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MANUAL DO USUÁRIO
A IPEC se reserva no direito de alterar o produto aqui apresentado sem aviso prévio

...............................................................................................................

Tecnologia que você usa

ALARME

AL 4 MAX
4 SETORES PARTICIONÁVEIS

CÓDIGO DO PRODUTO: A2253

4 setores particionáveis
Fonte Bivolt com corrente 2A
6 memórias para telefone
Aceita 36 dispositivos sem ﬁo

PARABÉNS !
Você acaba de adquirir um produto IPEC, fabricado dentro dos mais rígidos padrões de
qualidade com alta tecnologia e disign moderno.
O Alarme AL4 MAX foi desenvolvido para ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Com ele é possível armar os setores parcialmente (arme parcial).

ÍNDICE
CARACTERÍSTICA........................................................................................................ 03
AJUSTES INICIAIS.........................................................................................................03
PLACA............................................................................................................................04
CONEXÕES...................................... .............................................................................05
SINALIZAÇÕES............ .................................................................................................06
FUNCIONAMENTO........................................................................................................07
COMANDOS DO TECLADO...........................................................................................08
PROGRAMAÇÃO DO PAINEL DO ALARME...................................................................09
Índices 01 a 06 - Cadastro de telefones ...........................................................................10
Índice 07 - Senha do instalador........................................................................................ 11
Índice 08 - Senha do usuário............................................................................................11
Índice 09 - Tempo de entrada...........................................................................................11
Índice 10 - Tempo de saída ..............................................................................................11
Índice 11 - Shutdown de setor...........................................................................................12
Índice 12 - Tempo de auto arme........................................................................................12
Índice 13 - Bips de arme e desarme ................................................................................. 12
Índice 14 - Entrada A/D ativada por Nível ou Pulso............................................................12
Índice 15 - Cadastro de controle remotos .........................................................................13
Índice 16 - Cadastrando sensores sem fio ....................................................................... 13
Índice 17 - Apagar controles cadastrados .......................................................................14
Índice 18 - Apagar sensores sem fio cadastrados ............................................................14
Índice 19 - Discagem em pulso (decádico) ou tom (mult-frequencial ou DTMF) ............... 14
Índice 20 - Falha ao armar na sirene ............................................................................... 14
Índice 21 - Pânico silencioso ou audível ..........................................................................14
Índice 22 - Tempo de sirene ............................................................................................ 15
OBSERVAÇÕES ............................................................................................................15
CERTIFICADO DE GARANTIA ......................................................................................15

02
02

1 CARACTERÍSTICAS
• 4 setores com e/ou sem ﬁo, que podem ser armados e desarmados independentemente através do controle
remoto;
• O setor 1 poderá ser temporizado com tempo programável de entrada e de saída independentes;
• Auto arme na ausência de movimento com tempo programável;
• Arme e desarme por controle, teclado ou entrada auxiliar (dispositivo opcional);
• Shutdown de setor após 4 violações consecutivas (habilitável via programação);
• Bip’s de arme, de desarme e de falha ao armar (habilitáveis via programação);
• Tempo de entrada, de saída e de sirene programáveis;
• Discagem por pulso (decádico) ou tom (multi-frequencial ou DTMF);
• Disca para até 6 números telefônicos de 22 dígitos cada;
• Cadastra até 36 dispositivos sem ﬁo, tipo Code Learning, entre controles remotos e sensores;
• Pânico audível ou silencioso pelo controle remoto (pressionado por 5 segundos);
• Reset total do alarme para conﬁguração de fabrica: [#] [0][0][0][0] [*] 3 bips;
• Entrada A/D ativada por pulso ou nível (retenção)
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
• Frequência de recepção: 433,92 MHz.
• Protocolo de transmissão: Code Learning - HT6P20B.
• Alimentação AC: bivolt automático (127V ou 220V).
• Alimentação DC: Bateria selada 12 Volts 7Ah (não inclusa).
•Saída auxiliar: 12V / 2A

2 AJUSTES INICIAIS

Fixando o painel de alarme
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Leia atentamente os procedimentos de instalação. Ao manipular a placa do painel de alarme, tome especial cuidado
com o ﬁo da antena (ANT1) e com o módulo de receptor (Rx1), que se localizam na parte superior da placa. Por se tratar
de um ﬁo, a torção da antena pode daniﬁcar a solda que a prende ao circuito e, no caso do módulo, daniﬁcar seus
componentes e conexões.
Escolha um local de ﬁxação para o painel de alarme, onde o mesmo não possa ser avistado pelo lado de fora do
imóvel. Procure embutir os ﬁos da central e dos sensores na parede ou faça-os ﬁcar o mais longe possível das portas e
janelas, de modo que não possam ser alcançados por um eventual invasor.

