C ATÁ L O G O

DE PRODUTOS

A EMPRESA
Atuando desde 1986 no mercado brasileiro, a Sulton Produtos Eletrônicos é referência em sistemas de
segurança eletrônica. São soluções desenvolvidas com tecnologia de ponta e foco nas necessidades
dos clientes – além do melhor atendimento do mercado, garantido pelo treinamento constante de
sua equipe técnica e cursos de capacitação para seus distribuidores. Tratar cada cliente como um
verdadeiro parceiro de negócios é outro diferencial da empresa, que vem conquistando cada vez
mais a confiança e a credibilidade de todo o segmento.

infraestrutura
Além da capacidade de inovação, do grande conhecimento do mercado e de um capital humano de
alto valor, a Sulton também oferece infraestrutura adequada a toda e qualquer demanda de seus
clientes.

tecnologia
A Sulton sabe que investir pesado em tecnologia é o segredo para se manter no topo em um mercado
altamente competitivo. Por isso, toda a equipe da empresa busca sempre 100% de resultado, através
do desenvolvimento contínuo de metodologias e elevados padrões de desempenho.
Aprimorar-se o tempo todo está no DNA da Sulton. Dotada de equipamentos de última geração, a
empresa cria, testa e fabrica produtos de alta qualidade e confiabilidade. É graças a uma equipe de
profissionais altamente capacitada e com grande conhecimento técnico que a Sulton consegue
garantir soluções sempre ágeis e eficazes para as necessidades de seus clientes.

A Sulton conquistou a certificação do Sistema
de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008. Para
nossos clientes, É a garantia de que estamos
fornecendo produtos de qualidade e que
atendam todas as suas demandas.

monitoramento via rádio

sulton
net rádio
Seja dono de uma rede de
monitoramento própria e
totalmente confiável

Sulton Net
Rádio

3022-14-5806

›› O

Sulton Net Rádio foi desenvolvido usando a forma
mais avançada de comunicação independente
e bidirecional, a rede Mesh, que permite fácil
instalação, expansão e gerenciamento.
›› Comandos remotos de PGMs através
do centro de monitoramento.
›› Sistema de monitoramento próprio com confiabilidade
total, diferente de GPRS, ethernet, ou linha telefônica,
que dependem de uma operadora para funcionar.
›› Elimina custo de taxas mínimas e de consumo
cobradas em instalações de linhas telefônicas
físicas, bem como os custos de serviços
de dados em sistema celular GPRS.
›› Controle total: você é o dono do sistema e da
rede de comunicação para monitoramento.
›› Fácil instalação e gerenciamento sendo compatível com
a maioria dos softwares de monitoramento do mercado.
›› A rede pode ser expandida conforme
necessidade e na direção desejada.
›› Sistema de comunicação por rede Mesh, permitindo
múltiplas rotas para comunicação, diferente de
sistemas disponíveis no mercado, que são apenas
unidirecionais ou só fazem comunicação ponto a ponto.
›› Plug and Play: novos rádios são automaticamente
incluídos na rede e acrescentados nas
tabelas de roteamento (Self Enrolled).

módulo sulton
net rádio
ACESSO
REMOTO VIA
SOFTWARE

›› Módulo

de rádio bidirecional em rede mesh para
comunicação de eventos da central modular.
›› Reporte e comando de eventos por barramento
serial da CLS Modular (muito mais rápido).
›› Compatível com rede de rádio de
monitoramento Sulton.
›› Interface USB para configuração do módulo de radio.
›› Comando remoto de arme/desarme
bloqueio da CLS Modular via software de
monitoramento Sulton NetRádio.
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›› Totalmente

bidirecional, sempre confirma se os
comandos e eventos realmente chegaram ao destino.
›› Não necessita de receptoras de monitoramento
específicas, pois o rádio pode fazer esta
função da receptora de monitoramento.
›› Emulação da linha telefônica com suporte total
ao protocolo de monitoramento Contact-ID e,
consequentemente, compatível com a maioria
das centrais monitoradas do mercado.
›› Interface USB para uso em qualquer computador
e com qualquer software de monitoramento
emulando uma porta serial (porta COM).
›› Pode ser usado para monitorar centrais
“não monitoradas” através dos sinais
presentes nos conectores.
›› Possui PGMs, que podem ser comandadas
remotamente pelo centro de monitoramento
para arme e desarme de painéis de alarme.
›› Supervisão da rede: caso algum rádio seja
desconectado, em minutos chega a base
de monitoramento a informação.
›› Buffer de memórias dos 100 últimos eventos.
›› Pânico silencioso direto no rádio.
›› Aviso de baixa bateria.

