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SENSOR DE

VIBRAÇÃO

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

Tecnologia que você usa

COM FIO

Parabéns, você adquiriu um produto com selo de qualidade máxima IPEC. Utilizando a mais alta tecnologia do
desenvolvimento até a expedição do produto, proporcionando conforto e comodidade no seu dia a dia.

1 APLICAÇÃO
O sensor de vibração com ﬁo foi desenvolvido para disparar dispositivos de segurança após ser detectado a vibração ou impacto.
Possui 8 ajustes programáveis para captar desde a vibração mais sensível a impactos mais intensos. Podendo ser instalado em diversas superﬁcies como:
vidros temperados (ﬁxos), paredes grossas e ﬁnas, cofres, caixas de autoatendimento, etc..
Código de compra: A2332

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto sem aviso prévio.

2 CARACTERÍSTICAS
• Alimentação: 9 a 15Vdc
• Consumo: 29mA
• Com ﬁo

3 AJUSTES INICIAIS
Após instalado e ﬁxado na superfície desejada, através do botão S1, será possível programar em até 8 níveis de sensibilidade sendo:
1ª piscada - Nível G1
5ª piscada - Nível G5
2ª piscada - Nível G2
6ª piscada - Nível G6
3ª piscada - Nível G3
7ª piscada - Nível G7
4ª piscada - Nível G4
8ª piscada - Nível G8
Atenção a escolha do nível, pois deverá ser adequada a superfície ﬁxada (lembrando que a sensibilidade aumenta conforme os níveis em questão).
Obs: O sensor sai de fabrica programado e testado no nível G8 (Nível mais sensível)

4 PROGRAMANDO AS PISCADAS
Para programar as piscadas mantenha pressionado o botão S1 por aproximadamente 5 segundos em seguida o sensor inicia na sequencia de
piscadas de 1 a 8, conforme tabela do item 3. Após escolher o nível ideal, solte o botão S1 e o ajuste de sensibilidade estará pronto.
Em seguida faça o teste, batendo ou movimentando a superfície em vários pontos para que o alarme dispare. Caso ache necessário refaça a
programação escolhendo outro nível de sensibilidade.
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6 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 esse 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.
Obs: Esse 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.
Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.
Comprador: ..................................................................................................................................
Telefone: .........................................................................................................................................
Endereço: .........................................................................................................................................
Cidade: ............................................................................................................................................
Revendedor: ..........................................................................................................................................
Telefone: ...............................................................................................................................................
Produto IPEC: ....................................................................................................................................

