
                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 

 
 

ALARME PATRIMONIAL SEM FIO 
 

MONITORAMENTO DE ALARMES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS 
  
 
A OPERAÇÃO 24 HORAS com vasta experiência nos diversos nichos de Segurança, Veicular, Privada, 
Eletrônica e Patrimonial com Know how de mais de vinte anos atuando no mercado brasileiro, conta 
com profissionais formados, capacitados e aptos a proteger Pessoas e Patrimônios. 
 

O moderno conceito de segurança exige perfeita integração entre 
homens e sistemas. Assim, acompanhando a velocidade dos avanços 
tecnológicos para os mais diversos fins, contamos hoje com opções 
viáveis e práticas, voltadas sempre a atender as 
necessidades específicas de nossos clientes.  
 

Com todo o planejamento existente, possibilitamos a nossos clientes a 
redução de sua exposição aos riscos, sinistros, ações inesperadas ou 
surpresas desagradáveis, sempre atuando  na  prevenção. 
 

A OPERAÇÃO 24 HORAS aplica e executa com procedimentos 
operacionais em nichos específicos de alarmes patrimoniais comerciais e residenciais, abertura e 
travamento de portarias, cofres, guaritas de condomínios, portões, gaveteiros de joias, cofres boca de 
lobo, portas em companhias bancárias, joalherias, empresas, hotéis, armazéns, postos de gasolina, 
supermercados, lotéricas, distribuidoras de gás entre outros, eliminando as tentativas de roubo, furto e 
principalmente o sequestro de clientes, gerentes de joalherias e Bancos e de seus familiares. 
 

A segurança Patrimonial é uma das maiores preocupações dos moradores seja de casas ou 
apartamentos em perímetro urbanos ou de veraneio. No caso dos condomínios fechados, onde a 
sensação de segurança é maior, também é preciso tomar certos cuidados para estar livre de assaltos 
ou vandalismos. Para isso, três ferramentas são fundamentais para que o local se torne seguro: 
porteiros treinados, imagens por IP e monitoramento eletrônico eficaz. 
 

SISTEMA DE ALARME PATRIMONIAL COMERCIAL E RESIDENCIAL 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 Até 24 zonas; 

 8 zonas com fio e 8 zonas sem fio, mais duas zonas por teclado adicional 

     (8 zonas com 4 teclados); 

 Receptor integrado de controle remoto e sensores sem fio; 

 Aceita até 128 dispositivos sem fio; 

 Controle remoto com identificação de usuário; 

 Comunicação via linha telefônica fixa; 

 64 senhas; 

 Discagem em DTMF; 

 Buffer interno para 256 eventos; 

 1 saída programável (PGM);  

 Download e upload através de modem comercial; 



                                                                                                                                                                                                                              
 Barramento que permite a instalação de até 4 teclados e 4 receptores adicionais; 

 Detecção e teste de bateria baixa de sensores sem fio; 

 Visualização de problemas pelo teclado; 

 Emergência médica sem fio; 

 Pânico e Incêndio sem fio; 

 Teste periódico programável; 

 Auto ativação; 

 Teste de sensores; 

 Indicação de bateria fraca e problemas no barramento; 

 Ativação/Desativação de funções; 

 Problema gera disparo (corte de linha, energia, circuito da fiação dos sensores entre outros); 

 Teste de telefone programado; 

 Programação do tempo de sirene; 

 Programação do tempo de entrada e saída; 

 Teste periódico por horário; 

 Teste periódico por intervalo de tempo; 

 Teste de bateria dos sensores sem fio. 

 

MEMORIA DO SISTEMA EEPROM: 

O ALARME PATRIMONIAL armazena seu programa em memória EEPROM que não se apaga mesmo 
com falta total de energia (rede elétrica e bateria), garantindo assim, a segurança 
do código de acesso e dos parâmetros programados. 

Também ficam armazenados na memória EEPROM, todas as condições de 
setup da central. Se o seu sistema de alarme não possuir bateria ou a bateria 
estiver descarregada e for interrompido o fornecimento de energia elétrica, 
quando este se restabelecer, a central assumirá a mesma condição anterior. 

Por exemplo: 

• Se a central estava ativada, ela retornará ativada. 
• Se alguma zona estava desativada, ela retornará desativada. 
 

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO POR CONTROLE REMOTO: 
 

O ALARME PATRIMONIAL pode ser ativado/desativado através de controle 
remoto. Cada controle remoto é associado a uma senha de usuário e uma vez 
acionado terá o mesmo efeito da senha propriamente dita, com a diferença de 
que a temporização de saída é anulada. 
 