monitoramento via rádio

central
cls
modular
ACESSO
REMOTO VIA
SOFTWARE

›› Reporte

de eventos por barramento serial aos
módulos Sulton e ao Sulton NetRádio.
›› Teclado com 12 teclas funcionais (com teclado).
›› 10 setores sem fio.
›› 5 setores de zonas simples ou 10 zonas
dupla (com resistores de zona).
›› Setor Imediato, inteligente, temporizado ou 24h.
›› Memória para 20 códigos de controle remoto.
›› Memória para 30 códigos de sensores sem fio.
›› Particionamento de setores por controle
remoto e teclado com senha.
›› Indicador sonoro e visual de bateria baixa
e tamper dos sensores sem fio.
›› Apagamento de controle remoto e sensores sem
fio individualmente por transmissão de código.
›› Acesso a programação da central por
controle remoto e senha (até 10 senhas).

com teclado

SEM teclado

›› Central

arma e desarma pelo controle remoto, teclado
com senha e Acesso Remoto (radio de monitoramento).
›› Bloqueio de setor por teclado e Acesso
Remoto (radio de monitoramento).
›› Reporta status da central para o
radio de monitoramento.
›› Aviso audível quando a central detecta falta
de AC e bateria baixa do sistema.
›› Proteção total do sistema caso a central esteja
sem AC e com a bateria do sistema baixa.
›› Tempo programado para auto-arme total ou parcial.
›› Funcionamento com até mais 4
teclados externos simultâneos.
›› Tecnologia de baixo consumo.
›› Carregador chaveado.

teclado
para
central
modular
›› Teclado

com 12 teclas funcionais.
de todas as funções da
central modular por barramento serial.
›› Arme/desarme por senha da central CLS Modular.
›› Indicação em tempo real das zonas da central
modular (arme/desarme/disparo/bloqueio).
›› 1 setor com fio programável (imediato,
inteligente, temporizado, 24h).
›› Funcionamento com até 4 teclados
simultâneos na central modular.
›› Memória não volátil.
›› Tecnologia de baixo consumo.
›› Programação
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CENTRAIS DE ALARME

GSM 1000
Central de alarme 10 setores
• Reporta status geral da central por SMS
• Acionamento da PGM por SMS
• Acompanha controle remoto Sulton

›› Discador

GSM integrado.
setores mistos (com fio e sem fio).
›› Setor Imediato, Inteligente, Temporizado e 24 horas.
›› Saída para sirene com acionamento
por transistor (sem relé).
›› Saída para 1 PGM.
›› Acionamento da PGM por controle remoto
(arme, desarme, disparo e pânico
silencioso) e/ou por SMS.
›› Memória para 45 controles remotos, sendo 1 controle
master.
Memória para 100 sensores sem fio, PGM e pânico.
›› Acesso à programação da central por
controle master, teclado ou SMS.
›› Central arma e desarma pelo controle
remoto, teclado e/ou SMS.
›› Cancela setor por teclado ou por SMS.
›› 10

›› Aviso

de disparo da central por SMS, indicando
na mensagemqual setor foi violado.
›› Aviso de bateria baixa do sistema por
ligação (som bitonal) e/ou SMS.
›› Aviso de bateria baixa/abertura de tampa
dos sensores sem fio por SMS.
›› Aviso de falha AC (falta de energia) e
do retorno da energia por SMS.
›› Aviso de tentativa de bloqueio de RF (sistema
antijamming)por SMS após o retorno do sinal de rede.
›› Identificação de usuário que armou/
desarmoua central na mensagem SMS.
›› Reporta o status da central (armada/desarmada,
alarme disparado/não disparado, bateria baixa/ok).
›› Tempo de saída e de entrada
programáveis independentemente.
›› Acompanha controle remoto Sulton.