O painel de alarme deve ser ﬁxado em local seco, discreto,
livre da incidência direta da luz solar e com energia elétrica
disponível (100~220V). Fixe primeiro a base da caixa à
parede, evitando desvios na furação que possam ocasionar o
desnivelamento da caixa. Procure instalar a central em uma
superfície regular da parede, pois a deformação da base da
caixa poderá inﬂuenciar nas travas de ﬁxação, impedindo o
encaixe correto. A caixa também não deve ser ﬁxada sobre
superfícies metálicas, pois poderão prejudicar a recepção
dos sinais de rádio frequência emitidos pelos controles
remotos e sensores sem ﬁo.
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ENTRADA DE REDE
ELÉTRICA (FIOS CINZA)

SAÍDA DA FONTE:
FIO VERMELHO (+)
FIO PRETO (-)

A2016-A

ENTRADA
DA FONTE
2A

CONECTOR
DO PAINEL

T1

IPEC

COMUM DA PLACA (GND)

ENTRADA DO SETOR 1

SAÍDA PARA SIRENE 12V

COMUM
DA PLACA (GND)

SAÍDA AUXILIAR 12V/2A

CONECTOR NEGATIVO
DA BATERIA

CONECTOR POSITIVO
DA BATERIA

FONTE DO ALARME
BUZZER

ENTRADA
DO SETOR 2

ENTRADA
DO SETOR 3

COMUM DA
PLACA (GND)

ENTRADA
DO SETOR 4

ENTRADA PARA
ARME/DESARME

SAÍDA
PARA LED
EXTERNO

ENTRADA PARA LINHA
TELEFÔNICA

ENTRADA PARA
ATERRAMENTO

ENTRADA PARA EXTENSÃO
DE LINHA TELEFÔNICA

3 PLACA

4 CONEXÕES
Alimentação:
O alarme AL 4 MAX, possui na placa da fonte dois ﬁos cinzas para conexão dos ﬁos de alimentação na rede elétrica,
com comutação automática de 100~240 V. Possui também, cabos para conexão de uma bateria selada de 12V 7Ah, a
qual mantém o painel de alarme alimentado, mesmo quando houver falha na rede elétrica.
Conexão da entrada de rede e sensores com ﬁo na central de alarme:
VERMELHO
PRETO

A2016-A

T1

IPEC

FIOS
CINZA

REDE ELÉTRICA

LIGAR NO

LIGAR NO

LIGAR NO

+ 12V - ALARME

+ 12V - ALARME

+ 12V - ALARME

SENSOR
1

SENSOR
2

SENSOR
3

Setores fechados por jumper

C NA NF

ENTRADA A/D:
A entrada A/D (Pulso ou Retenção - Programação no item 14) é de uso opcional e pode ser conectada à uma chave de
contato NA, normalmente aberto (ou em outros dispositivos do tipo pulso) através dos bornes A/D e GND. Cada pulso
irá armar ou desarmar o painel de alarme, conforme seu estado anterior.
Exemplos: Foi utilizado uma botoeira simples com ﬁo (BOT-01) e um teclado de Accesso com ﬁo (A2039).

BOTOEIRA (BOT-01)

ACCESSO COM FIO (A2039)

05
05

O Alarme AL 4 MAX, possui uma saída para conectar um led externo, utilize o borne led juntamente com o terminal
comum (GND). O led permanecerá aceso enquanto a central estiver armada. Pode ser usado também para sinalização
externa ou produto pisca alarme IPEC (A2803), conforme desenho abaixo ( Saída de Led Possui 12V quando armado o
painel):

K

A

RESISTOR DE
FINAL DE LINHA
1K

Preto
Vermelho

Branco

LED
PISCA ALARME (A2803)

VERMELHO

PRETO

Linha Telefônica:
Os ﬁos da linha telefônica e da
extensão devem ser ligados
conforme ilustrado abaixo. Devese utilizar um ﬁo de aterramento,
para proteção da entrada da
linha.

Sirene:
A saída de sirene do Al4 Max é +12V,
veja ligação (Potência máxima 400mA):

EXTENSÃO DE LINHA
TELEFÔNICA

LINHA TELEFÔNICA

SIRENE 1 SOM (A3059/P)

5 SINALIZAÇÕES
1
Leds frontais:
Os leds da central sinalizam as condições do sistema, conforme abaixo.
Leds setores
Apagado
Aceso
Piscando
em flash

Significado
Setor fechado
Setor Aberto ou violado
Sistema armado

Leds Status

Significado

Apagado

Comunicação inativa

Aceso

Comunicação em andamento

Piscando
em flash

Acessando modo de programação

Sinalização do buzzer
O painel de alarme possui um buzzer interno que indica as operações executadas pelo teclado. As informações são
sinalizadas da seguinte maneira

Buzzer
1 bip curto
3 bips curtos

1 bip longo
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Significado
Tecla pressionada
Aviso de confirmação.
(O campo digitado foi aceito pelo sistema)
-Tom de erro.
-O índice digitado foi rejeitado pelo sistema
-O tempo programado expirou
-Tentativa de armar o alarme com setores
abertos

SINALIZAÇÃO DA SIRENE:
A central de alarme poderá informar através da sirene as seguintes situações:
BIP DE SIRENE
SIGNIFICADO
1 bip

Armado

2 bips

Desarmado

3 bips

Falha ao armar (tentativa de armar com setores abertos ou violados)