A senha 01 foi programada com permissão para apenas ativar a central. Se um 
controle remoto associado a senha 01 for acionado, o sistema será ativado 
imediatamente sem esperar pela temporização de saída. Se o controle remoto 

for acionado novamente nada acontecerá, pois a senha 01 não tem permissão para desativar o sistema. 
 

ATIVAÇÃO EM MODO NOTURNO: 

A ativação em modo noturno permite ativar parcialmente o sistema, ou seja, é possível 
selecionar algumas zonas para permanecerem desativadas enquanto outras 
permanecem ativadas. Por exemplo, é possível ativar as zonas externas enquanto as 
zonas internas permanecem desativadas, permitindo a circulação de pessoas no 
interior do imóvel sem disparar o alarme. Mas, se alguém tentar invadir o local por uma 
zona que esteja ativada, o alarme irá disparar normalmente. 

Neste modo, apenas as zonas que pertencem à Partição A serão ativados. As demais permanecerão 
desativadas.  
 

Obs.: Somente a senha máster e as senhas com permissão para ativar a Partição A (Ambiente A) 
podem ativar o sistema em Modo noturno. 



                                                                                                                                                                                                                              
ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO PELO TECLADO: 

Para ativar completamente o ALARME PATRIMONIAL, digite uma senha válida no teclado. Por 
exemplo, a senha máster (sai de fábrica: 1234). Logo após a instalação o Usuário deve trocar a sua 
senha seguindo as orientações conforme o Manual do Usuário do fabricante. 

SIRENE VOICE (emite um aviso com voz): 
 

A sirene voice emite som de alarme além de alertar com voz dizendo: este local foi 
violado, e está sendo monitorado pela OPERAÇÃO 24 HORAS através de imagens, 
escutas, e sensores de presença, apoio tático e policia acionada, 0800 ............ 
 

ANULAÇÃO TEMPORÁRIA DE ZONAS (BYPASS): 
 

O ALARME PATRIMONIAL permite a anulação temporária de uma ou mais zonas. Esta função deve 
ser programada no máximo 30 segundos antes do sistema ser ativado. Após ser desativado, as zonas 
que estavam anuladas, voltarão à configuração normal. Somente o usuário da senha máster e os 
usuários com permissão podem anular temporariamente uma zona. 
 

PROGRAMAÇÃO: 

O ALARME PATRIMONIAL possui diversos parâmetros programáveis, o que a torna versátil, 
permitindo otimizar seu funcionamento para cada necessidade. 

Estas configurações são armazenadas na memória EEPROM, evitando assim a necessidade de 
reprogramação frequente. 
 

Para programar estes parâmetros, é necessário o uso de duas senhas especiais, denominadas senha 
máster e senha do instalador e são extremamente confidenciais de uso interno. 
 

SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO:  
 

São zonas sem fio e seu funcionamento não depende das zonas com fio. É possível 

programar mais de um sensor por zona, sempre respeitando o limite de 128 dispositivos 

sem fio, entre controles remotos e sensores sem fio. 

 

EMERGENCIA MÉDICA SEM FIO: 
 

Quando um dispositivo sem fio é programado para esta função, o evento Emergência 
Médica será gerado e a sirene emitirá bipes com duração de 1 segundo a cada 6 
segundos, a Central de Monitoramento da OPERAÇÃO 24 HORAS recepcionará o evento 
e tomará as medidas conforme orientação pré-determinada pelo usuário. 
 

PÂNICO E INCÊNDIO SEM FIO: 
 

• Pânico com sirene: quando o dispositivo for acionado, a sirene dispara e o evento 
Pânico Audível, será gerado um evento a Central de Monitoramento 24 Horas. 

• Pânico silencioso: quando este evento é gerado, a sirene permanece desligada, será 
gerado um evento a Central de Monitoramento 24 Horas. 

• Incêndio: quando este evento é gerado, a sirene emite toques intermitentes com 
intervalo de 1 segundo, será gerado um evento a Central de Monitoramento 24 Horas. 

CONFIGURAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO: 

Sua central de alarme foi especialmente desenvolvida para ser monitorada remotamente, ou seja, a 
OPERAÇÃO 24 HORAS monitora em tempo real diversos eventos, por exemplo: 

 Ativação e desativação do sistema; 

 Falta de energia elétrica; 

 Violação do sistema (disparo); 

 Corte ou curto-circuito do fio da sirene; 

 Teste periódico. 