CLS 1400
Central de alarme 10 setores
• 4 setores híbridos, com fio e sem fio 		
	simultaneamente
• 6 setores exclusivamente sem fio
• TeleAlarme incorporado com 6 memória
• Compatível com o uso em linhas telefônicas digitais

›› Discador

integrado compatível com o
uso em linhas telefônicas digitais.
›› 6 memórias de telefones, com até 16 dígitos cada uma.
›› Setor Imediato e/ou Temporizado.
›› Reporta bateria baixa.
›› Entrada PAR para armar e desarmar a central
por teclado, chave e Discador GSM 100.
›› Tempo de disparo de sirene programável.
›› Função pânico silencioso.
›› Memória para 100 códigos de controle remoto,
pânico silencioso e sensores sem fio.
›› Particionamento de setores por controle remoto.
›› RF de alta performance e longo alcance.
›› Indicador sonoro e visual de bateria baixa
e tamper dos sensores sem fio.
›› Apagamento de controle remoto e sensores sem
fio individualmente por transmissão de código.
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›› Apaga

sensores sem fio dos setores: parcial ou total.
e rearme automático dos setores.
›› Teste de caminhada para facilitar
a instalação dos sensores.
›› Arma e desarma central por senha (até 10 senhas).
›› Aviso audível quando a central detecta falta
de AC e bateria baixa do sistema.
›› Proteção total do sistema caso a central esteja
sem AC e com a bateria do sistema baixa.
›› Tempo programado para auto-arme total ou parcial.
›› Tempo de saída e de entrada
programáveis independentemente.
›› Tecnologia de baixo consumo.
›› Saída auxiliar de 12V.
›› Bloqueio

CENTRAIS DE ALARME

CLS m10
Central de alarme
monitorada 10 setores
• Opção Modem e Discador
• Detecção de corte da linha telefônica

›› 10

setores mistos (com fio e sem fio) monitoráveis
de comunicação Contact-ID
›› Setor Imediato, Inteligente, Temporizado e 24 horas
›› Identificação de usuário no monitoramento
›› Identificação do setor violado e restaurado
›› Detecção de corte da linha telefônica
›› Detecção de curto e corte de sirene
›› Saída MON ou PGM (configurável)
›› Acionamento da PGM por arme, desarme, disparo,
controle remoto, corte da linha telefônica, reportagem
de eventos, corte ou curto da sirene e pânico silencioso
›› Acesso remoto da PGM por telefone
›› Memória para 45 códigos de controle remoto
(15 controles com 3 botões cadastrados)
›› Memória para 78 sensores sem fio, PGM e pânico
›› Memória para 1 controle master
›› Salva eventos na memória flash (até 32 eventos)
›› Acompanha controle remoto Sulton
›› Protocolo

›› Central

arma e desarma pelo controle
remoto, teclado, PAR ou telefone
›› Sinalização de bateria baixa dos sensores sem fio
›› Aviso de falha AC (falta de energia)
e do retorno da energia
›› Autoteste periódico
›› Tempo programado para autoarme total ou parcial
›› Programação do tempo do setor
inteligente e do setor temporizado
›› Tempo de saída e de entrada
programáveis independentemente
›› Opção para habilitar os eventos que serão
reportados ao monitoramento (pânico
silencioso, falhas, arme/desarme, reset do
sistema, programação e teste periódico)
›› Reset do buffer de eventos que serão
reportados ao monitoramento

CLS 1000
Central de alarme 10 setores
• Longo alcance
• Compatível com uso em linhas analógicas e digitais
• Telealarme incorporado com 6 memórias

