opção 1

1    2    3    4    5    6    7    8

207Modo de funcionamento Relé 4 -
Activar sempre a opção 1

1    2    3    4    5    6    7    8
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Prog.4 Hora Início intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

234

Prog.4 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m235

236Prog.4 Calendário intervalo 1

Prog.4 Hora Início intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

237

Prog.4 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m238

239Prog.4 Calendário intervalo 2

Programas automáticos de Relés

Prog.1 Hora Início intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

216

Prog.1 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m217

218Prog.1 Calendário intervalo 1

Prog.1 Hora Início intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

219

Prog.1 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m220

221Prog.1 Calendário intervalo 2

Prog.2 Hora Início intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

222

Prog.2 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m223

224Prog.2 Calendário intervalo 1

Prog.2 Hora Início intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

225

Prog.2 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m226

227Prog.2 Calendário intervalo 2

Prog.3 Hora Início intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

228

Prog.3 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m229

230Prog.3 Calendário intervalo 1

Permite 8 Programas de Relés com 2 horários em cada um deles, ligação/desl.

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Prog.3 Hora Início intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

231

Prog.3 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m232

233Prog.3 Calendário intervalo 2
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Prog.8 Hora Início intervalo 2 h    h   m   m261

1    2    3    4    5    6    7

Prog.8 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m262

263Prog.8 Calendário intervalo 2

Prog.8 Hora Início intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

258

Prog.8 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m259

260Prog.8 Calendário intervalo 1

Prog.7 Hora Início intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

255

Prog.7 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m256

257Prog.7 Calendário intervalo 2

Prog.7 Hora Início intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

252

Prog.7 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m253

254Prog.7 Calendário intervalo 1

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Prog.6 Hora Início intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

249

Prog.6 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m250

251Prog.6 Calendário intervalo 2

Prog.6 Hora Início intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

246

Prog.6 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m247

248Prog.6 Calendário intervalo 1

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Prog.5 Hora Início intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

243

Prog.5 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m244

245Prog.5 Calendário intervalo 2

Prog.5 Hora Início intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

240

Prog.5 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m241

242Prog.5 Calendário intervalo 1

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo

Hora de desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Segunda-feira
7 = Domingo
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PROGRAMAÇÃO DA SECÇÃO TELEFÓNICA

Secção Telefónica

Comunicador telefónico por Voz

1) Comunicador de Voz. Modo de funcionamento “Liga a todos os telefones”.
2) Comunicador de Voz. Mondo de funcionamento “Repetição de chamada de segurança”
3) Envia a mensagem de cabeçalho
4) Modo de confirmação de chamada individual.
5) Activa automaticamente a escuta depois das mensagens
6) Selecciona o modo Escuta/Fala manual, senão, será em mãos livres

1) Activa a entrada bidireccional. Ligação remota do PC com a central
2) Teste Telefónico NÃO fixo.
3) Split telefónico. Liga a todos os telefones da Receptora
6) Autorização bidireccional pelo teclado, efectua a chamada de retorno
7) Reservado
8) Activa a escuta depois de relatar à CRA um evento de alarme.

305 1    2    3    4    5    6    7    8

1    2    3    4    5    6    7    8306

PROGRAMAÇÃO DE TELEFONES DA C.R.A.

Formato/Protocolo

Telefone 1
Tentativas Telefónicas

400

Telefones da Central Receptora

Nenhum
414

F    F
418

F    F

Telefone 2 401
Nenhum

415
F    F

419
F    F

Exemplo: Obtem-se a letra D, premindo as teclas [*] e, depois, [3]

Formatos
0 = Som 1400 - 4/2
1 = Som 2300 - 4/2

Protocolo
0 = Ademco DTMF
1 = Ademco Slow
2 = Sescoa
3 = Radionics
4 = Radionics Fast

5 = Universal
6 = Silent Knight
7 = Contact Id
8 .. E = Reservados
F = Nulo

P r o t o c o l o s
R e s e r v a d o s

D: Detecção de Som de Linha.
C: Marcação por impulsos. Senão, a marcação é
por DTMF.
A: Efectua uma pausa de 2 seg. antes de continuar
Os números de telefone dispõem de até 28 dígitos

Parâmetros programáveis nos telefones

Se os dados a programar são letras
Letra

D ig i t a r

A

[*] + [0]

B

[*] + [1]
C

[*] + [2]

D

[*] + [3]
E

[*] + [4]
F

[*] + [5]

Límite de
e v e n t o s
por hora

2    5    5433 Limita o nº de eventos que podem gerar-se numa hora.
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Atraso no Relatório

Tempo máximo que um evento permanecerá na
fila de relatório à CRA, caso a linha não se encontre
disponível. Se a linha se restaurar antes de
terminar a temporização, efectuar-se-á a tentativa
de envio do evento.

Timeout do Relatório

440
2  5  5minutos

De  10 a 255  minutos.
(Não programar um tempo
inferior a 10 minutos).

Tempo que o equipamento demora a efectuar a
chamada à CRA em caso de alarme durante a
rota de entrada de 0 a 255 seg.

109
0  3  0seg.

De  0 a 255  segundos.