                                                                                                                                                                                                                              
SIMULAÇÃO: 
 

 
 

EVENTOS E ATUAÇÕES: 
 

 Emergência médica; 

 Disparo ou pânico de incêndio; 

 Alarme incêndio; 

 Pânico audível ou silencioso; 

 Pânico; 

 Senha de coação; 

 Pânico coação; 

 Pânico silencioso; 

 Disparo de zona; 

 Disparo perimetral; 

 Disparo de zona 24 h; 

 Disparo silencioso; 

 Sobrecarga na saída auxiliar; 

 Problema no sistema; 

 Falha na rede elétrica; 

 Bateria principal baixa ou em curto-circuito; 

 Reset pelo modo de programação; 

 Reset sistema; 

 Alteração da Programação do Painel; 

 Corte ou curto-circuito na sirene; 

 Problema na sirene; 

 Problema em teclado ou receptor do 

barramento; 

 Falha em módulo de expansão; 

 Falha de linha telefônica; 

 Falha ao comunicar evento; 

 Loop de proteção aberto; 

 Curto-circuito na fiação dos sensores; 

 Loop de proteção em curto-circuito; 

 Tamper do sensor; 

 Bateria baixa de sensor sem fio; 

 Ativação/Desativação pelo usuário; 

 Ativação automática; 

 Ativação/desativação remota; 

 Ativação por uma tecla; 

 Ativação rápida; 

 Acesso remoto pelo software de 

download/upload; 

 Download realizado; 

 Disponível no modo programável; 

 Download sem sucesso; 

 Ativação em modo noturno; 

 Ativação parcial; 

 Senha incorreta; 

 Código de acesso errado; 

 Anulação temporária de zona; 

 Bypass de zona; 

 Bypass por disparo; 

 Teste manual; 

 Teste periódico; 

 Solicitação de manutenção; 

 Requisição de serviço; 
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 Reset do buffer de eventos; 

 Log de eventos resetado; 

 Log de eventos cheio; 

 Data e hora foram reiniciadas; 

 Reset de data e hora; 

 Evento interno; 

 Código contact-ID; 

 Bateria principal ausente ou invertida.

 

Quando ocorrer um evento, o ALARME PATRIMONIAL liga para a Central de Monitoramento 24 Horas 
e transmite via DTMF (linha fixa) o evento ocorrido (buffer interno para 256 eventos). 
 

Além do descrito acima, em caso de violação do sistema ou acionamento da função Pânico, o ALARME 
PATRIMONIAL pode discar para até 5 telefones pessoais e emitir, pela linha telefônica, o som de uma 
sirene durante aproximadamente 50 segundos para cada telefone chamado. Esse procedimento será 
repetido enquanto a sirene estiver ativa, e no máximo duas ligações para cada telefone programado. 
 
 

CENTRAL OPERAÇÕES 24 HORAS: – UNIDADE PATRIMONIAL 
 

 

DOWNLOAD/UPLOAD: 

O procedimento de download/upload permite que o sistema seja programado à 
distância através da Central de Monitoramento 24 Horas da OPERAÇÃO 24 
HORAS com moldem compatível com o protocolo ITU-T V21 e com o software de 
download instalado. 
 

O software de download, além de permitir configurar o sistema, também permite visualizar o status do 
ALARME PATRIMONIAL em tempo real, ativar/desativar o sistema, anular temporariamente uma zona 
(bypass), visualizar os últimos eventos ocorridos com data e hora e salvar estas informações localmente 
para consulta futura. 
 

CONFIGURAÇÕES DE TEMPO: 
 

Seu ALARME PATRIMONIAL possui relógio e 
calendário internos e permite a programação do tempo 
de disparo da sirene e do tempo de entrada e saída. 
O relógio e calendário internos devem ser programados 
corretamente para que, na ocorrência de um evento, ele 
seja armazenado no buffer da central com a data e hora 
correta. Quando o evento é transmitido à Central de 
Monitoramento 24 Horas, a data e a hora não serão 

transmitidas. No entanto, a central armazena os últimos 256 eventos ocorridos (incluindo data e hora) e 
estes eventos podem ser consultados remotamente através do software de download/upload. 
 
TEMPO DE SIRENE: 
 

O tempo de sirene sai de fábrica programado para 15 minutos. Esse é o tempo que a sirene fica ligada 
após a violação ocorrer e pode ser programado entre 01 e 99 minutos. 