›› 10

setores híbridos, com fio e sem fio simultaneamente.
integrado compatível com
o uso em linhas telefônicas digitais.
›› 6 memórias de telefones, com até 16 dígitos cada uma.
›› Sinaliza memórias vazias.
›› Teste individual de cada memória de telefone.
›› Tempo de espera de tom de linha de 1 a 9 segundos.
›› Reporta bateria baixa.
›› Permite conexão com PABX.
›› Permite de 1 a 4 ciclos de discagem.
›› Particionamento de setores por controle remoto.
›› RF de alta performance e longo alcance.
›› Função pânico silencioso.
›› Tempo programado para autoarme total ou parcial.
›› Autoarme dependente de setor.
›› Tempo de disparo de sirene programável.
›› Saída de nível do estado da central para
o monitoramento - Saída MON.
›› Entrada PAR para armar e desarmar a central por
teclado ou chave (temporiza o setor 1 automaticamente).
›› Possibilidade de silenciar bip de sirene.
›› Discador

›› Indicador

sonoro e visual de bateria baixa
e tamper dos sensores sem fio.
›› Memória para 100 códigos de controle
remoto, pânico e sensores sem fio.
›› Bloqueio e desbloqueio de setores simultaneamente.
›› Apaga controle remoto separadamente
de sensores sem fio.
›› Apaga sensores sem fio dos setores: parcial ou total.
›› Seletor de uso do resistor de fim de linha de 2K2.
›› Bloqueio e rearme automático dos setores.
›› Disparo contínuo ou ciclos de disparo.
›› Teste de caminhada para facilitar
a instalação dos sensores.
›› Aviso de bateria baixa do sistema por
ligação (som intermitente).
›› Aviso audível quando a central detecta falta
de AC e bateria baixa do sistema.
›› Proteção total do sistema caso a central esteja
sem AC e com a bateria do sistema baixa.
›› Saída auxiliar de 12Vcc.
›› Tecnologia de baixo consumo.

7

CENTRAIS DE ALARME

cls 102a
Central de alarme
monitorada 1 setor
• Sinaliza violação, tamper e bateria baixa dos
	sensores sem fio
• Bip de sirene programável (ativo/inativo)

›› 01

zona mista, opera sensores com
e sem fio simultaneamente.
›› Sistema de RF digital.
›› Acompanha controle remoto TCL com bateria.
›› Auto-arme de 15 minutos (configuração por jumper).
›› Possibilidade de silenciar bip de sirene
(configuração por jumper).
›› Sinaliza violação, tamper e bateria
baixa dos sensores sem fio.*
›› Tamper funciona como setor 24h, independente
da central estar armada ou desarmada.

›› Capacidade

para 42
códigos (controle/sensor sem fio).
›› Memorização individual por botões do controle remoto.
›› Apaga controle remoto separadamente
de sensores sem fio.
›› Sinaliza tensão de alimentação baixa (falha de AC).
›› Saída de nível para monitoramento (+ 12Vcc).
›› Consumo em repouso: 15mA.
*Compatível com sensores sem fio Sulton.

cmplus g2
receptora de monitoramento
digital
• Compatível com uso em linhas digitais
• Memória dos últimos 4000 eventos
• Conexão de dados via USB

›› Protocolos

de comunicação suportados:
- DTMF: Ademco Express (4+2) / Ademco Express (4+1) /
Contact ID;
- Pulso: Ademco Slow / SilentKnight / Sescoa /
SIA1 / SIA2 / SIA3.
›› Funcionamento compatível com linhas analógicas
e digitais.
›› Memória dos últimos 4000 eventos, registrando
histórico com informações completas.
›› Comunicação com PC através de porta USB (2.0).
›› Alimentação auxiliar com bateria, permitindo total
autonomia no funcionamento do equipamento.
›› Sinalização de eventos através de aviso sonoro,
podendo ser configurado ativo/inativo.
›› Visualização de informações de configuração e
funcionamento através de LCD 4 linhas por 20 colunas.
›› LEDs indicadores de ligado, status de linha, falha e
atendimento nos módulos de linha e placa principal.
›› Ajuste de data/hora (calendário interno), permitindo o
registro do histórico de eventos com
informações adicionais.

