
KIT HALO

O KIT HALO é um avançado equipamento de Vídeo-porteiro
Digital de instalação simplificada (sem fios de chamada),
especialmente concebido para ser instalado em vivendas
uni-familiares e escritórios. Inclui controlo de acessos
por cartões de proximidade.

Halo é uma placa de vídeo-porteiro a cores e controlo de
acessos monobloco com um perfil curvo côncavo de grande
robustez e alta resistência.

A câmara com iluminação integrada inclui um sistema de
regulação pan&tilt para orientar a objectiva nos quatro
sentidos.

O teclado também conta com iluminação de fundo, para
assegurar o seu uso com facilidade em quaisquer
circunstâncias.

É fabricado em alumínio anodizado com acabamento esmerilado
e polido.

O seu grande ecrã LCD (128 x 128 pixels) combina a tecnologia
mais sofisticada com o uso mais intuitivo graças a uma
interface com ícones, menus e animações gráficas que tornam
o seu uso amigável e simples.

O seu KIT HALO é dotado de um leitor de cartões pessoais de
proximidade, capaz de controlar até 350 cartões. O kit é
fornecido com 6 cartões.

Cada um destes cartões, que funcionam sem nenhum tipo de
manutenção, possui um código electrónico único no mundo
(não existem dois cartões com o mesmo código).

Uma vez registados, poderá utilizá-los para a abertura da
porta. Para isso, é unicamente necessário apresentar
(aproximar momentaneamente) o cartão à placa.
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«KIT HALO»

Publicação técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRONICA S.A.E.
A FERMAX ELECTRÓNICA 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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Desmontagem

Instalação em carril DIN

Montagem

Fixação com parafusos
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NOTAS:

OVERLOAD
LED indicador de corrente máxima excedida.

ON

O LED ON + OVERLOAD a piscar indica curto-circuito.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO (LEDs)

LED de ligado
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INSTALAÇÃO DO ALIMENTADOR
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DESCRIÇÃO DA PLACA HALO
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Conector da
Resistência de
Aquecimento
(opcional)

Interruptor de activação/desactivação
da iluminação da câmara

Pan & Tilt
(horizontal-
vertical 10º)

Ajuste áudio no sentido Vivenda-Rua

Balance: Ajuste do acoplamento

Ajuste Áudio no sentido Rua-Vivenda

Ajuste do Contraste do LCD
Potenciómetros

AJUSTES DA PLACA HALO

Data e hora (sequencialmente)
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Display LCD
(128 x 128 pixels)

Botão de chamada Microfone

Informação gráfica do
funcionamento dos botões

Temperatura

Microfone

Câmara a cores

Altifalante



����������������

Pág. 8

INSTALAÇÃO DA PLACA DE RUA
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Desmontagem

INSTALAÇÃO DO MONITOR

Montagem
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PROGRAMAÇÃO DO MONITOR LOFT

2

1º. Com o monitor ligado, prima o botão de programação do monitor.
Ouve-se um som de confirmação.

2º. Prima o botão de chamada da vivenda ( ).
Produz-se de novo um som de confirmação.

3º. Verifique se a programação foi correctamente efectuada:
Faça uma chamada a partir da placa de rua - ouvir-se-á o monitor e o vídeo será
activado.
Ao atenderem, poderá comunicar com a placa.

* O monitor não funciona enquanto não tiver sido programado.

< 2 min

1
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P1

(*)

Sensor
Temperatura

18 Vdc + 12 Vac

ESQUEMA DE CABLAGEM
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- P1: Botão de chamada da porta da
vivenda.

�	��,-!
10 kOhms:
Colocar uma resistência de
10 kOhm entre os terminais
+ e L do monitor.

- (*) IMPORTANTE

+  L
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30 m
90 pés/feet
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12 Vac

18 VdcSíntese de voz
A-Espanhol
B-Francês
C-Inglês
D-Alemão

-
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Conectores de Placa:
•  CN1: Ligação do altifalante.
•  CN2: Ligação do PC (através do programador de decoders).
•  CN3: Ligação da resistência de aquecimento da tele-câmara.
•  CN4: Ligação do microfone.
•  CN5: Ligação do teclado de funções com fundo iluminado (5 teclas).
•  CN6: Ligação tele-câmara–circuito de iluminação.
•  CN7: Terminais de vídeo (coaxial).