 



 
TEMPORIZAÇÃO DE ENTRADA: 

A temporização de entrada é utilizada quando se deseja ter um tempo para entrar no ambiente 
protegido e desativar a central sem disparar o alarme.  

Quando está ativada, se houver o acionamento de algum sensor ligado à zona 
temporizada, a central memoriza a violação e espera o tempo programado para 
disparar o alarme. Portanto, se a central não for desativada durante esse período, o 
alarme será disparado mesmo que o sensor tenha voltado ao normal. 

A temporização de entrada é valida para as zonas que foram programadas como 
Temporizada para entrada, a central possui duas temporizações de entrada: 
Temporização B para zonas da Partição B e Temporização A para zonas da Partição A e para as 
demais zonas. Se o sistema não estiver particionado somente a Temporização. 

 

TEMPORIZAÇÃO DE SAÍDA: 

A temporização de saída é utilizada quando se deseja ativar a central pelo teclado, 
e ter tempo para sair do local antes que o alarme dispare. Todas as zonas são 
afetadas pela temporização de saída, exceto as zonas programadas como 24 h, 
pânico, emergência médica ou incêndio. 

Este tempo é programável de 000 (temporização desativada) até 255 segundos e 
sai de fábrica programado para 30 segundos. 

Se a temporização estiver programada, quando o ALARME PATRIMONIAL for 
ativado pelo teclado, este emitirá bipes a cada 1 segundo, e nos últimos 5 
segundos da temporização, os bipes serão mais rápidos. 
A temporização de saída é válida somente para ativação da central via teclado. 
Quando a ativação é feita via controle remoto a temporização será sempre zero (instantâneo). 
 

TESTE PERIÓDICO: 

Esta função é utilizada para verificar a integridade do canal de comunicação 
entre o ALARME PATRIMONIAL e a OPERAÇÃO 24 HORAS. Se programado, 
periodicamente será reportado o evento Teste periódico. Desse modo, se a 
OPERAÇÃO 24 HORAS não receber este evento no período programado, o 
canal de comunicação pode ser considerado inoperante. 
A função Teste periódico pode operar em dois modos:  

• Horário: o evento de teste periódico é enviado uma vez por dia sempre no horário programado. Se 
este modo estiver programado, o teste por intervalo de tempo será ignorado. 

• Intervalo de tempo: o teste periódico é enviado em intervalos de tempo programáveis de 1 a 255   
   horas. 

AUTO-ATIVAÇÃO: 

Esta função ativa o ALARME PATRIMONIAL se todas as zonas estiverem fechadas e não houve 
movimento no ambiente durante o tempo programado, a qualquer hora do dia, ou após um horário 
programado. 

O tempo é programável de 01 a 99 minutos, isto é, até uma hora e trinta e nove minutos, a qualquer 
hora do dia.  
Existe ainda a opção da Auto-ativação parcial que permite ativar o sistema em modo noturno (não 
particionada), apenas Partição A ou apenas Partição B (particionada). 

TESTE DA BATERIA DOS SENSORES SEM FIO: 

Esta função é utilizada para testar o estado da bateria dos sensores sem fio. Ao habilitar 
esta função, toda vez que um sensor sem fio for acionado, a sirene emitirá um sinal sonoro 
indicando o estado da bateria, conforme descrito a seguir: 

• Se for emitido apenas um bip curto = bateria OK 
 
• Se forem emitidos três bipes curtos = bateria fraca. 

 



 
INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E PROBLEMAS NO BARRAMENTO: 

Normalmente, a central limpará a indicação de bateria fraca ou de problemas no barramento assim que 
o problema deixar de existir, seguindo a lógica descrita a seguir. 

• Bateria fraca: se foi identificado o problema de bateria fraca em uma zona, a indicação será limpa 
quando a bateria do sensor for substituída por uma nova e a central receber uma transmissão do 
sensor que gerou o problema. 

• Problemas no barramento: se um teclado ou um receptor foi removido do barramento ou deixou de 
funcionar corretamente, a indicação só será limpa quando o teclado ou receptor voltarem a funcionar 
corretamente.  

 

Porém, se um sensor sem fio, teclado ou receptor adicional forem removidos permanentemente, a 
indicação de problemas não será limpa, pois o problema não foi solucionado. Esta função foi desen-
volvida para estes casos, para que quando for executada, limpe todas as indicações de bateria fraca e 
problemas no barramento. 