8

Expansível até 6 módulos de linha,
com conexão fácil e rápida.
›› Baixo consumo (máximo 200mA), representando
maior economia de energia.
›› Caixa metálica de 2U no padrão rack de 19 polegadas,
com teclas de função para navegar em histórico
de eventos e configuração de parâmetros.
›› Compatível com a maioria dos softwares
de monitoramento do mercado.
›› Eventos Internos (totalizando 11 opções):
- Falta de linha nos módulos;
- Restauro de falta de linha nos módulos;
- Chamada sem dados de evento de monitoramento;
- Chamada com erros de dados de evento de
monitoramento: falta de rede AC / restauro de rede
AC / tensão de bateria baixa / restauro de tensão de
bateria baixa / falha de comunicação / restauro de
falha de comunicação / teste de comunicação.

››

sensores

vision pet
digital
sensor infravermelho
passivo com fio
• Consumo baixo de 5mA
• Compensação automática de temperatura (Digital)
• Relé de estado sólido

›› Sensor

microprocessado com análise
digital dos movimentos.
›› PET 20kg.
›› Possui 1 PIR de duplo elemento centralizado
(com filtro óptico para luz branca).
›› Ajuste de sensibilidade automático.

›› Ajuste

automático de temperatura (digital).
de detecção de 90°.
›› Consumo baixo de 5mA.
›› Ampla faixa de tensão de entrada de 6
a 24Vdc (mais imune a variações).
›› Relé de estado sólido.
›› Ângulo

spw 345 pet
sensor infravermelho passivo
com fio - Duplo PIR PET
• Ideal para áreas semiabertas
• Equivalente ao uso de 2 sensores passivos
• Ajuste independente de sensibilidade

›› Sensor

microprocessado com análise digital
dos movimentos.
›› Possui duplo PIR QUAD (PET real) posicionado
verticalmente.
›› Ajuste automático de temperatura (digital).
›› Memória de disparo (informa qual sensor disparou
em setores com vários sensores).

›› Monitora

bateria baixa do sistema (central de alarme).
ultrabaixo de 0,65mA (até 30x menor
que outros sensores do mercado).
›› Ampla faixa de tensão de entrada de 4 a 14Vdc
(mais imune a variações).
›› Relé de estado sólido.
›› 2 níveis de sensibilidade (movimento ou caminhada)
›› Consumo
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sensores

spw 425
sensor infravermelho
passivo sem fio
• Sinaliza tamper e bateria baixa*
• Acompanha baterias de lithium de longa duração
• Compatível com a maioria das centrais do mercado

›› Possui

›› Sinaliza

›› Ajuste

1 PIR QUAD elemento centralizado.
de sensibilidade (modo
movimento ou caminhada)
›› Memória de disparo (informa qual sensor
disparou em setores com vários sensores).
›› Frequência de transmissão em 433,92MHz.

›› Acompanha

tamper e bateria baixa*.
4 baterias de lítio de longa duração.
›› Sistema de Codificação HT6P20B.
*Compatível com a maioria das centrais
de alarme Code Learning Sulton.

spw 445 pet
sensor infravermelho passivo
sem fio - duplo pir pet
• Compatível com a maioria das centrais
• Acompanha baterias de lithium de longa duração
• Equivalente ao uso de 2 sensores passivos

Real – Análise Digital.
duplo PIR QUAD posicionado
verticalmente.
›› Ajuste de sensibilidade (modo
movimento ou caminhada)
›› Memória de disparo (informa qual sensor disparou
em setores com vários sensores).
›› Frequência de transmissão em 433,92MHz.
›› Equivalente ao uso de 2 sensores passivos com
controles individuais.
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›› PET

›› Sinaliza

›› Possui

›› Acompanha

tamper e bateria baixa*.
4 baterias de lithium de longa duração.
›› Sistema de Codificação HT6P20B.
›› Compatível com a maioria das centrais do
mercado.
*Compatível com centrais de alarme Code Learning
Sulton.