- V: vivo
- M: malha

•  CN8: Conector da antena de proximidade.
•  CN9: Terminais de ligação do sistema:

- “+, -”: alimentação (18 Vdc).
- C, NA, NC: contactos de relé (ligação do trinco)
- “+12”: 12 Vdc
- Sa, Sb: ligação para copiar placas.
- BS, -: botão do hall de entrada.
- SP, - : sensor de porta aberta.
- S: activação do comutador
- L: bus de dados.

•  CN10: Conector de programação.
•  CN11: Ligação do teclado alfanumérico com fundo iluminado (12 teclas).
•  CN12: Ligação do Sensor de Temperatura.
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12 Vdc

18 Vdc

LIGAÇÃO DO TRINCO DE CORRENTE CONTÍNUA

Sensor
Temperatura

Síntese de voz
A-Espanhol
B-Francês
C-Inglês
D-Alemão

-
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É recomendável instalar o sensor fora da caixa da placa. Não instalar no seu interior, senão a
temperatura indicada não será a real.

Sensor de Temperatura
O cabo pode prolongar-se até 3 metros / 9 pés.

Monitor Loft (a cores)

8 mA
400 mA

Alimentação

Consumo

Temperatura de funcionamento

Tubo de imagem TFT 4" a cores
Resolução

Dimensões (Altura x  Largura x  Prof.):

18 Vdc

em repouso
áudio + vídeo

[5, +60 °C] / [41, +140 °F]

221x203x61 (mm)

Sinal de vídeo composto 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.

Humidade  [0 - 90%]

Hor.: 480 Linhas TV
Ver.: 234 Linhas TV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa Halo

Em repouso + backlight Off
Em repouso + backlight On
Chamada
Áudio activo
Síntese de voz activa

200 mA
370 mA

50 mA (adicionais)
60 mA (adicionais)
140 mA (adicionais)

Alimentação

Consumo

Temperatura de funcionamento

Potência de áudio máxima no sentido vivenda-rua

Volume regulável em ambos os sentidos

18 Vdc

[-10 , +60 °C] / [14 , +140 °F]

Potência de áudio máxima no sentido rua-vivenda

1 W

0,15 W

IP44 - IK7

Relógio em tempo real (RTC). Estabilidade ± 20 ppm

8,7” x 7,9” x 2,4”
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Ampliações
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AMPLIAÇÕES

O equipamento básico por vivenda pode ser ampliado com 2 telefones ou 1 monitor adicional
sem ser necessário acrescentar fontes de alimentação.
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Monitor adicional

�



�

��
�

�
�

�
�

��
�
�

�



��
���

����
 �� ����
 ��

Telefones adicionais
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Programação da Placa
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1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades
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CONFIGURAÇÃO DA PLACA HALO

2-Configuração

1-Utilizadores

1-Relógio

2-Língua

3-Nº da placa

4-Tipo de placa

5-Botão de saída

6-Backlight

5-Mensagem

4-Tempos

3-Códigos

6-Utilidades

1-Cód. programação
2-Cód. administrador
3-Master Prox.

1-T. Trinco

2-T. Hall de entrada

3-T. Conversação
4-T. Mínimo
5-T. Sensor

1-Suporte de cartões
2-Instalador

1-Copiar
2-Temperatura

1-Permanente
2-Ao digitar

1-Principal
2-Secundária

1-Ocupação
2-Compactar
3-Ordenar

1-Celsius
2-Fahrenheit

1-Acrescentar
2-Apagar
3-Inicializar
4-Memória

Menu Principal
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CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DA PLACA HALO

Funcionalidade das teclas

A funcionalidade pode ser para
Introdução de Dados

Selecção do Menu de Opções

- Introdução de Dados:
Tecla Seta para cima:  para introduzir dígitos/símbolos, que são visualizados de forma
ascendente: 1, 2, 3, 4 ... etc.