4 bips

Memória de violação após desarmado (houve disparo durante o sistema armado)

6 FUNCIONAMENTO
ARME E DESARME:
O Alarme AL 4 MAX, possui três formas de arme e/ou desarme, controle remoto, teclado e entrada A/D:
Controle remoto: Cada botão do controle pode ser gravado independentemente, sendo capaz de acionar diferentes
combinações de setores (partições). Para armar ou desarmar o sistema, pressione por aproximadamente 1 segundo o
botão do controle desejado. Todos os setores atribuídos a esse botão (durante o cadastramento do controle) serão
armados ou desarmados.
É possível particionar os setores para que sejam armados e desarmados através de botões diferentes do controle
remoto (mediante programação).
Teclado: O alarme possui uma senha de usuário que, quando digitada, pode armar ou desarmar todos os setores do
sistema. Para armar apenas os setores desejados, o usuário deve utilizar o método de anulação de setores.
Para armar ou desarmar o sistema (todos os setores) basta digitar os 4 dígitos da senha de usuário: 1 2 3 4 (padrão de
fábrica). Para programar essa função consulte o “Índice 08 – Senha de usuário”.
Entrada A/D: A central disponibiliza uma entrada tipo “pulso” (A/D) para conexão de uma chave remota. Toda vez que
a chave é acionada, a central irá armar ou desarmar todos os setores, conforme o estado anterior. A chave deve ser
conectada ao borne A/D e ao borne comum GND.
Esse recurso possibilita a conexão de outros dispositivos para armar e desarmar a central, como por exemplo: teclado
de senha, chave ﬁxa, entre outros na função pulso ou nível de acordo com a programação do índice 14.

!

O painel de alarme somente poderá ser armado quando TODOS os setores estiverem fechados (leds dos setores
apagados). Se for desligado o painel de alarme da energia e bateria, com ele armado, ao se restabelecer, os leds ﬁcarão
piscando em sequência por 30 segundos até que haja estabilização dos sensores do sistema.

SHUTDOWN DE SETOR
Quando essa função estiver habilitada e o sistema estiver armado, ao ocorrer uma violação, o painel de alarme dispara
e passa a veriﬁcar o estado do setor violado ao ﬁnal do tempo de sirene, completando-se um ciclo. Se o mesmo setor
provocar o disparo por 4 ciclos consecutivos, no próximo ele é anulado automaticamente pelo painel de alarme, que
passa a supervisionar os demais setores normalmente (o setor anulado deixa de ser supervisionado).
Geralmente essa função é utilizada quando não é conveniente deixar que o painel de alarme ﬁque disparando por um
longo período de tempo.
Essa função é automaticamente anulada após o desarme do painel.
DISCADOR TELEFÔNICO
O painel de alarme possui um discador telefônico que pode armazenar até 6 números telefônicos, cada um deles com
até 22 dígitos. Caso o sistema seja violado, o painel de alarme iniciará a discagem para cada um dos números
cadastrados. Durante 1 minuto (60 segundos), o painel de alarme disca para o número memorizado e reproduz um som
de sirene. Durante a discagem o led “Status” irá piscar, permanecendo aceso enquanto a comunicação estiver em
andamento. O processo de discagem obedecerá a seguinte ordem:

Número telefônico 1

Número telefônico 2

Número telefônico 3

Número telefônico 4

Número telefônico 5

Número telefônico 6

Para interromper este ciclo de discagem, deve-se desarmar o painel de alarme. Durante a discagem do número
memorizado, somente o teclado interrompe esse ciclo. Para maiores informações sobre como programar os números
telefônicos, consulte os “Índices 01 a 06 - Cadastro de telefones”.
VIOLAÇÃO DE SETORES (DISPARO DO ALARME)
Quando houver um simples disparo e o setor for restaurado em seguida, a central permanecerá soando a sirene pelo
tempo programado e serão efetuados 2 ciclos de discagem (duas vezes para cada telefone programado). Após esse
tempo o painel de alarme volta ao seu estado normal.
Caso o setor violado permaneça aberto, a central continuará efetuando discagens e soando a sirene pelo tempo
programado, quando será efetuada uma nova veriﬁcação, até que o sistema seja desarmado ou o setor seja fechado.
Entre dois acionamentos consecutivos da sirene, o painel de alarme manterá a sirene desligada por 1 minuto.
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PÂNICO VIA CONTROLE REMOTO
Esse recurso faz com que a central se comporte como se houvesse um disparo do alarme, realizando chamadas
telefônicas (duas vezes para cada telefone programado) e acionando a sirene por 5 minutos (dependendo da
conﬁguração deﬁnida no índice 21 da programação), normalizando o sistema em seguida.
Qualquer botão de controle remoto cadastrado é capaz de acionar a função “Pânico” do painel, quando mantido
pressionado por mais de 6 segundos e liberado.
RESET TOTAL DO SISTEMA
Caso haja necessidade de voltar às conﬁgurações originais de fábrica, com o alarme desarmado pressione [#]
[0][0][0][0] [*] em seguida o alarme dará 3 bip’s conﬁrmando o Reset total do alarme.
Desta forma o Alarme volta com a conﬁguração de fabrica apagando todos os controles remotos e sensores
cadastrados, inclusive as senhas.
RESTAURAÇÃO DO SISTEMA APÓS PERDA DE ENERGIA E BATERIA
Com o alarme armado, se houver a falha da energia e em seguida bateria, o alarme armazena todas as informações de
correntes deste período. Após a restauração da energia/bateria o alarme volta armado.