sensores

smw 210
sensor magnético digital
• Sinaliza informação de abertura e fechamento*
• Sinaliza bateria baixa

›› Acompanha

bateria de lithium de longa duração;

›› Digital;
›› Sinaliza

bateria baixa* (através de led e envio do código);
informação de abertura e fechamento
para a central de alarme, maior segurança
para o sistema de alarme, a central só será
armada após receber a informação que todos
os sensores estão na condição fechado*;

›› Sinaliza

›› Código:

HT6P20B (code learning);
perde calibração;
›› Design discreto e exclusivo;
*Compatível com Centrais de Alarme
Sulton (consulte modelos).
›› Não

ir 4004
sensor infravermelho
ativo - feixe duplo
• Ajuste vertical e horizontal do feixe
• Facilidade no posicionamento dos sensores
• Ajuste de saída de alarme NA ou NF (configurado
	por Jumper)

›› Alcance

›› Facilidade

›› Barra

interno de 70m/externo de 60m.
de LEDs para sinalização da qualidade de
sinal do transmissor (ajuste de sintonia).
›› Ajuste vertical e horizontal dos feixes.
›› 4 ajustes de tempo de obstrução dos feixes
via jumper (velocidade de passagem).
›› Ajuste de saída de alarme NA ou NF
(configurado por jumper).

›› Saída

no posicionamento dos sensores.
utilizando relé de estado sólido.
›› Faixa de tensão de entrada de 10 a 15Vcc/
Vca (mais imune a variações).
›› Consumo receptor: 15mA / transmissor: 35mA.
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sensores

ir 2002
sensor infravermelho
ativo - feixe simples
• Barra de LEDs para ajuste da sintonia
• Facilidade no posicionamento dos sensores
• Alcance interno: 70m/externo 50m

›› Alcance

›› Sinalização

›› Sensibilidade

interno de 70m/externo de 50m.
de sensor ajustável.
›› Barra de LEDs para sinalização da qualidade de
sinal do transmissor (ajuste de alinhamento).
›› Ajuste vertical e horizontal do feixe.
›› Ajuste de tempo de obstrução do feixe (velocidade
de passagem), com 4 ajustes via chave DIP.
›› Ajuste de saída de alarme NA ou NF
(configurado por chave DIP).

›› Facilidade

de bateria baixa (central de alarme).
no posicionamento dos sensores.
›› Entrada de alimentação não polarizada.
›› Saída utilizando relé de estado sólido.
›› Faixa de tensão de entrada de 10 a 15Vcc/
Vca (mais imune a variações).
›› Consumo receptor: 15mA/emissor: 30mA.

RECEPTORaS

srx 102
Receptora 1 relé – pulso
ou retenção
• RF digital de alta performance (longo alcance)
• Capacidade de memorização de até 680 códigos

›› RF

digital de alta performance.
para memorização de até 680 códigos.
›› Acionamento por controle remoto.
›› Tensão nominal de trabalho: 12 a 24Vcc (AC/DC).
›› Ligação direta com transformador de corrente alternada.
›› Sistema de codificação: Code Learning.
›› Possibilidade de 4 configurações do relé (por
jumper): pulso de 0,5 segundo, pulso de 3
›› Capacidade
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segundos, pulso de 5 minutos e retenção.
com saídas NA ou NF com capacidade
de 5A (configuração por jumper).
›› Frequência de trabalho: 433,92MHz.
›› Consumo em repouso: 11mA.
›› Relé

RECEPTORaS

srx 202
Receptora 2 relés Multifuncional
• RF digital de alta performance (longo alcance)
• Flexibilidade na utilização dos relés

›› RF

›› Saída

›› Antena

digital de alta performance.
interna (impressa na placa).
›› Capacidade para memorização de 600 códigos
(200 controles com 3 botões ou 200 sensores).
›› Sistema de codificação: Code Learning.
›› Memorização individual por botões do controle remoto.
›› Condições funcionais: Pulso / Retenção
/ Centralde alarme 1 setor.
›› Opera sensores com fio e sem fio simultaneamente.
›› Sinaliza violação, tamper e bateria
baixa de sensores sem fio*.
›› Sinaliza tensão de alimentação baixa.
›› 2 relés com saídas NA ou NF com capacidade de 5A
(configuração por jumper).