Tecla Seta para baixo: para introduzir dígitos/símbolos, que são visualizados de forma
descendente: #, *, 9, 8 ... etc

Tecla de confirmação: premir após introduzir cada dígito/símbolo.

Tecla cancelar ou voltar ao dígito/símbolo anterior.

Exemplo: Introduzimos o código de administrador (instalador) -> 24797

Tecla Seta para cima:  para se deslocar de forma ascendente no menu.

Tecla Seta para baixo: para se deslocar de forma descendente no menu.

Tecla de confirmação: premir após seleccionar o menu desejado.

Tecla para voltar ao Menu anterior ou cancelar

- Selecção do Menu de Opções:

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

����� ���	


2.1 Relógio
2.2 Língua
2.3 Nº da placa
2.4 Tipo de placa
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

Exemplo: Seleccionar Menu de Configuração.

Menu de programação

����� ���	


Modo Master

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

����� ���	


Cód. Programador

2 4 _ _ _ . . . .

����� ���	


Cód. Programador

2 4 7 9 7
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Entrar na Programação

- Por Código:

1. Premir de forma sequencial da esquerda para a direita as teclas marcadas com
um ponto (com excepção da campaínha). A primeira tecla 1 vez, a segunda 2
vezes, a terceira 3 vezes e a quarta 4 vezes. Se foram correctamente
pressionadas, com a última pressão ouvir-se-á uma confirmação longa, excepto
na primeira.

Código de Administrador (Instalador)(1): 24797 (permite o acesso a todas as opções do menu).
Código de Programação do Utilizador(1): 19025 (permite Acrescentar e Apagar cartões de utilizador).

(previamente programado)

Utilizar as teclas    -   para introduzir os dígitos
correspondentes ao código e confirmar cada dígito com a
tecla de confirmação  .

(1) Pode ser alterado - ver o capítulo correspondente (opção: 3.Códigos) .

2. Após esta operação, a placa pedir-nos-á um código

Pode-se entrar na Programação
por código

por cartão master

����� ���	


Cód. Programador

_ _ _ _ _

- Por Cartão Master (previamente programado - ver o capítulo correspondente, opção: 3.3 Master Prox.)

Mostrar o Cartão Master

Bip bip bip bip

Menu de programação

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

����� ���	


Para chamar, carregue
������

Bip bip bip bip

Tecla 4-> premir 4 vezes

+ + +

Tecla 1-> premir 1 vez

Tecla 3-> premir 3 vezes

+ + Bip bip bip bip

Tecla 2-> premir 2 vezes

Bip bip bip bip+

����� ���	


Para chamar, carregue
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Cód. Programador:

      19025     Modo de Programação

Introduzir dados ( - )
e confirmar ( ).

3.1 Cód.programação
3.2 Cód.administrador
3.3 Master Prox.

3.1 Código de
Programação
do Utilizador

Pode ser alterado.

Por defeito, é 19025.

Este código permite aceder apenas às opções do menu de Utilizadores para Acrescentar e Apagar:
(Ver o capítulo correspondente, opção: 1. Utilizadores).

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar

����� ���	


1.Utilizadores
����� ���	


Modo de Programação

����� ���	


Cód. Programador:

      19025

����� ���	
3. Códigos
1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

����� ���	


3.1 Cód.programação
3.2 Cód.administrador
3.3 Master Prox.

����� ���	


Introduzir dados ( - )
e confirmar ( ).

3.1 Cód.programação
3.2 Cód.administrador

3.3 Master Prox.

3.2Código de
Administrador
(Instalador)

Pode ser alterado.

Por defeito, é 24797.

Este código permite o acesso a todas as opções do menu:
(Ver capítulos correspondentes).