*
7 COMANDOS DO TECLADO
1
O teclado do painel de alarme executa os seguintes comandos no sistema:
Arme e desarme:
Para armar ou desarmar o sistema (todos os setores) basta digitar os 4 dígitos da senha de usuário: 1 2 3 4 (padrão de
fábrica). Caso exista algum led de setor aceso no painel (setor aberto ou detectando movimento) o alarme não será
armado e será emitido um tom de erro (1 bip longo no buzzer).
Anulação de setores:
Caso seja necessário anular um ou mais setores do sistema, deve-se pressionar a tecla “#” seguida da senha de
usuário e selecionar os setores que deseja anular, pressionando as teclas de “1” a “4”. Cada vez que pressionada uma
tecla, o led do respectivo setor irá acender ou apagar, conforme o estado anterior. O led aceso indica setor anulado e o
led apagado indica setor normal. Após a seleção pressionar a tecla “#” para memorizar a anulação dos setores.

#

1

2

3

1

4

a

4

#

Escolha de Setor
Led aceso (anulado)
Led apagado (normal)

Senha do usuário

Um setor anulado não provoca o disparo do sistema armado se for aberto ou violado. Após o desarme do sistema,
todos os setores anulados voltarão a integrar o painel de alarme automaticamente.
Memória de violação:
Para saber quais setores foram violados antes do último desarme do sistema, deve-se pressionar a tecla “*” seguida
da tecla “7”. Os leds dos setores violados permanecerão acesos. Para retornar ao modo de operação normal, deve-se
pressionar a tecla “#” ou aguardar 15 segundos sem teclar nada, pelo retorno automático do sistema .
Pressione qualquer tecla para voltar ao modo de operação normal.

*

7

Memória de
violação

1
2
3
4

#

Led aceso (violado)
Led apagado (normal)

Testes de discagem:
O teste de discagem permite conﬁrmar se os números programados estão corretos, sem a necessidade do disparo da
sirene. Quando o led “Status” estiver apagado, pressione a tecla “*” e o número da memória a ser veriﬁcada (de 1 a 6).
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*

1 a 6

#

O painel de alarme iniciará a discagem para o número telefônico armazenado na memória, piscando o led “Status”
durante a discagem e mantendo-o aceso enquanto estiver utilizando a linha telefônica. Veriﬁque se o telefone
programado realmente recebeu a chamada e se foi possível ouvir claramente o tom de alerta (sirene via telefone).
Para interromper o teste, pressione a tecla “#”, após a discagem do número. Repita o processo para cada uma das
memórias desejadas.
Programação da central:
Quando o modo de programação é acessado, o painel de alarme emite 3 bips curtos (aviso de conﬁrmação) e o led
“Status” permanecerá piscando rápido. Caso a senha digitada esteja incorreta, será emitido um bip longo (tom de erro) e
o acesso à programação será negado.
Após cada sequência de comandos digitada na programação, a central emitirá uma sinalização audível (bips), que
indicará se o comando ou programação foi aceito pelo sistema.
Para sair do modo de programação, pressione a tecla “#”. O painel de alarme emite 3 bips curtos e o led “Status” para
de piscar. Caso nenhuma tecla seja pressionada em até 15 segundos, o painel de alarme ﬁnaliza o modo de
programação automaticamente e emite um bip longo.
Sequência para entrar na programação:

4

#

3

2

1

ANULANDO SETORES:
DO PAINEL DE ALARME
8 PROGRAMAÇÃO
1
O painel de alarme possui 22 índices de programação, conforme tabela abaixo:

índice

Descrição

01 a 06 Memória telefônica

!

padrão de fabrica
<vazio>

07

Senha do instalador

08
09

Senha do usuario
Tempo de entrada

1234
00 segundos

10

Tempo de saída

00 segundos

11

Shutdown do setor

12

Desabilitado
00 segundos

13

Arme automatico
Bips de arme e desarme

14

Entrada de A/D (nível ou pulso)

Pulso

15

Cadastro de controles remotos

<vazio>

16
17

Cadastro de sensores sem fio
Apagando todos os controles remotos

<vazio>
---

18

Apagando todos os sensores sem fio

---

19

Discagem em pulso/ tom (DTMF)

Tom

20

Sinaliza falha ao armar na sirene
Pânico audível / silencioso

Desabilitado

21
22

Tempo de sirene

4321

Habilitado

Audível
01 minuto

O modo de programação só poderá ser acessado quando o painel de alarme estiver
DESARMADO.
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SETORES:
1 ANULANDO
ÍNDICES
01 A 06
– CADASTRO DE TELEFONES
Os índices de 01 a 06 memorizam um número de telefone com até 22 dígitos cada, a serem chamados quando ocorrer
violação do setor ou ativação da função “Pânico”.
Para programar o número de telefone segue:

4

#

3

2

1

0

Senha do instalador

1

3

4

0

7

1

7

5

5

#

#

Confirmação

Índice

Telefone

Saindo da
programação

Após essa sequência o alarme soará 3 bips e o led Status permanecerá piscando em ﬂash indicando que ainda está
no modo de programação, digite o novo índice (02) e repita os passos anteriores, para sair do modo de programação
pressione (#)ou aguarde 15 segundos para sair da programação automaticamente.
Esse procedimento cadastra até 06 números telefônicos.
Quando necessário uma programação com caracteres especiais ou tempo de pausa, segue abaixo teclas e funções
especiais e como programa-las:

Dígitos de 0 a 9

0 a 9

Insere o dígito * (estrela ou asterisco), para chamadas especiais

* *#
* 0
*#

Insere o dígito # (quadrado ou cerquilha), para chamadas especiais
Gera uma pausa de 2 segundos, para uso em PABX

Confirma a gravação do numero digitado (se menor que 22 dígitos)

Chamando via PABX:
Para utilizar uma linha de ramal com PABX é necessário digitar uma tecla para pegar linha.
Exemplo de programação de número telefone com PABX, usando tecla 0 para pegar linha:

#

4

3

2

1

0

2

0

Índice

Senha do instalação

0

*

PABX

3

4

0

7

Pausa

1

7

5

5

#

#

Confirmação Saindo da
programação

Telefone

OBS: Se necessário aumentar o tempo de pausa no PABX, acrescente os caracteres
programado ( + 0) assim haverá 4 segundos de pausa.

*

0

*

após o tempo de pausa já

Chamadas interurbanas:
Caso necessário programar um número telefônico de outra cidade ou região, basta programar os dígitos como se
fosse realizar a chamada de um telefone ﬁxo. Acesse o índice desejado e digite: “0 + Código de Operadora + DDD +
Número”. Observe abaixo como programar o índice “03” para chamar, via DDD, o número “(14) 3407-11755” utilizando a
operadora “15”:
#

4

3

2

1

0

3

0

Índice

Acessando a programação

1

5

1

Operadora

4

3

4

0

DDD

7

1

7

5

5

#

#

Confirmação Saindo da
programação

Telefone

Chamadas especiais:
Algumas operadoras telefônicas oferecem pacotes de serviços onde é necessária a digitação de um código para
efetuar chamadas para celulares ou interurbanas.
Nestes casos pode ser necessário programar alguns caracteres especiais antes do número do telefone desejado,
como (estrela ou asterisco) e # (quadrado ou cerquilha). Para isso basta substituir o caractere , pela sequência ( +---) e o caractere # pela pela sequência de teclas ( + #), digitando-as na posição onde devem ser inseridos estes
caracteres. Veja abaixo a programação do índice “04” para fazer uma chamada utilizando 015 mais Pausa e o número
“3407-1755”:

*

*

*

*

*

*

CHAMADAS ESPECIAIS

#

4

3

2

1

Senha do instalador

10

0

4

Índice

**

Caractere

*

0

1
DDD

5

*

0

Pausa

3

4

0

7

1

Telefone

7

5

5

#

#

Confirmação Saindo da
programação

Apagando telefones programados:
Para apagar um número de telefone programado, veja o exemplo abaixo:

#

4

3

2

1

0

1

#

Índice (01 a 06)

Senha do instalador

Confirmação

#
Saindo da
programação

ÍNDICE 07 – SENHA DO INSTALADOR
A senha do instalador é necessária para acessar o modo de programação do painel de alarme e é composta por 4 dígitos
numéricos (padrão de fábrica: 4321).
É recomendável alterar essa senha para outra de sua preferência, com 4 dígitos numéricos, logo após o término da
instalação para garantir maior segurança. Para alterar a senha do instalador, adote o procedimento abaixo.

#

4

3

2

1

0

7

#
3 bips

Índice

Senha do instalador

!

Nova senha do instalador

Não será possível acessar a conﬁguração do alarme sem a senha do instalador! Uma vez
alterada, memorize-a ou guarde-a em local seguro.

ÍNDICE 08 – SENHA DO USUÁRIO
A senha do usuário é utilizada para armar, desarmar e anular setores do alarme, e é composta por 4 dígitos numéricos
(padrão de fábrica: 1234).
É recomendável alterar essa senha para outra de sua preferência, com 4 dígitos numéricos, logo após o término da
instalação para garantir maior segurança. Para alterar a senha do usuário, adote o procedimento abaixo:

#

4

3

2

1

0

8

#
3 bips

Índice

Senha do instalador

Nova senha do usuário

ÍNDICE 09 – TEMPO DE ENTRADA
O tempo de entrada permite aos usuários acessar o local protegido para desarmar o alarme através do painel.
O tempo pode ser deﬁnido entre “00” e “99” segundos, para alterar o tempo de entrada, execute os seguintes
comandos:

#

4

3

2

1

0

9

#
3 bips

Índice

Senha do instalador

Novo tempo de entrada
(em segundos)

ÍNDICE 10 – TEMPO DE SAÍDA
O tempo de saída permite ao usuário deixar o local protegido após armar o painel de alarme sem gerar disparos.
Esse tempo pode ser deﬁnido entre “00” e “99” segundos e deverá permitir ao usuário digitar sua senha e deixar o
ambiente protegido tranquilamente. O tempo padrão de fabrica “00” segundos (desabilitado). Para alterar o tempo de
saída, execute os comandos baixo:

#

4

3

2

1

1

0

#
3 bips

Senha do instalador

Índice

Novo tempo de saída
(em segundos)
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ÍNDICE 08 – SENHA DE USUÁRIO
ÍNDICE 11 – SHUTDOWN DE SETOR
Esse recurso assegura que, após 4 violações consecutivas do mesmo setor, o mesmo seja anulado automaticamente
e deixe de gerar disparos até o desarme do sistema. Execute os comandos abaixo:

4

#

3

2

1

1

1

1

Índice

Senha do instalador

#

#

Led do Setor 1 - aceso (habilitado)
Led do Setor 1 - apagado (desabilitado)

ÍNDICE 12– TEMPO DE AUTO ARME
Esse recurso arma todos os setores automaticamente quando não houver movimentação (abertura de nenhum setor)
durante o tempo programado. O tempo pode ser deﬁnido entre “00” e “99” minutos.O tempo padrão de fabrica “00”
minutos (sem arme automático).

#

4

3

2

1

1

2

0

#

9
3 bips

Tempo em minutos

Índice

Senha do instalador

0 a 9

ÍNDICE 13 – BIPS DE ARME E DESARME
Esse recurso faz com que a central emita bips através da sirene para indicar o arme e o desarme do sistema. Para
habilitar ou desabilitar esse recurso, utilize a tecla “1”, que fará com que o led do “Setor 1” ﬁque aceso (função habilitada)
ou apagado (função desabilitada). Quando esse led estiver de acordo com o desejado, pressione a tecla “#” para
conﬁrmar.

#

4

3

2

1

1

3

1

Índice

Senha do instalador

#

#

Led do Setor 1 acesa (habilitada)
Led do Setor 1 apagado (desabilitada)

ÍNDICE 14 – ENTRADA A/D ATIVADA POR NÍVEL OU PULSO
Essa opção seleciona o nível de acionamento da entrada A/D sendo NÍVEL ou PULSO de acordo com o dispositivo a
ser inserido na entrada A/D para o acionamento do alarme remotamente.

#

4

3

2

1

Senha do instalador

12

1

4

Índice

1

#

#

Led do Setor 1 acesa (NÍVEL)
Led do Setor 1 apagado (PULSO)

ÍNDICE 15 – CADASTRO DE CONTROLES REMOTOS
O cadastro do controle remoto no painel de alarme é feito de maneira individual , ou seja um botão por vez. Durante
esse procedimento é possível particionar os setores do painel de Alarme, escolhendo quais setores estarão sendo
armados para aquele botão do controle que for gravado, como por exemplo: armar os setores 1 e 2, mantendo
desarmados os setores 3 e 4 (internos).
Ao acessar o índice “15”, os quatro leds dos setores permanecerão acesos, indicando que os 4 setores do painel de
alarme serão comandados pelo botão do controle remoto que está sendo cadastrado no momento.
Caso queira fazer com que esse botão comande apenas alguns setores, aperte a tecla referente ao setor (1 a 4) o led
do setor irá apagar, indicando que esses setores não serão armados pelo botão do controle cadastrado.
Concluída a seleção dos setores, pressione a tecla “#”, os leds dos setores selecionados começam a piscar, indicando
que o painel de alarme está aguardando a recepção de um código válido, pressione o botão desejado do controle a ser
gravado, para que o painel de alarme capture seu sinal, ao ouvir os 3 bips de conﬁrmação libere o botão do controle
remoto. Se os leds dos setores permanecerem piscando, indica que o alarme ainda não identiﬁcou um sinal de controle
remoto válido e está em espera. Se o painel de alarme emitir um tom de erro (bip continuo), indica que o procedimento
não foi executado corretamente ou que a memória já está cheia.
Caso esteja cadastrando um botão já gravado e com outros setores selecionados, estes serão substituídos para o os
novos setores selecionados.
Todo esse procedimento deve ser realizado em, no máximo, 15 segundos, tempo em que a central automaticamente
ﬁnalizará o processo de cadastramento, emitindo um tom de erro. Para sair da programação, pressione a tecla “#”
novamente.
Execute os comandos abaixo:
OBSERVAÇÃO:
Após essa sequência o alarme soará 3 bips e o led Status permanecerá piscando em ﬂash indicando que ainda está no modo de
programação, digite novamente o (índice 15) e repita os passos anteriores para cadastrar os demais cotroles remotos, para sair do modo de
programação pressione (#) ou aguarde 15 segundos para sair automaticamente.
GRAVANDO CONTROLES