SENSORES: 

O sistema é equipado com alguns sensores para detectar possíveis problemas.  

• Sensores de corte e curto-circuito do fio da sirene: estes sensores monitoram 
a integridade do fio da sirene. Caso os sensores estejam ativados e o fio for cortado 
ou colocado em curto-circuito será reportado o evento de problema na sirene à 
OPERAÇÃO 24 HORAS. 
• Sensor de corte de linha telefônica: quando ativado, este sensor mede a tensão na linha telefônica 
a cada 10 segundos e, caso esteja acima do limite por 3 testes consecutivos considera que a linha 
esteja inoperante. O evento de corte de linha telefônica é gerado e, se programado, dispara a sirene, 
mesmo que o sistema esteja desativado. 

PROBLEMA GERA DISPARO: 

Quando o sistema está ativado, haverá disparo se pelo menos um 
dos seguintes problemas for detectado: problema em dispositivo do 
barramento, problemas na sirene, corte de linha telefônica, tamper 
ou curto circuito na fiação dos sensores. Com o sistema 
desativado, apenas o evento correspondente é gerado, porém a sirene permanece desligada. 
 

Pode-se selecionar quais problemas irão gerar disparo da sirene mesmo com o sistema desativado ou 
bloquear o disparo por problemas quando o sistema estiver ativado. 
 

FUNÇÕES ESPECIAIS: 
 

• Call back: quando habilitada, o ALARME PATRIMONIAL atende a chamada de acordo com o número 
de toques programado e, caso receba uma senha válida, encerra a chamada e liga para o telefone 
programado na memória 03 para iniciar o download/upload. Se 
esta função estiver desabilitada, quando uma chamada for 
atendida, a central de alarme iniciará o processo de 
download/upload assim que receber uma senha válida. 

 

• Sobreposição de secretária eletrônica: esta função serve 
para evitar que a secretária eletrônica atenda uma ligação 
destinada a download/upload. Quando habilitada, a central só 
atende se duas chamadas ocorrerem em um intervalo máximo 
de 1 minuto. Por exemplo, uma pessoa liga, deixa tocar duas 
vezes, desliga e liga novamente. Se desabilitada, a central de 
alarme atende a ligação após o número de toques 
programados. 

 

• Reportagem em tempo real: no modo padrão, quando ocorre disparo em uma zona, a central envia o 
evento de disparo apenas uma vez para a Central de Monitoramento 24 Horas e envia o evento de 
disparo cessado somente quando o sistema for desativado. Se a reportagem em tempo real estiver 
ativada, a central envia os eventos de disparo e disparo cessado, sempre que a zona for aberta ou 
fechada enquanto o sistema estiver ativado. 



 
• Reportar tensão da bateria do sistema: com esta função habilitada, sempre que forem reportados os 

eventos de bateria ausente e/ou bateria fraca o campo zona do protocolo Contact-id representará a 
tensão da bateria no momento em que o evento foi gerado com precisão de 0,2 V. Por exemplo, se o 
campo zona tiver o valor 125 a tensão da bateria é de 12,5 V (+/-0,2 V), ou seja, entre 12,3 V e 12,7 V. 

 

• Não reportar falha ao comunicar evento: bloqueia o envio do evento Falha ao comunicar evento. 
 

• Não reportar senha incorreta: bloqueia o envio do evento Senha incorreta. 
 

CONTA DE MONITORAMENTO: 
 

A conta de monitoramento é a identificação do cliente com a OPERAÇÃO 24 HORAS. No ALARME 
PATRIMONIAL, podem ser programadas até duas contas (uma para cada partição). 
 

RESET DE EVENTOS PENDENTES: 
 

Este comando cancela o envio de todos os eventos não transmitidos, porém os eventos continuam 
gravados e podem ser acessados através do download. Por exemplo, se o sistema ficou algum tempo 
sem uma linha telefônica instalada, o buffer de eventos pode ter até 256 eventos não transmitidos. 

SENHAS: 

O ALARME PATRIMONIAL possui 60 senhas secundárias e pode ser 
programada para até duas partições, ou seja, semelhante a dividir a central em 
duas e comandá-las pelo mesmo teclado.  
 