����� ���	


Cód. Administrador:

       24797

����� ���	


   Modo de Programação

����� ���	


Cód. Administrador:

       24797

����� ���	


   Modo de Programação

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

Controlo de Acessos
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3.3 Master de Proximidade
Opção para registar o Cartão Master. Estando nesta opção, o cartão que apresentarmos ao leitor será
convertido em Cartão Master do sistema.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


      Master...      Cartão Master
   0000227590

3.1 Cód.programação
3.2 Cód.administrador
3.3 Master Prox.

�����	


������ Código 000022759

Exemplo:

����� ���	


   Actualizado

�����	 = ������

Notas:
O cartão apresentado não deve ser um cartão que já tenha sido registado como cartão pessoal
de utilizador.
Este kit é fornecido com 6 cartões.
A capacidade deste sistema é de 350 cartões.
A distância de leitura é de, aproximadamente, 30 mm / 1".
Se se desejar trocar o Cartão Master, deve repetir-se a operação anterior, mostrando o novo
cartão que queremos que seja agora o Cartão Master actual, ficando o anterior
automaticamente apagado (operação não reversível).

O Cartão Master servirá para aceder directamente às diferentes opções do Menu de Programação.

Mostrar o Cartão Master

����� ���	


Para chamar, carregue

Bip bip bip bip

Menu de programação

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

�����	
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����� ���	
1. Utilizadores
1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Inicializar
1.4 MemóriaNas opções pormenoriza-

das seguidamente,
introduzir dados ( - )
e confirmar  ( ).

Seleccionar a opção
( - ) e confirmar( ).

1. 3  Inicializar
Apaga todos os cartões
de utilizador do sistema
(com excepção do
Master).

É uma acção
IRREVERSÍVEL.

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Inicializar
1.4 Memória

����� ���	


Apagar?

����� ���	


A processar...

Nota:
Repetir estes passos com cada um dos cartões que se queiram acrescentar ao sistema.

1. 1  Acrescentar
Permite registar os cartões dos utilizadores.

����� ���	


    A guardar  ...

����� ���	


      Em utilização

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Inicializar
1.4 Memória

����� ���	


Cartão:
0166438610

����� ���	


Cartão:
0000000000

�����	

�����	 Código 016643861

Se o cartão for registado
pela primeira vez

Se o cartão já está
registado no sistemaExemplo:

����� ���	


1. 2  Apagar
Permite dar baixa dos cartões de utilizador desejados.

����� ���	
 ����� ���	


0166438610
2566349980
8866445630
8261435620

����� ���	


Apagado

Se não se desejar apagar o cartão,
premindo a tecla de cancelamento 
volta-se ao Menu anterior

Apagar?
2566349980

1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Inicializar
1.4 Memória
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1. 4  Memória
����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Inicializar
1.4 Memória

����� ���	


1.4.1 Ocupação
1.4.2 Compactar
1.4.3 Ordenar

Seleccionar a opção
( - ) e confirmar ( ).

Esta opção informa-nos
sobre o estado da
memória de utilizadores.

1. 4. 1  Ocupação ����� ���	


1.4.1 Ocupação
1.4.2 Compactar
1.4.3 Ordenar

����� ���	


Ocupação:  3

Indica que há 3
cartões registados no
sistema

Apaga definitivamente os
vazios, deixando espaço
livre para a memória de
utilizadores.

1. 4. 2  Compactar ����� ���	


1.4.1 Ocupação
1.4.2 Compactar
1.4.3 Ordenar

����� ���	


A processar...

����� ���	


Compactar?

����� ���	
 ����� ���	


Ordena os códigos de
cartão do menor para o
maior.

É uma acção
IRREVERSÍVEL.

1. 4. 3  Ordenar
1.4.1 Ocupação
1.4.2 Compactar
1.4.3 Ordenar

����� ���	


A processar...Ordenar?
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Estando no Menu de programação, podemos aceder às diferentes
opções básicas de programação.

2. 2 Língua
Selecção da língua.

Por defeito, é Espanhol.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.1 Relógio
2.2 Língua
2.3 Nº da placa
2.4 Tipo de placa
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

* 2.2.1 Espanhol
2.2.2 Inglês
2.2.3 Francês
2.2.4 Português

O símbolo * indica a língua seleccionada

Seleccionar a opção
( - ) e confirmar ( ).