Zonas que enviamTelefones de chamada Opções de envio

Telefone 1 1  2  3  4  5  6  7  8449
Tudo

1  2  3  4  5  6  7  8450
Tudo

406
Nenhum

Telefone 2 1  2  3  4  5  6  7  8451
Tudo

1  2  3  4  5  6  7  8452
Tudo

407
Nenhum

Telefone 3 1  2  3  4  5  6  7  8453
Tudo

1  2  3  4  5  6  7  8454
Tudo

408
Nenhum

Telefone 4 1  2  3  4  5  6  7  8455
Tudo

1  2  3  4  5  6  7  8456
Tudo

409
Nenhum

Telefone 5 1  2  3  4  5  6  7  8457
Tudo

1  2  3  4  5  6  7  8458
Tudo

410
Nenhum

Telefone 6 1  2  3  4  5  6  7  8459
Tudo

1  2  3  4  5  6  7  8460
Tudo

411
Nenhum

Telefone 7 1  2  3  4  5  6  7  8461
Tudo

1  2  3  4  5  6  7  8462
Tudo

412
Nenhum

Telefone 8 1  2  3  4  5  6  7  8463
Tudo

1  2  3  4  5  6  7  8464
Tudo

413
Nenhum

TELEFONES PARTICULARES
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PROGRAMAÇÃO DE AVISOS A TELEFONES PARTICULARES

110
2  4  0

Tempo de escuta/fala do controle remoto.

111
0  0  3

É o número de vezes que se repetirão as mensagens de voz. Programável
de 1 a 9. Os dois primeiros dígitos são “0”

0  0

Parâmetros para Telefones particulares

Tentativas de chamada telefónica a telefones particulares.424
F    F
0

425
2  2  5

Atraso na chamada entre C.R.A. e particulares.

1) Envia alarmes/avarias da Zona 1
2) Envia alarmes/avarias da Zona 2
3) Envia alarmes/avarias da Zona 3
4) Envia alarmes/avarias da Zona 4
5) Envia alarmes/avarias da Zona 5
6) Envia alarmes/avarias da Zona 6
7) Envia alarmes/avarias da Zona 7
8) Envia alarmes/avarias da Zona 8

1    2    3    4    5    6    7    84xxZonas que enviam a telefones particulares

Envio a telefones particulares

1) Envia alarmes das zonas
2) Envia ligação e desligação (reproduz o estado do sistema)
4) Envia avarias das zonas
5) Envia a mensagem de falha na rede e sua restauração
6) Envia a mensagem de bateria baixa e restauração da bateria
7) Envia teste de voz (reproduz o estado do sistema)

1    2    3    4    5    6    7    84xx

Parâmetros de Áudio

Volume do microfone 107
2  4  0

De 0 a 255, recomendam-se 240 para a maioria das aplicações.

Volume do altifalante 108
1  2  0

De 0 a 255, ajustar em função do equipamento amplificador
externo.

Telefone Bidireccional. Call-back

Telefone
Tentativas Telefónicas

404

Telefones Bidireccionais

Nenhum
422

F    F

Toques

Deve programar-se, de modo
a poder realizar-se a
Bidireccionalidade por Call-
back

F = A central nunca atende
E= Apenas atendimento especial
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Programação do Teste Telefónico
Relatório
Telefónico 591

F    F

Teste 106
0  2  4

Tempo de Cadência
do Teste

Com que
intervalo o
envia.Horas

434
0  0  0

Tempo de Início
do Teste

Q u a n d o
começa.

Horas

435
0  0  0

Minuto de realização
do Teste

Em que min.
se envia.

Minutos
0

Programação dos Códigos de Subscrição
Número de identificação para a Central ReceptoraCódigo de Subscrição

Área 1
426

F  F  F   F
Código de Subscrição
Área 2

427
F  F  F   F
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Programação de Relatórios

Zona 1 501
F    F
Av   Av

Zona 2 502
F    F

Zona 3 503
F    F

Zona 4 504
F    F

Zona 5 505
F    F

Zona 6 506
F    F

Zona 7 507
F    F

Zona 8 508
F    F

F    F

Rest/Tamper
Zona

565 Rest   Tam

F    F

Rest/
Omissão
Zona

566 Rest  Omis

F    F

Rest Avaria/
Rest Alarme

567 R Av  R Al

F    F

Falha Tx VR
ou Saturação
RF do
Receptor

571 Rest   AvTx

F    F
Reservado 568  Res   Res

F    F

Pré-alarme de
roubo

570     -    Preal

F    F

Bateria Fraca
Tx VR 572 Rest  L Bat

F    F

Avarias das
Saídas "OUT" e
12 V

574 Rest     Av

Falha no
módulo de
Expansão F    F

575 Rest  Falha

Ligação/
Desligação de
Utilizador F    F

577   Con   Des

Ligação/
Desligação de
Área F    F

578   Con   Des

Anulação de
Alarme

F    F
579     -     Anul

Código de
Coacção

F    F
581

Aviso à Polícia
F    F

582

Aviso aos
Bombeiros F    F

583

Urgência
Médica F    F

584

Sabotagem
do teclado F    F

585

Falha da linha
telef. F    F

586

Falha de rede
F    F

587

Restauração da
falha de rede F    F

588

Bateria Fraca
F    F

589

Rest. Bateria
Fraca F    F

590

Teste
telefónico F    F

591

Perda da Data
e da Hora F    F

592

Escuta
activada F    F

593

Atraso no
envio de falha
de rede

F    F
100

(não
disponível)

(não
disponível)
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Códigos alargados CONTACT ID.