#

4

3

2

1

Senha do instalador

1

5

1 a 4

#

#

3 bip’s
2 bip’s
Setores selecionados
Índice
Botão
confirma
Led acesso
pressionado
controle
(setor que o controle irá pertencer)
os Led’s do alarme
cadastrado
ficam piscando

#
Pressione
para sair da
programação

CANCELAMENTO DOS CONTROLES GRAVADO

#

4

3

2

1

Senha do instalador

1

5

1 a 4

#

*

#

Pressione
2 bip’s
Setores selecionados
Pressione *
Índice
Botão
para sair da
Led acesso
2 bip’s
pressionado
programação
(setor que o controle irá pertencer)
Cancela
os Led’s do alarme
memorização
ficam piscando

ÍNDICE 16 – CADASTRO DE SENSORES SEM FIO
Para que um sensor sem ﬁo funcione na central, é necessário cadastrá-lo em um dos setores do alarme. Realize essa
operação próxima do painel de alarme, para evitar que interferências prejudiquem o processo de gravação.
Ao acessar o índice “16”, o led do setor 1 permanecerá aceso indicando que o sensor será cadastrado neste setor.
Caso queira alterar essa condição, aperte a tecla do setor desejado (1 a 4), lembrando que o led do setor
correspondente deverá estar aceso .
Concluída a seleção dos setores, pressione a tecla “#”. O led do setor selecionado começará a piscar, indicando que o
painel de alarme está aguardando a recepção de um código válido. Faça o sensor transmitir seu código para o painel de
alarme, até ouvir um aviso de conﬁrmação (3 bips), indicando que o código do sensor foi capturado.
Se a central emitir um tom de erro, indica que o procedimento não foi executado corretamente ou a memória já está
cheia.
Todo esse procedimento deve ser realizado em, no máximo, 15 segundos, tempo em que a central automaticamente
ﬁnalizará o processo de cadastramento, emitindo um tom de erro. Para sair da programação, pressione a tecla “#”
novamente.
Execute os comandos abaixo:
OBSERVAÇÃO:
Após essa sequência o alarme soará 3 bips e o led Status permanecerá piscando em ﬂash, indicando que ainda está no modo de
programação, digite novamente o (índice 16) e repita os passos anteriores para cadastrar os demais sensores se houver. Para sair do modo
de programação pressione (#) ou aguarde 15 segundos para sair automaticamente.
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GRAVANDO SENSORES SEM FIO

#

4

3

2

1

#

#

1 a 4

6

1

Setores selecionados 2 bip’s
Sensor
Índice
Led acesso
transmitindo
(setor que o controle irá pertencer)

Acessando a programação

CANCELAMENTO DOS SENSORES SEM FIO GRAVADO

#

4

3

2

1

#
Pressione
para sair da
programação

*

#

1 a 4

6

1

3 bip’s
confirma
controle
cadastrado

#

Setores selecionados 2 bip’s
Pressione
Sensor
Pressione *
Índice
Led acesso
para sair da
transmitindo
2 bip’s
(setor que o controle irá pertencer)
programação
Cancela
memorização

Acessando a programação

ÍNDICE 17 – APAGAR CONTROLES CADASTRADOS
Ao acessar o índice 17, todos os botões dos controles remotos cadastrados serão eliminados da memória.

#

4

3

2

1

1

7

#

3 bips

Índice

Senha do instalador

ÍNDICE 18 – APAGAR SENSORES SEM FIO CADASTRADOS
Ao acessar o índice 18, todos os sensores sem ﬁo cadastrados serão eliminados da memória..

#

4

3

2

1

#

8

1

3 bips

Índice

Acessando a programação

ÍNDICE 19 – DISCAGEM EM PULSO (DECÁDICO)
OU TOM (MULTI-FREQUENCIAL OU DTMF)
Esse índice conﬁgura o modo de discagem do painel de alarme, podendo modo pulso (formato decádico) ou modo
tom (formato multi-frequencial ou DTMF).
Para selecionar o modo de discagem desejado, utilize a tecla “1”, que fará com que o led do “Setor 1” permaneça
aceso (discagem DTMF) ou apagado (discagem pulso), pressionando a tecla “#”, em seguida, para conﬁrmar.

#

4

3

2

1

1

1

9

#

Led do Setor 1 - aceso (tom)
Led do Setor 1 - apagado (pulso)

Índice

Senha do instalador

#

ÍNDICE 20 – FALHA AO ARMAR NA SIRENE
Quando ocorre a tentativa de armar o painel de alarme com um ou mais setores abertos (leds acesos), o sistema emite
um tom de erro através do buzzer e a operação é cancelada, ou seja: a central não será armada.
Em algumas situações (controles remotos ou chave externa) o usuário pode não estar próximo do painel de alarme e,
desta forma, não poderá ouvir a sinalização de erro pelo buzzer. Caso necessário, é possível reproduzir na sirene uma
sinalização (3 bips) para informar “falha ao armar”.
Para habilitar ou desabilitar esse recurso, utilize a tecla “1”, que fará com que o led do “Setor 1” ﬁque aceso (função
habilitada) ou apagado (função desabilitada). Quando o led estiver de acordo com o desejado, pressione a tecla “#” para
conﬁrmar.