2. 3 Número da placa ����� ���	


    Nº da placa

01

(1..31)

����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

    (1..31)

O número da placa deve
ser 1.

Por defeito, vem
programada como 1. Não
alterar este valor.

2.1 Relógio
2.2 Língua
2.3 Nº da placa
2.4 Tipo de placa
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

2. 1 Relógio ����� ���	


Hora:

18/11/05  -  10:54

dd/mm/aa  -  hh:mm

����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

dd/mm/aa  -  hh:mm

Configurar a data e hora.
Introduzir dados ( - )
e confirmar ( ).

2.1 Relógio
2.2 Língua
2.3 Nº da placa
2.4 Tipo de placa
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

2. Configuração ����� ���	
 ����� ���	


2.1 Relógio
2.2 Língua
2.3 Nº da placa
2.4 Tipo de placa
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

Configuração Básica
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2. 6 Backlight ����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.1 Relógio
2.2 Língua
2.3 Nº da placa
2.4 Tipo de placa
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

* 2.6.1 Permanente
2.6.2 Ao digitar

Iluminação do display.

Por defeito, a luz de fundo
vem programada como
Permanente.

Permanente: a luz de fundo do display e dos teclados está
permanentemente acesa.

Ao digitar: a luz de fundo está apagada (em repouso) e é activada
premindo qualquer tecla. Passados 15 segundos sem actividade, volta
a apagar-se.

Seleccionar a opção
( - ) e confirmar
( ).

 Tecla para voltar ao Menu
anterior .

2. 5 Botão de saída ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

O botão instalado para a
abertura pode ser
activado ou desactivado a
partir do interior da
vivenda.

2.1 Relógio
2.2 Língua
2.3 Nº da placa
2.4 Tipo de placa
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

Introduzir dados ( - )
e confirmar ( ).

0: Desactivado.
1: Activado.

2. 4 Tipo de placa ����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

A placa deve ser a
principal.

Por defeito, vem
programada como
principal. Não alterar este
parâmetro.

2.1 Relógio
2.2 Língua
2.3 Nº da placa
2.4 Tipo de placa
2.5 Botão de saída
2.6 Backlight

* 2.4.1 Principal
2.4.2 Secundária

O símbolo * indica o parâmetro seleccionado

Tecla para voltar ao Menu
anterior .

O símbolo * indica o parâmetro seleccionado

����� ���	


  Botão de saída

1

(0..1)
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����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


4. Tempos
����� ���	
 ����� ���	


4.1 T. Trinco
4.2 T. Hall de entrada
4.3 T. Conversação
4.4 T. Mínimo
4.5 T. Sensor

1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

Nas opções pormenoriza-
das seguidamente,
introduzir dados ( - )
e confirmar ( ).

Seleccionar a opção
( - ) e confirmar ( ).

4. 5  T.  Sensor
Representa o tempo após o
qual a placa emitirá uns “bips”
e será visualizado um aviso
de texto no ecrã enquanto a
porta permanecer aberta.
Regulável de 0 a 99
segundos. É necessário um
sensor magnético de porta.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


    Actualizado

(0..99)

4.1 T. Trinco
4.2 T. Hall de entrada
4.3 T. Conversação
4.4 T. Mínimo
4.5 T. Sensor

T. Sensor

00

(0..99)

programação
predefinida

0: Desactivado.

4. 1  T.  Trinco
Para programar o tempo
que o trinco estará
activado quando a
abertura se realizar a
partir da vivenda.
Regulável de 1 a 99
segundos.

    Actualizado

(1..99)

4.1 T. Trinco
4.2 T. Hall de entrada
4.3 T. Conversação
4.4 T. Mínimo
4.5 T. Sensor

T. Trinco

05

(1..99)

programação
predefinida

4. 2  T.  Hall de entrada
Para programar o tempo
que o trinco estará
activado quando a
abertura se realizar a
partir “Botão de saída”
(ver opção 2.5). Regulável
de 1 a 99 segundos.