Temperatura alta

Temperatura baixa

Sistema de ventilação

Baixo nível de água

Bomba activada

Botão de incêndio

Alarme médico

Sem relatório

Relatórios de Alarme de
Zona:

0

1
2
3

4
5
6

8

9

A
B

7

C

D
E
F

Códigos standard

Roubo perimetral

Roubo interior

Detector de Gás

Sistema de refrigeração

Sistema de aquecimento

Drenagem de água

Quebra de vidros

-    Se a zona estiver desligada, gera-se um evento
de avaria de zona, enquanto que, se estiver
ligada, gera-se o evento de avaria na zona, mais
um evento de tamper de zona.

(5 )

Relatórios de Avarias de Zonas(5):

0

1
2
3

4
5
6

8

9

A
B

7

C

D
E
F

Avaria de sensor.

Laço de fogo.

Tamper genérico(6).

Avaria da Bomba

Sirene 1

Sirene 2

Laço aberto

Laço fechado.

Avaria de módulo.

Tamper de módulo

Linha telefónica

Transmissor via rádio

Avaria de repetidor.

Comunicação à CRA.

Masking de detector

Sem relatório

-     Para tampers de caixa, parede, etc.
(6 )
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DEFINIÇÃO DE CONCEITOS
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As áreas são associações de zonas na central.

DETECTA-6 dispõe de 2 áreas independentes livremente atribuíveis aos códigos do
utilizador. Podem atribuir-se as duas áreas a um utilizador.

Os códigos são a sequência de dígitos utilizados para a ligação / desligação da Central.

Dependendo da prioridade do código, poderá realizar mais ou menos operações. Existem
4 tipos de códigos:

- Instalador: É o do engenheiro. Só pode entrar na programação da central, não liga
nem desliga.

- Master: Existe 1 utilizador Master, o utilizador nº 1, que deve ser a pessoa responsável
pela instalação, sendo o único que pode realizar as funções protegidas por código
(excepto a omissão, permitida a todos), a programação de utilizador e o controle
remoto de saídas.

- Utilizador: Códigos que permitem aos utilizadores ligar e desligar a central, para
além de realizar uma série de funções (alteração de códigos, omissão de zonas...).

- Serviço: Código que pode sempre ligar, mas não pode desligar. Esse código é o
código nº 5.

Se se desejar que estes códigos, quando liguem e desliguem, enviem um
relatório telefónico à Central Receptora, devem ser programados os endereços
[050] (ligação) e [054] (desligação), seleccionando que códigos se quer
que enviem o relatório.

Se o seu cliente se sentir ameaçado e obrigado a desligar a central contra a sua
vontade, existe a possibilidade de enviar um relatório telefónico à central receptora,
indicado este modo de desligação “Desligação por código de coacção.”
O código de coacção consiste em somar um "1" ao último dígito do código.
Esta função pode ser anulada por programação, pelo que, se se digitar, ocorrerá
um Erro de Código.

- Áreas do utilizador: Define as áreas que serão ligadas/desligadas para cada
utilizador.
Os códigos têm a área 1 atribuída de fábrica.
Se, no momento de introduzir o código, o utilizador tiver áreas ligadas e desligadas,
tentar-se-á ligar as que estejam desligadas.

ÁREAS

CÓDIGOS



������������������

Pág. 55

SAÍDAS
Em todas as saídas / relés, se se programa um tempo de 255, a saída trabalhará em
modo biestável (activar-se-á indefinidamente até que não se desactive).

Existem três tipos de saídas:

Saídas “OUT1” (Atribuição de zonas: End [617] - Tempo de activação: End [212]  )

As saídas "OUT" activar-se-ão quando a(s) Zona(s) que lhe tenha(m) sido atribuída(s)
se encontrar(em) em alarme e permanecerá activada durante o tempo que se tenha
programado em "Tempo de activação", podendo esse tempo variar entre 1 e 255 seg.
ou minutos.

A saída OUT1 é por MOSFET, conecta com positivo (+12V) e funcionará consoante o
programado em "Modo de Funcionamento", podendo também ser atribuída a um
relé/sirene.

Saída "PGM" (segundo as opções programadas: Activação PGM: End [303] ou activação:
PGM: End [304] - Tempo de activação Saída PGM: End [214]  )

A saída "PGM" activar-se-á dependendo da(s) opção(ões) que se tenha(m)
seleccionado e permanecerá activada durante o tempo que se programou em "Tempo
de activação", que pode variar entre 1 e 255 seg. / minutos. O tipo de saída é por
transistor bipolar, conecta com negativo (GND) e trabalhará dependendo do
programado em "Modo de Funcionamento": Ver a programação dos endereços 303 e
304.

Relés 1..4. (os programas automáticos de relés vão desde o endereço: End [216] até
 ao endereço: End [263]  )

As saídas por relé activar-se-ão quando a(s) Zona(s) que lhe tenha(m) sido
atribuída(s) se encontrar(em) em alarme ou, então, por programas automáticos, e
permanecerão activadas durante o tempo que se tenha programado em "Tempo de
activação", programável entre 1 e 255 seg. ou minutos.