#

4

3

2

1

2

1

0

#

#

Led do Setor 1 - aceso (sirene + buzzer)
Led do Setor 1 - apagado (somente buzzer)

ÍNDICE 21 – PÂNICO SILENCIOSO OU AUDÍVEL
Esse índice conﬁgura o modo de ativação da função “pânico” acionado via controle remoto. Quando deﬁnido como
“silencioso”, o painel de alarme realizará as chamadas telefônicas sem gerar disparo na sirene. Se deﬁnido como
“audível”, além de realizar as chamadas, há o disparo imediato da sirene.
Para habilitar ou desabilitar esse recurso, utilize a tecla “1”, que fará com que o led do “setor 1” ﬁque aceso (pânico
silencioso) ou apagado (pânico audível). Quando o led estiver de acordo com o desejado, pressione a tecla “#” para
conﬁrmar.

#

4

3

2

Senha do instalador

14
14

1

2

1

Índice

1

#

#

Led do Setor 1 - aceso (pânico silencioso)
Led do Setor 1 - apagado (pânico audível)

ÍNDICE 22 – TEMPO DE SIRENE
O tempo de sirene permite ao usuário programar o tempo que a sirene ﬁcará ligada durante o disparo. Esse tempo pode
ser deﬁnido entre “01” a “99” minutos. O tempo padrão de fábrica é “01” minuto.
Para alterar o tempo de sirene execute os comandos abaixo:

#

4

3

2

1
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2

2

Índice

0

1 a 9

9

#
3 bips

Novo tempo
em minutos

9 OBSERVAÇÕES
1
• Sempre execute todos os testes no sistema, nos controles remotos e sensores (arme, desarme, violação de setores,
disparo de sirene, comunicação e demais recursos) para certiﬁcar-se de que a central foi instalada e programada
corretamente.
• Caso a central não funcione, tensão da bateria e da rede elétrica.
• Se ocorrer problemas na comunicação, revise a instalação telefônica e realize testes utilizando um telefone normal,
chamando o número programado e observando se ele está respondendo.
• Caso positivo, em seguida, reprograme os números nos índices correspondentes (de 01 à 06).
• Quando utilizar a função pânico conﬁgurado como “silencioso” (índice 21), é aconselhável desabilitar as funções
“Bips na sirene” (índice 13) e “falha ao armar na sirene” (índice 20). Isso deve ser considerado, pois durante uma
situação de emergência pode haver o acionamento acidental de um botão de controle remoto, ocasionando o
arme/desarme do sistema, gerando os respectivos bips de sinalização na sirene.
• Não utilize sirenes de alta potência (cornetas) ou mais de 2 sirenes piezoelétricas sem fonte de alimentação
secundária.
• Evite instalar dispositivos sem ﬁo próximo a superfícies metálicas, pois as mesmas podem causar interferência no
sinal transmitido.
• O painel de alarme utiliza protocolo de codiﬁcação Code Learning (HT6P20B) com frequência de 433,92MHz.
• Dessa forma, qualquer outro equipamento que utilize esses padrões podem funcionar com a central. Porém,
recomenda-se executar testes de compatibilidade para garantir sua eﬁciência.

10 ATENÇÃO AO RESET DO ALARME
Reset total do alarme para conﬁguração de fabrica: [#] [0][0][0][0] [*] 3 bips;
Após ouvir 3 bips, a central estará pronta para uso com a conﬁguração de fabrica abaixo:
- Memória de telefones SEM números gravados;
-SEM tempo de entrada e saída. Setor 1 será do tipo imediato;
-Tempo de sirene de 1minuto;
-SEM tempo de autoarme;
-Bips de arme/desarme na sirene;
-Senha do usuário [1] [2] [3] [4];
-Senha do instalador [4] [3] [2] [1];
-Discagem por TOM (DTMF);
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10 CERTIFICADO DE GARANTIA
A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos EIRELI. EPP, situada na Rua José Honório de Oliveira Nº85,
Bairro Distrito Industrial, Garça- SP, CEP 17400-000, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, garante este
aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade
do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo de 90 (noventa) dias da data
de aquisição.
No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC ﬁca restrita ao conserto ou substituição do
aparelho de sua fabricação, desde que o mesmo não seja violado.
Observação: Essa garantia não cobre os seguintes itens:
a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios,
etc;
b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;
c) Se o produto não for empregado ao ﬁm que se destina;
d) Se o produto não for utilizado em condições normais;
e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;
f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.
Observação: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.
Comprador:
Telefone:
Endereço:
Cidade:
Revendedor:
Telefone:
Produto IPEC:

IPEC - Ind. e Com. de Equipamentos Eletrônicos EIRELLI - EPP
Rua José Honório de Oliveira, 85 - Distr. Industrial - CEP 17400-000 - Garça - SP
Fone: (14) 3407-1755 - comercial@ipec.ind.br - www.ipec.ind.br