����� ���	
����� ���	


4.1 T. Trinco
4.2 T. Hall de entrada
4.3 T. Conversação
4.4 T. Mínimo
4.5 T. Sensor

T. Hall de Entrada

08

(1..99)

����� ���	


    Actualizado

(1..99)

programação
predefinida

4. 3  T.  Conversação
Tempo de conversação.
Regulável de 10 a 90
segundos.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


    Actualizado

(10..90)

4.1 T. Trinco
4.2 T. Hall de entrada
4.3 T. Conversação
4.4 T. Mínimo
4.5 T. Sensor

T. Conversação

90

(10..90)

programação
predefinida

4. 4  T.  Mínimo
Não se pode realizar a
chamada à vivenda a
partir de outra placa (se
existente), enquanto não
decorrer esse tempo.
Regulável de 10 a 60
segundos.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


    Actualizado

(10..60)

4.1 T. Trinco
4.2 T. Hall de entrada
4.3 T. Conversação
4.4 T. Mínimo
4.5 T. Sensor

T. Mínimo

10

(10..60)

programação
predefinida
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5. Mensagem
Seleccionar a opção ( - ) e confirmar ( ).

5. 1  Suporte de Cartões
Edição da mensagem do
suporte de cartões.

Por defeito, vem programada
como: TOP PERFORMANCE
PANEL.

����� ���	


5.1 Suporte de cartões
5.2 Instalador

����� ���	


Suporte de cartões:

TOP PERFORMANCE
PANEL

����� ���	


5.1 Suporte de cartões
5.2 Instalador

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

- Introdução de Dados - opções 5.1 e 5.2:
Tecla Seta para cima: 1, 2, 3, ... ,  8, 9, A, B, ...
, Z, (espaço), 0, 1, ... , etc.
Tecla Seta para baixo: Z, Y, X, W, V, ... , 9, 8, ...
, 0, (espaço), Z, Y, ... etc.
Tecla de confirmação: premir após introduzir
cada dígito/símbolo.

5. 2  Instalador
Edição de uma mensagem em
que o instalador pode colocar
os seus dados: número de
telefone, endereço ... etc.

����� ���	


Suporte:

www.fermax.com

����� ���	


5.1 Suporte de cartões
5.2 Instalador

O símbolo * indica o parâmetro seleccionado

����� ���	


6.1 Copiar
6.2 Temperatura

����� ���	


6. 1  Copiar
����� ���	


6.1 Copiar
6.2 Temperatura

����� ���	


      Copiar

02

(1..31)

6. 2  Temperatura
Escolha da temperatura em
graus Celsius ou Fahrenheit.

6. Utilidades ����� ���	


6.1 Copiar
6.2 Temperatura

����� ���	


1.Utilizadores
2.Configuração
3.Códigos
4.Tempos
5.Mensagem
6.Utilidades

Nas opções pormenorizadas
seguidamente, introduzir
dados ( - ) e confirmar
( ).

Seleccionar a opção ( - )
e confirmar ( ).

* 6.2.1 Celsius
6.2.2 Fahrenheit

Por defeito, sai programado
em graus Celsius.

Para copiar os cartões de uma
placa para outra (se existir):
Introduzir o número da placa
de destino para onde se
copiarão os cartões da placa
actual. As placas devem
conectar-se através de Sa e
Sb.
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Reset dos parâmetros
É possível que, em dado momento, deseje recuperar a configuração original do leitor.
Para facilitar essa tarefa, inclui-se um Código de Reset que dá origem a um reset do:

- Código de Programação do Utilizador
- Código de Administrador (Instalador)
- Cartão Master de Proximidade.

1. Desligar a alimentação da placa.

2. Mantendo premida a tecla de campaínha  e fornecendo alimentação à placa,
ouvir-se-á um apito.

3. Ao libertar a tecla de campaínha, será visualizado no ecrã “Cod. Programador:
00000”.

4. Introduzir o Código de Reset: 11090. Tem 1 minuto para introduzir este código.

Nota: O reset é uma operação irreversível.

����� ���	


Cód. Programador:

0 0 0 0 0

����� ���	


Para chamar, carregue

Piiiiiiiiiiiiiiiiii

2 3

����� ���	


Reset dos Códigos

����� ���	


Cód. Programador

1 1 _ _ _ . . . .