Atribuição
de Áreas

Atribuição
de Zonas

Tempo de
activação

Modo de
funcionamento

RELE1 End [622] End [208] End [204] End [264]
RELE2 End [623] End [209] End [205] End [265]
RELE3 End [624] End [210] End [206] End [266]

RELE4 End [625] End [211] End [207] End [267]
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Controlabilidade de Saídas e Relés.

Tanto as saídas OUT, PGM ou relés dispõem de uma opção no seu modo de
funcionamento que as habilita a serem controláveis telefonicamente ou a partir do
teclado; só o utilizador master tem o direito de controlar saídas.

1º- Entrar no Modo Controle de Dispositivos. Para isso, premir:

Código de Utilizador Master +  B2S

Código do Utilizador Master = Código do Utilizador 1

2º- Activar/Desactivar o dispositivo desejado. Para isso, deverá premir:

(*) descrição do dispositivo a controlar (a preencher pelo instalador)

Uma vez introduzido o código de activação/desactivação (# ou *) do dispositivo a
controlar, o display mostra o seu novo estado.

Dispositivo 8 ACTIVADO

Dispositivo 8 DESACTIVADO

Dispositivo Descrição(*) DESACTIVARACTIVAR

1
(Saída OUT1) +  #1

+  #2

+  #7

+  #6

+  #5

+  #3

+  #8

+  *1

+  *2

+  *7

+  *6

+  *5

+  *3

+  *88
(Relé 4)

7
 (Relé 3)

6
(Relé 2)

5
(Relé 1)

3
(Saída PGM)

2
(Saída OUT2)

Estando no Modo Controle de Dispositivos, ao introduzir o nº do dispositivo a
controlar, o display mostra o seu estado actual:

    A3º- Sair do Modo Controle de Dispositivos. Para isso, premir:

8

LEMBRETE:
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(segundo as opções programadas: Activação PGM: End [303] ou Activação PGM: End
[304] - Tempo de activação Saída PGM: End [214]  )

Activa o PGM se Área 1 ligada
A Saída PGM permanecerá activada enquanto a área se encontrar ligada. Função
Activado.

Activa o PGM por detecção de Avaria/Tamper no Laço de Zona
A saída PGM activar-se-á ao ocorrer uma detecção de Avaria/Tamper na Zona e
permanecerá activada durante o tempo programado.

Activa o PGM por detecção na Zona de Assalto
A saída PGM activar-se-á ao ocorrer uma detecção numa Zona de Assalto e permanecerá
activada durante o tempo programado.

Saída Auxiliar PGM

Activa o PGM por detecção na Zona de Fogo
A saída PGM activar-se-á ao ocorrer uma detecção numa Zona de Fogo e permanecerá
activada durante o tempo programado.

Activa o PGM por código de coacção
A saída PGM activar-se-á ao digitar-se o código de coacção ou se se premirem as
teclas [A+B] e permanecerá activada durante o tempo programado.

Alimenta zonas de Fogo com PGM
O PGM destina-se a alimentar sensores de fogo, activando-se ao fim de 4 minutos
depois de efectuar a função de Reset de fogo ou, então, no fim do tempo de alarme
de fogo. Programar com modo de funcionamento 0, de modo a que fique activo por
defeito.

Activa o PGM por sabotagem no canal VR.
Com esta opção, a saída PGM 1 activar-se-á, se o receptor VR detectar repetidamente
um sinal interferente no canal VR, capaz de tapar todos os detectores da instalação.

Activa o PGM durante a Entrada e a Saída
A saída PGM permanecerá activada durante o tempo que durar a Rota de Entrada e
Saída.

Activa o PGM por corte e/ou falha da Linha telefónica
A saída PGM activar-se-á por ter detectado uma falha (corte) na Linha Telefónica ou por
falha no Tom de Linha. Monitor do estado da linha.

Activa o PGM por não poder relatar eventos
A saída PGM activar-se-á por não ter podido relatar os eventos à Central Receptora e
permanecerá activada durante o tempo que se tenha programado.

Activa o PGM ao reproduzir mensagens.
A saída PGM activar-se-á ao reproduzirem-se mensagens por altifalante, de modo que
poderá alimentar um equipamento amplificador externo, mantendo o consumo nulo
quando não for necessário.
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ZONAS
Modo de funcionamento das Zonas

- NA End [600]: Zonas com contacto aberto em repouso.
- NC (se não se seleccionar nem o End [600] nem o End [601]: Zonas com contacto

fechado em repouso.
- RLF End [601]: Zonas com resistência final de linha. Em repouso, fecham o laço

em relação com a massa, através de uma resistência de 2K2W. Se o laço fica
aberto (NA), ou se há curto-circuito (NC), isso será motivo para uma detecção.

· Ligação de contacto simples: Ligação de Zonas SEM Resistência Final de
Linha

· Ligação de Zonas COM Resistência Final de Linha

Valores das resistências:
- 2K2ΩΩΩΩΩ: Resistência Final de Linha - (VERMELHO-VERMELHO-VERMELHO)
- 4K7ΩΩΩΩΩ: Resistência dupla - (AMARELO-VIOLETA-VERMELHO)
- 820ΩΩΩΩΩ: Resistência Tamper - (CINZENTO - VERMELHO - CASTANHO)
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· Ligação de Zona + Tamper do mesmo laço:
Detecção de Alarme e Tamper / Avaria na mesma Zona (laço). Zona NC com
Resistência Final de Linha

Sensibilidade das Zonas End [602]

Tempo Anti-larsen End [208]

Zonas Prioritárias End [603]

Zonas com Auto-rearme End [604]

É o tempo de silêncio entre dois alarmes consecutivos. Programável de 0 a 255 seg.