Através da senha máster, é possível alterar a própria senha programar e/ou 
alterar as senhas secundárias, ativar ou desativar a central inteira ou uma 
partição específica. Com as senhas secundárias, só é possível efetuar ativação 
e desativação nos modos que a mesma tenha permissão. Pode-se programar 
uma senha secundária que permite somente ativar o sistema completo, mas não 
permite desativá-lo. Em sistemas particionados, é possível programar senhas para ativar/desativar a 
Partição A (Ambiente A) e senhas para ativar/desativar a Partição B (Ambiente B). 
 

BATERIA DO SISTEMA: 
 

O ALARME PATRIMONIAL funciona com bateria própria, ou seja, na falta de energia 
o sistema funciona normalmente e a Central de Monitoramento da OPERAÇÃO 24 
HORAS é alertada, e ficará monitorando, após o restabelecimento de energia o 
sistema recarrega a bateria e avisa a Central de Monitoramento do restabelecimento. 

FUNÇÕES DAS ZONAS: 

As zonas do ALARME PATRIMONIAL podem ser configuradas para as seguintes funções; 

• Temporizada para entrada;   

• Seguidora; 

• 24 h; 

• Pânico;  

• Emergência médica; 

• Incêndio. 

• Zona temporizada para entrada: permite definir quais 

zonas serão temporizadas quando o ALARME 

PATRIMONIAL estiver ativado. Se uma zona temporizada 

for aberta com a central ativada, a temporização de entrada será iniciada. Será necessário desativar o 

sistema antes do fim da temporização para que o alarme não dispare. Se uma zona não temporizada 

for aberta antes da desativação do sistema, o disparo será imediato. 

• Zona seguidora: esta configuração só é válida se utilizada em conjunto com uma zona temporizada 

com a central de alarme ativada. A zona pode se comportar de duas maneiras distintas: 



 
1. Caso alguém entre em uma zona temporizada e em seguida entre na zona seguidora, o 

comportamento será de zona temporizada. 

2. Caso alguém entre em uma zona seguidora sem ter passado antes por uma zona temporizada, o 

comportamento será de zona imediata. 

• Zona 24 Horas: nesta configuração, a zona permanece ativada 24 horas por dia, mesmo quando o 

sistema estiver desativado. Pode ser configurada para disparo audível ou silencioso. 

• Zona pânico: esta função foi concebida para solicitar ajuda em uma situação de perigo. No momento 

em que a zona for violada, o evento de pânico será reportado à Central de Monitoramento 24 Horas. É 

possível programar esta função no modo audível ou silencioso. 

• Zona pânico médico: quando a zona for violada, o evento de emergência médica será reportado à 

Central de monitoramento 24 Horas e a sirene emitirá bipes com duração de 1 segundo a cada 6 

segundos. 
 

• Zona de incêndio: tem a função de monitorar sensores de incêndio. A zona permanece ativada 24 

horas por dia. Caso o sensor detectar algum problema, o evento de incêndio será reportado à Central 

de Monitoramento 24 Horas e a sirene emitirá toques pulsados.  
 

MODO DE OPERAÇÃO DA ZONA: 

Em conjunto com as configurações citadas acima, a zona pode ser configurada para os seguintes 
modos de operação: 
 

• Inteligente: esta função modifica a lógica de acionamento da zona e é utilizada para diminuir a 
possibilidade de ocorrer um disparo falso. Se 
este modo de operação estiver habilitado em 
uma determinada zona, ocorrerá disparo apenas 
nas seguintes condições: 

• Se houver duas aberturas dentro do período 

programado na configuração de temporização 

da zona inteligente.  

• Se, após a primeira abertura da zona inteligente, 

durante o período programado, qualquer zona 

da central de alarme for disparada. 

• Se a zona permanecer aberta durante o período programado na configuração de tempo da zona 

inteligente. 
 

• Rápida: o sensor deve permanecer por um tempo mais curto (15 milissegundos) que o da zona 
normal, configuração indicada para sensores de impacto, não devendo ser utilizada para outros tipos 
de sensores devido ao risco de disparos falsos. Caso esta configuração esteja desabilitada, a zona irá 
operar no modo padrão, ou seja, o sensor deverá permanecer aberto por no mínimo 250 
milissegundos para que ocorra um disparo na central de alarme, configuração indicada para sensores 
de presença e de abertura. 

 

 

• Silenciosa: se houver disparo em uma zona configurada para o modo silencioso, a sirene não será 
acionada, porém o evento correspondente será enviado à Central de Monitoramento 24 Horas e os 
telefones pessoais programados serão chamados. 

CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE ZONAS: 

Esta função cancela temporariamente uma zona se esta disparar o número de vezes programado, 
dentro de uma mesma ativação. Por exemplo, com o número de disparos programado para 4, na quarta 
vez que um sensor disparar enquanto o sistema estiver ativado, a zona correspondente será anulada e 
o evento de By-pass será enviado à Central de Monitoramento 24 Horas. Quando o sistema for 
desativado, a zona voltará ao seu funcionamento normal. 
 
 



 
PERMISSÕES DAS SENHAS:  

As senhas secundárias podem ser habilitadas para as seguintes 
funções: 

• Partição A: em sistemas não particionados, as senhas 
habilitadas para esta função podem ativar o sistema em modo 
completo ou em modo noturno. Em sistemas particionados, as 
senhas terão permissão para ativar apenas a Partição A. 

• Partição B: esta configuração só é válida em sistemas 
particionados e as senhas selecionadas terão permissão para 
ativar apenas Partição B. 

Obs.: Se desejar é possível habilitar uma senha para ativar as duas partições. 

• Permissão para somente ativar: as senhas selecionadas poderão ativar o sistema, mas não terão 
permissão para desativar. 
• Anulação temporária: inicialmente, somente a senha máster tem permissão para executar a 
anulação temporária de zonas (by-pass), as senhas selecionadas para esta função terão permissão 
para cancelar zonas no momento da ativação do sistema. 
 
NÚMERO DE TENTATIVAS PARA REPORTAR UM EVENTO: 
 

Sempre que um evento é gerado, o ALARME PATRIMONIAL liga para a Central de Monitoramento 24 
Horas e, caso não consiga enviar o evento, faz uma nova ligação e tenta enviar o evento novamente. O 
painel sai programado de fábrica para 9 tentativas, este valor pode ser alterado respeitando o limite de 1 
a 9 tentativas. 
 

CERCA ELÉTRICA: 
 

 Habilita e desabilita o choque através de senha (sem choque monitora corte e aterramento da cerca) 

 Limite de 1600 metros lineares de fio de aço inox (400 metros quadrados) 

 Utiliza alimentação e acessórios da central de alarme já instalada 

 Tensão de saída de 8.000 ou 9.000 V pulsativas +/-5% com  

seleção manual via “jumper” 

 Ajuste de sensibilidade manual (“jumper”) de detecção da cerca 

 Módulo de alta tensão separado 

 Corrente pulsante 

 Elimina ruído e interferência de sinal 

 Intervalo de pulsos elétricos de 1 segundo 

 Saída auxiliar protegida contra sobrecarga 

 Módulo resistente a sol e chuva (uso em área externa) 

 Mais seguro, livre de contato com elementos metálicos 

 Sistema de aprendizagem do perímetro e detecção de fugas, evita falsos disparos 

 Cerca com ou sem choque, neste caso monitora corte e aterramento. 
 

CERCA ELÉTRICA: 
 

Hastes: As hastes para fixação dos fios deverão ser presas com 
parafusos e buchas numa altura mínima de 2,10 m com 
espaçamento de3 m entre elas. 
 

Senha máster: ativa/desativa cerca com choque a cerca gera pulso 
de alta tensão a cada um segundo e se estiver programada para 
detecção de fuga, além de corte e aterramento, monitora também 
fuga (centelhamento) na cerca. 
 

Senha secundária: ativa/desativa cerca sem choque a cerca não 
gera pulso de alta tensão, apenas monitora corte e aterramento como se fosse um setor de alarme 
normal. 



 
Seu eletrificador foi projetado para ser ligado em uma cerca com comprimento de até 1600 m de fio. 
Sendo que, normalmente, as cercas são compostas de 4 fios, portanto, o eletrificador cobrirá um 
perímetro de 400 m.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEPTOR: (ACESSÓRIO) 
 

Características: 
 

 2 canais independentes programáveis  

 Duração do pulso programável 

 Sistema com ou sem retenção / NA ou NF 

 Tecnologia “Smart Code” (código fixo - 24 bits) 

 Alcance de 100 metros sem obstáculos 

 Freqüência de operação de 433,92 MHz 

 

Facilidades: 
 

 2 relés para comando 

 Alimentação 12 volts 

 Fácil instalação 

 

 
TECLADO DIGITAL EXTRA: OPCIONAL 
 
ESPECIFICAÇÕES: 
 

• Simplifica a programação da central de alarme 

• Fácil operação 

• Design moderno 

• Visualização de mensagem de texto 

• Visualização do nível de bateria da      central 

• Visualização das zonas 

• Sinalização do status das partições 

• Função pânico, emergência médica e   incêndio 

• Proteção contra violação (tamper) 