����� ���	


Cód. Programador

1 1 0 9 0

A placa reinicia a
alimentação e já tem
actualizados os códigos
predefinidos.

4

1

Uma vez efectuado o reset, os Códigos de Utilizador e Administrador voltam à sua
configuração predefinida e o Cartão Master é apagado.

Os passos para efectuar o reset de parâmetros são:
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Anexo
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TABELA DE INCIDENTES E SOLUÇÕES

SINTOMA PONTOS A VERIFICAR

•  O monitor não entra em
programação.

•  A ligação automática do monitor
não funciona.

- Secção do negativo. Aumentar.

- Distância entre placa e monitor. Aumentar secção ou
acrescentar fonte adicional.

- Localização do alimentador. Distância máxima à placa: 30 metros /
90 pés.  Aumentar secção ou acrescentar fonte adicional.

•  O monitor não entra em
programação.

•   A l igação automática do
monitor funciona .

- Resistência de 10 kOhms de final de linha.

- Distância entre placa e monitor. Aumentar secção ou
acrescentar fonte adicional.

- Verificar se a Placa está programada como Principal.

- Curto-circuito entre «L» e «+».

•  Ao efectuar uma chamada a
partir da placa, não há áudio
e o monitor emite um apito
contínuo.

- Curto-circuito entre «L» e «-».

•  Não há chamada, mas há
monitorização na placa.

.

- Verificar se o monitor está ligado.

- Verificar cabo «L».

- Monitor mal programado. Voltar a programar.

•   Som de áudio muito fraco, ou
junções que não se podem
eliminar com os potenció-
metros de ajuste de áudio.

- Resistência de 10 KOhms. Só deve haver 1 resistência
no monitor mais afastado.

•  O trinco não funciona bem.

OVERLOAD
LED indicador de corrente máxima excedida.

ON

O LED ON + OVERLOAD a piscar indica curto-circuito.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO (LEDs)

Led de encendido

� � � � � � � � � � � �

�	
�	�����	������� �������������������

�����������

�������������

��
��������

����������

- Trinco de 12 Vdc com fonte de 18 Vdc-1,5 A:
*Assegure-se de estar a utilizar um trinco de
12 Vdc (corrente contínua), 0,3 A máx.

*Aumentar a secção do negativo.
*Distância entre placa e monitor. Aumentar a secção
  ou acrescentar fonte adicional.

- Trinco de 12 Vac com fonte de 12 Vac-1 A:
*Assegure-se de estar a utilizar um trinco de
12 Vac (corrente alterna), 0,8 A máx.
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Secção II - Manual do Utilizador
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DESCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MONITOR LOFT

- Botão de TRINCO. (Premir para abrir a porta).

- Funções Adicionais. (Atribuídas pelo instalador).

BOTÕES

��

- Ligação Automática e Selecção da Câmara Principal/Secundária
 (função disponível consoante o tipo de instalação)

��e

Ajuste
Cor

Ajuste
Contraste

Ajuste
Brilho

Apagado Ligado com
Volume Médio

Ligado com
Volume Alto

Led Indicador
monitor aceso

LED

LED

��

��
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FUNCIONAMENTO - Vídeo-porteiro

Chamada

Atender a chamada

� #%��&����'�(��$�(��)�

3>2�3>2
3>2����

3>2�3>2
3>2����

���������������������
���������������� ����

Abrir a porta ao visitante

����� ���	


Conversação
���������������������
���������������� ����

����� ���	
����� ���	


A chamar ... Conversação
���������������������
���������������� ����

����� ���	


Para chamar carregue 

�����

���	


� #%����
��'�(��$�(��)�

���������������������
���������������� ����

Porta aberta, por favor
feche depois de entrar

����� ���	


PORTA ABERTA
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������'�(��$�(��)�

� �#%��&�
��'�(��$�(��)�

3>2�3>2
3>2����

����'�(��$�(��)�

����� ���	


Conversação
���������������������
���������������� ����

�����

��

�����'�(��$�(��)�

�����

��

�����'�(��$�(��)�

�����

��

�����'�(��$�(��)�

�����


�

�����'�(��$�(��)�

�����

����� �����

����������

���������������������
���������������� ����

���������������������
���������������� ����

Ligação automática CAM2
(se existir placa secundária)

Activação manual do monitor (ligação automática)
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Controlo de Acessos de Utilizador
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Abrir a porta com cartão de utilizador
(previamente programado).