É o tempo (rápido ou lento) que o canal de entrada necessita para considerar que houve
uma detecção. A sensibilidade pode ser de 100 ms ou, então, de 400 ms.

São as zonas que não permitem ligar a central, se estiverem a detectar nesse momento.
Essa zona poderá omitir-se através do teclado, programando a característica "Omissão
de zonas pelo teclado" End [606] e, deste modo, passa a ser "Zona prioritária com
anulação".

Uma zona com a característica de auto-rearme, se provocar um alarme e continuar a
detectar uma vez terminado o tempo de alarme, voltará a reactivar o alarme, quando tiver
terminado o tempo de anti-larsen. Se esse tempo não estiver programado, o alarme
será constante. Não parará.
Uma zona sem auto-rearme que provoque alarme, ao finalizar o tempo de alarme, omitir-
se-á se continuar a detectar, restaurando-se quando deixar de detectar.
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Estas zonas, se estão a detectar no momento de ligar a central, omitem-se por si próprias
e, se deixam de detectar, restauram-se automaticamente.

Zonas com Auto-omissão End [605]

Zonas de 24 Horas/Tamper End [610]

Omissão nocturna de zonas End [608]

Omissão por 5 detecções End [607]

Omissão de Zonas pelo teclado End [606]

São as zonas que poderão ser omitidas através do teclado, mediante a função "Omissão
de Zonas". Se não tiverem esta característica programada, não poderão ser omitidas
pelo utilizador.

Estas zonas omitir-se-ão por si próprias, quando tiverem activado o alarme 5 vezes na
mesma ligação ou de modo contínuo, no caso de zonas de 24 Horas (tamper, fogo).

As zonas programadas com esta característica omitir-se-ão ao efectuar-se a função
"Omissão Nocturna"; depois de se omitirem as zonas, a central liga-se.

Zonas que se encontram em vigilância constante e que, ao detectar, activarão o zumbido
do teclado e as saídas "OUT" e enviarão o relatório à central receptora. A activação é
instantânea.
Se a zona não tiver uma saída atribuída, não activarão o zumbido do teclado.

Zonas de Assalto End [611]

Zonas de Fogo End [612]

É a zona que, ao activar-se estando o sistema desligado, provoca um alarme silencioso,
sem activar o zumbido do teclado, mas apenas as saídas atribuídas. Além disso, envia
o relatório correspondente à central receptora.

Zonas que se encontram em vigilância constante e que, ao detectar, activarão o alarme
depois de ter terminado o tempo de pré-alarme:

- Se a zona deixar de detectar (se restaurar) antes de terminar o pré-alarme, o alarme
não é activado.

- Se se realizar um Reset (tecla [9 2seg]) durante o pré-alarme, as zonas que estão a
detectar omitir-se-ão. Se a opção de alimentar sensores de fogo com PGM1 foi
programada, esta será activada após 4 minutos, para cortar a alimentação dos
sensores de fogo e poder restaurá-los.

- Ao premir as teclas [B+C], activar-se-á instantaneamente a saída associada a fogo.
- A duração do alarme de fogo é dada pelo tempo de activação das saídas atribuídas.



������������������

Pág. 61

Tempo de pré-alarme de fogo End [105]

Zonas Excluídas End [616]

Tempo de Entrada

Tempo de Saída End [103]

Zonas de Seguimento End [619]

Zonas de Entrada / Saída

Tem como finalidade a possibilidade de desactivar a zona de fogo antes que se active o
alarme, para se poder efectuar uma verificação visual do possível alarme. Programável
de 0 a 255 seg.

A função de Reset de Fogo (tecla [9 2seg]) detem o pré-alarme, omitindo as zonas de fogo
que se encontrem em detecção.

São as zonas de disparo retardado, associadas aos tempos de Entrada para a
desligação do sistema, e ao tempo de saída End [103] para a ligação do mesmo. Como
o seu nome indica, marcam as rotas que o utilizador deve seguir para entrar e sair da
instalação.

É o tempo de que o utilizador dispõe para a desligação do sistema, uma vez que tenha
sido detectado pela rota de entrada / saída. Terminado o tempo, se não se desligou, o
alarme é activado. Programável de 0 a 255 segundos.

É o tempo de que o utilizador dispõe para abandonar as instalações; caso contrário, se
o tempo terminar e a rota de entrada / saída o detectar, iniciar-se-á o tempo de entrada.
Programável de 0 a 255 segundos.

Zonas associadas às de entrada / saída, são retardadas se se tiver activado a rota de
entrada ou saída, enquanto que são instantâneas se não se activou a rota previamente.

São as zonas que ficarão desactivadas (anuladas) indefinidamente pela programação,
sem necessidade de as anular fisicamente.

End [614] para o tempo de entrada 2 End [102]
End [613] para o tempo de entrada 1 End [101]

End [614] para o tempo de entrada 2 End [102]
End [613] para o tempo de entrada 1 End [101]
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OPÇÕES
Funções da Central End [301]

Activa a detecção de Avaria Zonas
Activa a detecção de avaria / tamper nos laços de zona, assim como em zonas Via
Rádio. Deverão instalar-se as resistências adequadas à função. Em caso de avaria,
se a zona estiver desligada, gerar-se-á um evento de avaria de zona, enquanto que,
se a zona estiver ligada, gerar-se-á um evento de Tamper.