• Sinalização sonora durante operação 

• Tampa para proteção contra acionamento acidental das teclas  



 
DADOS TÉCNICOS: 

 

• Dimensões do Produto (HxCxL): 161 x 101 x 30 mm  

• Pânico: Sim  

• Pânico Médico: Sim  

• Peso Bruto: 177 g  

• Tamper: Sim  

• Teclas Iluminadas: Sim  

• Temperatura de Operação: -10ºC a +50ºC  

• Tensão de Alimentação: 9 a 16 Vdc  

• Zonas: 2  

• Consumo: 190 mA  

• Display: 2x14  

• Backlight: Sim  

 

SENSOR MAGNÉTICO DE ABERTURA SEM FIO: 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Frequência de operação: 433,92 MHz com ressonador SAW 

 LED indicador de abertura 

 Detecta e comunica bateria baixa nas centrais RF 

 Tecnologia “smart code” (código fixo - 24 bits) 

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS: 
 

Alcance RF 100 m sem obstáculos 
Detecção Reed Switch 
Dimensões do 
Produto (HxCxL) 

131 x 82 x 31 mm 

Frequência 433,92 MHz 
Peso bruto 0,04 kg 
Peso líquido 0,03 kg 

Smart code – 24 bits Sim 
Temperatura de 
Operação 

-10ºC a +50ºC 

Tensão de 
Alimentação 

12 Vdc 

Umidade relativa 10% a 90% 

 
 
TELEFONES DE EMERGÊNCIA NO MUNDO 
 
 

 
 
 
 



 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
 

O ALARME PATRIMONIAL deve ser adquirido somente em lojas credenciadas pela OPERAÇÃO 24 
HORAS, bem como, as instruções de manuseio, manutenção ou transferência do equipamento para 
terceiros. Somente será prestada assistência técnica para clientes adimplentes. 
 
O ALARME PATRIMONIAL terá assistência técnica gratuita na capital 
onde o usuário adquiriu o equipamento. Nesses casos, o atendimento 
será de segunda-feira a sexta-feira no horário das 9:00 às 18:00 horas, 
conforme as condições de contratação dos serviços da Loja 
Credenciada e da garantia concedida e as despesas de transporte são 
por conta e risco do Contratante.  

Caso seja constatado que o defeito não é proveniente do ALARME PATRIMONIAL, será cobrada do 
usuário, uma taxa no valor da mensalidade do mês vigente. No caso de compras por Internet em nossa 
loja virtual e caso exista a necessidade de manutenção do equipamento, o contratante deverá entrar em 
contato com o Departamento Técnico situado na Rua Bernardino de Campo, 59, Campo Belo, São 
Paulo, Capital, telefone (11) 3053-4444 as despesas de envio de ida e volta serão por conta do 
Contratante. Caso a Contratada habilite o ALARME PATRIMONIAL, a garantia da assistência 
técnica terá a validade de 90 dias a partir da data do inicio do Contrato de Prestação de Serviços, 
consertos efetuados em garantia, não implicarão no aumento do prazo da garantia conforme 
discriminado pelo fabricante/fornecedor. Caso a manutenção seja feita fora da rede autorizada, os 
produtos na garantia estarão descobertos automaticamente. 
 
GARANTIA: 
 
O ALARME PATRIMONIAL por se tratar se sensores sem fio pode ser instalado independentemente de 
qualquer equipamento eletrônico, sistemas RF como portões elétricos, cerca elétrica, 
Wireless, ou de alarme existentes sem provocar interferências entre os sistemas. 
 
A OPERAÇÃO 24 HORAS oferece garantia de 12 (doze) meses consecutivos do 
equipamento adquirido, contado da data da Ordem de Serviço de instalação e Nota 
Fiscal, desde que seja feito no mínimo um teste mensal e o aparelho tenha sido 
adquiridos pelas lojas credenciadas e utilizado em condições normais, para uso, de acordo com as 
orientações do manual do usuário para o ALARME PATRIMONIAL 
 
A reposição das baterias dos sensores infravermelhos e sensores correrão por conta do 
Contratante/Comodatária não abrangendo a garantia concedida. 
 
 
       
             
                        Cartão do usuário – frente                                  Cartão do Usuário - verso 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

PROTEGENDO SUAS CONQUISTAS. 
 
 
 