���������������������
���������������� ����

�����

���	



��
���

�

Porta aberta, por favor
feche depois de entrar

Programação
Podem acrescentar-se e apagar-se cartões de utilizadores. Para aceder a estas opções,
é preciso “Entrar na Programação”

Entrar na Programação
1. Premir de forma sequencial da esquerda para a direita as teclas

marcadas com um ponto (com excepção da campaínha). A
primeira tecla 1 vez, a segunda 2 vezes, a terceira 3 vezes e a
quarta 4 vezes. Se foram correctamente pressionadas, com a
última pressão ouvir-se-á uma confirmação longa, excepto na
primeira.

Bip bip bip bip

Tecla 4-> premir 4 vezes

+ + +

Tecla 1-> premir 1 vez

Tecla 3-> premir 3 vezes

+ + Bip bip bip bip

Tecla 2-> premir 2 vezes

Bip bip bip bip+

����� ���	


Para chamar, carregue

����� ���	


Cód. Programador

_ _ _ _ _

2. Introduzir o Código de Programação de Utilizador que, por defeito, é 19025. (Consulte o seu
instalador para saber se o alterou).

����� ���	


Para llamar pulse

���
��	

����� ���	


PORTA ABERTA

Tecla cancelar ou voltar ao dígito ou símbolo anterior.

- Introdução de Dados:

Tecla Seta para cima:  para introduzir dígitos/símbolos, que
são visualizados de forma ascendente: 1, 2, 3, 4 ... etc.

Tecla Seta para baixo: para introduzir dígitos/símbolos, que
são visualizados de forma descendente: #, *, 9, 8 ... etc.
Tecla de confirmação: premir após introduzir cada dígito/
símbolo.

FUNCIONAMENTO - Controlo de Acessos de Utilizador

Abrir a porta

����� ���	


Para llamar pulse

���
��	

����� ���	


CÓDIGO INVÁLIDO

Nota: Se o cartão não estiver registado no sistema, não se
abrirá a porta e veremos no ecrã «CÓDIGO INVÁLIDO», para
além de se escutar um som de erro (bop bop).

���
��	
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����� ���	


Cód. Programador

1 9 _ _ _ . . . .

����� ���	


Cód. Programador:

1 9 0 2 5

Menu de Programação

����� ���	


Modo de Programação

����� ���	


1.Utilizadores

Nota:
Repetir estes passos com cada um dos cartões que se queiram acrescentar ao sistema.

Seleccionar a opção ( - ) e confirmar ( ).

1. 1  Acrescentar
Permite registar os cartões dos utilizadores.

����� ���	


    A guardar ...

����� ���	


      Em utilização

����� ���	


1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Inicializar
1.4 Memória

����� ���	


Cartão:
0166438610

����� ���	


Cartão:
0000000000

�����	

�����	 Código 016643861

Se o cartão for
registado pela primeira
vez

Se o cartão já está
registado no sistemaExemplo:

����� ���	


1. 2  Apagar
Permite dar baixa dos cartões de utilizador desejados.

����� ���	
 ����� ���	


0166438610
2566349980
8866445630
8261435620

����� ���	


Apagado

Se não se desejar apagar o cartão,
premindo a tecla de cancelamento 
volta-se ao Menu anterior

Apagar?
2566349980

1.1 Acrescentar
1.2 Apagar
1.3 Inicializar
1.4 Memória
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1. 3  Ordenar ����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


Ordena os códigos de
cartão do menor para o
maior.

É uma acção
IRREVERSÍVEL.

1.4.1 Ocupação
1.4.2 Compactar
1.4.3 Ordenar

A processar...Ordenar?
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