A detecção de Tamper gera um alarme de zona
Esta opção activará o alarme (sirenes), no caso de detectar um Tamper de uma zona
Cabo/VR que esteja ligada.

Activa B + C, activa saídas de fogo
Activa as saídas que estejam associadas às zonas de fogo, ao premir no teclado
[B+C].

Activa a saída “OUT1” ao lig / deslig
A saída "OUT" activar-se-á, para indicar a ligação / desligação da Central. Ao ligar,
activar-se-á durante 2 seg e, ao desligar, durante 1 seg. OUT1 deve estar programada
para temporizar em segundos, senão, activar-se-á durante 2 minutos.

Modo de funcionamento da Chave
A Chave pode funcionar de dois modos:

- Por Impulsão: Deve haver uma mudança de estado, para que a central se ligue
/ desligue (NC-NA-NC ou NA-NC-NA)

- Por Nível (travamento): O modo de funcionamento dependerá de como se
programe a Zona 1.

Prog. Zona Posição da Chave Estado Central
Zona NA Chave em NA Desligada
Zona NC Chave em NC Desligada
Zona NA Chave em NC Ligada
Zona NC Chave em NA Ligada

Zona 1 como chave:
A zona 1 passa a funcionar como entrada de Chave, para a ligação / desligação da
Central.
A zona de Chave ligará / desligará as áreas atribuídas ao código de chave, código 7.

Funções do teclado End [302]

Anula provisoriamente os teclados
Anula os teclados por 30 segundos, com a introdução de 4 códigos errados
consecutivos.

Anula o Teste das Saídas
As saídas não se activarão quando se efectuar a função de Teste de Saídas.
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Anula Código de Coacção. Código + 1
A Função Código de Coacção (Código de Assalto) fica anulada.

Anula o zumbido durante a entrada / saída [Tecla 5 2seg.]
O zumbido do teclado não soará durante a Rota de Entrada / Saída.

Anula a função de ligação rápida
Não é permitida a ligação rápida do sistema ao premir as teclas [*] + [#].

Activa a ZIN dos teclados como zona 1 da central
Com esta opção, a central activará o contacto ZIN dos teclados como zona nº 1. Essa
ZIN funcionará sempre como contacto NC com sensibilidade de 400 ms. Ao activar-
se, anula-se a zona 1 cablada da central.
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SECÇÃO TELEFÓNICA
Opções da Secção Telefónica End [305]

Activa a entrada bidireccional
Esta opção permite a ligação bidireccional entre o Computador e a Central.
Caso contrário, não se pode entrar em comunicação bidireccional, a não ser que o
utilizador o permita através do teclado.

Teste Telefónico NÃO fixo
O teste telefónico será enviado apenas quando a Central não tenha estabelecido
comunicação telefónica entre Teste e Teste. Caso contrário (não programando esta
opção), o relatório de Teste Telefónico será sempre enviado.

Split telefónico: Envia a todos
Por defeito, uma vez enviado o relatório ao primeiro telefone da receptora, não se
tentará enviar ao segundo telefone; com esta opção seleccionada, tentar-se-á enviar
todos os relatórios telefónicos aos 2 números de telefone da Central Receptora.
P.ex.: o telefone 2 da receptora é um receptor do instalador para manutenção.

Autorização bidireccional no modo Call-back:
A autorização bidireccional através do teclado, que, por defeito, permite o atendimento
da chamada realizada pelo programa bidireccional, mudará para o modo Call-back,
isto é, uma vez efectuada a autorização, ligar-se-á automaticamente ao telefone de
Call-back.

Activa a escuta depois de fazer o relatório.
Activa automaticamente a escuta, depois de ter feito o relatório de um evento de
alarme à CRA.

Comunicador para Particulares End [306]

Existem três modos de funcionamento para o comunicador telefónico para telefones
particulares. Programam-se no endereço [306].

Modo: Liga uma Vez
O comunicador de voz ligará e reproduzirá a mensagem ao primeiro telefone que
atenda, depois desligará e não voltará a ligar a qualquer outro telefone.

Este modo entrará em funcionamento se não se tiver programado qualquer um dos
outros modos

Modo: Liga a todos os telefones
O comunicador de voz ligará a todos os telefones programadas e reproduzirá a
mensagem.
Este ciclo repetir-se-á tantas vezes, quantas as tentativas telefónicas que estejam
programadas.

Modo: Repetição de chamada de segurança
O comunicador de voz liga e reproduz a mensagem aos telefones que atendam,
voltando a ligar apenas aos telefones que não tenham atendido.
Esta operação realiza-se até que todos os telefones que tenham sido programados
escutem a mensagem (atendam) ou ao terminarem as tentativas telefónicas.
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Envia mensagem de cabeçalho
Deste modo, será reproduzida a mensagem de cabeçalho antes das mensagens de
zonas, para poder localizar a central que origina a chamada.

Confirmação de chamada individual
Se seleccionada com o comando DTMF [*+9], será cancelada a repetição de chamada
apenas no telefone que tenha executado o comando, senão, o modo será global, de
modo que a execução do comando cancelará a chamada para o resto dos telefones
do grupo

Escuta automática depois de mensagens
Uma vez reproduzidas as mensagens, será activado o tempo de escuta / controle
remoto do modo automático.

Selecciona o modo manual de Escuta / Fala
Por defeito, a Escuta / Fala depois de mensagens ou no modo de controle remoto
será manual; se não se selecciona por defeito, funcionará em modo mãos-livres.

Telefones

Telefones para a Central Receptora End [400] - End [401]
São os telefones aos quais a central ligará quando tiver que enviar os relatórios com
protocolo da Central Receptora.

Limitador de Eventos por hora End [433]
Neste endereço programa-se o número máximo de eventos que se gerarão no
intervalo de uma hora. Deste modo, a existência de uma avaria prolongada não
saturará o envio de relatórios. De fábrica = 255.

Atraso numa chamada. End [109]
Este atraso será aplicado no momento em que ocorra um alarme numa zona durante
o tempo de entrada. Se se activar o alarme de uma segunda zona, ou terminar o
atraso sem que a zona tenha sido desarmada, realizar-se-á o envio à CRA.

Telefones particulares, mensagens de voz.
Telefone 1 - End [406], Telefone 2 - End [407], ..., Telefone 8 - End [413]

São os telefones aos quais a central ligará quando tiver que enviar as mensagens de
voz.

Telefone de Bidireccionalidade com Call-back End [404]
É o telefone onde se encontra instalado o computador com o programa de
bidireccionalidade Detecta - Express, que ligará à Central de alarmes quando se
estabelecer uma comunicação bidireccional com Call-back.
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Número de toques End [422]
É o número de toques a que atenderá a Central quando receber uma chamada do
Computador, para efectuar uma comunicação bidireccional ou, então, uma chamada
de controle remoto. Programável de 1 a 9 toques. Se se programar "F" (*5), a central
não atenderá. Se se programar "E" (*4), atenderá só em modo Especial.

O  "Atendimento Especial" consiste em:
1º.O computador liga à central de alarmes.
2º.Ao primeiro toque, o computador desliga.
3º.Acto contínuo, o computador volta a ligar à central
4º.E, automaticamente, a central atende.

Parâmetros programáveis nos Telefones
Se, ao programar os números de telefones, se intercalarem as seguintes letras,
efectuar-se-ão as funções descritas:

D:(*3) Detecta se há tom de linha quando estiver para realizar a chamada; se
houver, tentará ligar por mais 4 vezes e, se continuar sem detectar, dará por
terminada a comunicação.

C:(*2) A central marcará por impusos.
A:(*0) Efectua uma pausa de 2 segundos antes de continuar a marcar.

Número de Tentativas Telefónicas End [424]
São as vezes que a central tentará ligar ou ligará aos telefones programados.
Programável de 1 a 9 tentativas.
Formatos
É o tom (frequência) de Handshake com que a Central de Alarmes comunica com a
Receptora.

- 0 = Tom 1.400 · 4/2
- 1 = Tom 2.300 · 4/2

Protocolos End [418]
Os protocolos são a linguagem utilizada pela Central de Alarmes para se entender
com as Centrais receptoras. Os Protocolos existentes são:

0 Ademco Express, DTMF 10pps
1 Ademco Slow 10pps
2 Sescoa, Franklin, Vertix, DCI 20pps
3 Radionics 20pps
4 RadionicsFast 40pps
5 Universal High Speed 40pps
6 Silent knight Fast 30pps
7 Contact ID, Point ID 10pps
8..E RESERVADOS
F Nulo

Protocolo Contact Id.
É o protocolo de comunicação que se envia automaticamente, dependendo da
programação da central. Para enviar o evento, é apenas necessário programar o dígito
“0” nos relatórios.

 O protocolo Contact ID deve funcionar com formato 0.
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Códigos alargados Contact Id.
Se se desejar enviar um relatório diferente do programado para as características
das zonas, programar, nos relatórios de alarme e avaria de zonas, um dígito diferente
de 0, de acordo com a tabela de programação de relatórios:

Código de subscrição End [426] e End [427]
É o número de identificação da central de alarmes com o qual a central receptora
saberá a que cliente pertence essa central.

Teste Telefónico

Relatório periódico à central receptora indicando o estado correcto da comunicação
telefónica entre a central e a central receptora.

Relatório de Teste Telefónico End [591]
Evento que a central receptora reconhece como relatório de teste telefónico.

Tempo de cadência do Teste Telefónico End [106]
Período que decorre entre um teste e outro. Programável de 1 a 255 horas. Se se
programou a opção de Teste NÃO Fixo, o teste será enviado se, entre testes, não
houve comunicação.

Tempo de Início do Teste Telefónico End [434]
Para que o teste telefónico seja activado pela primeira vez, deve-se programar este
tempo, que é o momento a partir do qual o teste começará a ser enviado. Programável
de 1 a 255 horas.

Minuto de realização do Teste End [435]
Indica em que minuto da hora se realizará o teste telefónico. Programável de 1 a 59
minutos, se se introduzir "00", fá-lo-á às horas exactas.

Teste manual
Na programação de instalador, introduza o endereço 434 e, seguidamente, prima [#]
durante 2 segundos.
Para manter a coerência com a central receptora, devem programar-se a data e a
hora na central, como se se tratasse de um relógio.

Relatórios Telefónicos

São os Códigos enviados à central receptora em função do Evento ocorrido. Para se
enviar um relatório, deve programar-se um dado diferente de "F".  A programação de
relatórios varia, se se tratar de um protocolo Contact ID ou 4+2.

· Para se enviar um relatório em Contact ID, basta programar um dado diferente de F, já
que o Contact ID dispõe de um parâmetro pré-definido; em contrapartida, com o 4+2
deverá consultar a CRA sobre os dígitos que deve programar para cada tipo de evento
que se deseje enviar.

· A programação de relatórios diferencia-se entre aqueles em que se programa um
dígito ou dois. Isto deve-se ao facto de os eventos que contenham número de zona /
utilizador serem compostos, em 4+2, por 1 dígito + número de zona / utilizador, o que
não sucede em eventos como o teste telefónico, que precisa da programação de 2
dígitos.

a partir do endereço End [565] até ao endereço End [593]
a partir do endereço End [501] até ao endereço End [508]
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·  Qualquer ocorrência no sistema gera um evento de ON e um de OFF ou restauração.
Nos relatórios de 1 dígito, a restauração é programada no mesmo endereço que o
relatório de ON. Nos de 2 dígitos, é necessário outro endereço.

Alarme Zona  End [567]
É enviado ao ocorrer uma detecção de alarme (roubo, fogo, assalto...) numa zona.
Programa-se no dígito menor e é seleccionável zona a zona.
· A restauração de alarme será enviada, se se programar o dígito menor do endereço
567.

Avaria Zona End [567]
É enviado ao ocorrer uma avaria na zona, programa-se no dígito maior e é seleccionável
por zona.
Se a avaria desaparecer, será enviado o relatório de restauração de avaria, programável
no dígito maior do endereço 567.

Tamper Zona  End [565]
É enviado ao ocorrer uma detecção de tamper numa zona, programa-se com o dígito
menor do endereço 565. Se o tamper se restaurar, será enviado o relatório de
restauração de Tamper, com o dígito maior do endereço 565.

Omissão / Restauração de Zona  End [566]
Ao omitirem-se ou rearmarem-se as zonas, é enviado este relatório + o número da
zona. Dígito menor para a omissão e dígito maior para o envio de restauração. Endereço
566.

Pré-alarme de Roubo  End [570]
É enviado ao activar-se uma rota de entrada, válido apenas o dígito menor. A CRA dará
o alarme, se não receber posteriormente a desligação da subscrição que enviou o
pré-alarme de roubo. Ver no endereço 570.

Avaria na Saída “OUT1 ou OUT2 ou 12Vaux”  End [574]
É enviado se ocorre uma avaria na saída vigiada. Relatório + nº de saída. Este relatório
também se aplica a avarias na saída +12Vaux. O dígito menor envia a falha, enquanto
que o maior envia a restauração dessas saídas. End 574

Falha no Bus  End [575]
É enviado se existe uma falha na comunicação entre a central e os teclados / módulos.
O menor envia a perda e o maior a restauração. End 575

Dígito MENOR

1    2567

Dígito MAIOR

Dígito MENOR

1    2567

Dígito MAIOR
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Ligação / Desligação de Utilizador  End [577]
É enviado ao ligar ou desligar os utilizadores que tenham sido programados + o
número de utilizador que efectuou a operação. O dígito maior envia a ligação, enquanto
que o menor envia a desligação no endereço 577.

Ligação / Desligação de Área  End [578]
É enviado ao ligar ou desligar Áreas. O dígito maior envia a ligação, enquanto que o
menor envia a desligação no endereço 578.

Anulação de Alarme  End [579]
É enviado se ocorre um alarme e, enquanto se está em alarme, a central é desligada.
Relatório + o utilizador que desligou. Dígito menor de 579, não existe restauração na
Anulação de Alarme.

Código de coacção
É enviado ao desligar a central utilizando o código de coacção. Código + 1. Não existe
restauração, devem-se programar os dois dígitos.

Aviso de Polícia / Bombeiros / Ambulância
É enviado quando se activam as teclas correspondentes a cada uma das funções:

- [A+B]: Aviso à Polícia. End [582]
- [B+C]: Aviso aos Bombeiros. End [301] e End [583]
- [A+C]: Aviso à Ambulância. End [584]

Não existe relatório de restauração, devem programar-se os dois dígitos.

Sabotagem do teclado End [585]
É enviado ao digitar-se um código errado no teclado consecutivamente por 4 vezes.
Não existe relatório de restauração, devem programar-se os dois dígitos.

Falha na linha telefónica End [586]
É gerado se a central detecta o corte da linha telefónica. A transmissão efectua-se
através dos módulos ligados ao bus de comunicação. Não existe relatório de
restauração, devem programar-se os dois dígitos.

Falha e restauração de Rede End [587] e End [588]
É enviado quando a central fica sem alimentação eléctrica de rede e o "Tempo de
atraso" programado termina. Restaurada a alimentação, o relatório é enviado passado
1 minuto.

Falha e restauração da Bateria End [589] e End [590]
Quando a tensão da bateria for inferior a 11 V, será enviado o relatório "Falha na
bateria" e o de restauração, 30 segundos depois de a alimentação ser superior aos
11 V.  O teste de bateria é dinâmico.