›› Programações

de nível +12V para monitoramento.
via jumper (mais
facilidade na programação).
›› Entrada de setor NF.
›› Frequência de trabalho: 433,92MHz.
›› Tensão nominal de trabalho: 12Vdc.
›› Consumo em repouso: 5mA.
*Compatível com sensores sem fio
Sulton (consultar modelos)

srx 302
Receptora 3 relés pulso ou retenção
• RF digital de alta performance (longo alcance)
• Capacidade de memorização de até 1024 códigos

›› RF

digital de alta performance.
e altera códigos individualmente.
›› Capacidade para memorização de até
1024 códigos divididos em 3 relés.
›› Acionamento por controle remoto.
›› 3 relés independentes.
›› Sistema de codificação: Code Learning.
›› Possibilidade de 4 configurações do relé (por jumper):
pulso de 0,5 segundo, pulso de 3 segundos, pulso
de 5 minutos e retenção ou bip liga/desliga.
›› Apaga

›› Relé

com saídas NA ou NF com capacidade
de 5A (configuração por jumper).
›› Frequência de trabalho: 433,92MHz.
›› Tensão nominal de trabalho: 12Vcc.
›› Consumo em repouso: 15mA.
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RECEPTORaS

srx 602
Receptora 6 relés longo alcance
• 6 possibilidades de configuração do tempo de
	pulso por canal
• Possibilidade para transformar zonas de sensores
	com fio em sem fio

›› 2

›› Capacidade

›› Aciona

saídas para tamper e bateria baixa.
por controle remoto e s ensores sem fio.
›› Possibilidade de cadastro em modo p
 ulso ou
retenção para os códigos d
 o controle remoto.
›› 6 possibilidades de configuração do
tempo de pulso por canal.
›› Sistema de codificação: HT (code learning) e MC.

›› Memorização

para memorização de 500 códigos.
individual por tecla do c ontrole remoto.
›› Sinaliza violação, bateria baixa etamper
de sensores sem fio (pulso).
›› Frequência de trabalho: 433,92MHz.
›› Tensão nominal de trabalho:12 Vcc.
›› Consumo em repouso: 5mA.

DISCADORES

discador
gsm 100
• liga/desliga pgm via sms
• Status geral via sms
• compatível com rede gsm internacional

›› 6

memórias de telefones, com até 16 dígitos cada uma.
o monitoramento de eventos
do alarme no celular do usuário.
›› Memoriza senha com 4 dígitos.
›› Teste individual de cada memória de telefone.
›› Disca exclusivamente por GSM.
›› Reporta o status geral da central e PGM através de SMS.
›› Reporta bateria baixa (central de alarme
através de som e/ou mensagem SMS.
›› Reporta alarme ativado/desativado através de
mensagem baseado na saída MON da central.
›› Permite
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›› Reporta

alarme disparado através
de som e/ou mensagem.
›› Reporta teste periódico.
›› Aceita comando remoto da PGM (ativa/desativa), através
de mensagem SMS.
›› Opção de selecionar individualmente quais
os avisos cada telefone deve receber.
›› Programação remota via SMS.
›› Pânico silencioso.

DISCADORES

tele alarme
telealarme tom e pulso
• Pânico silencioso
• Detecta e reporta bateria baixa da central
• Relé duplo-linha telefônica desconectada

›› 6

›› Permite

›› Detecta

memórias de telefones com até 16 dígitos cada uma.
e reporta bateria baixa da central.
›› Pânico silencioso.
›› Disparo positivo por nível ou pulso.
›› Discagem por pulso ou tom.
›› Tempo de espera de tom de linha de 1 a 9 segundos.
›› Alerta diferenciado para bateria baixa.
›› Permite de 1 a 4 ciclos de discagem (disparo por pulso
ou falha de bateria).

›› Intervalo

conexão com PABX.
entre reportes de bateria baixa de 1 a 4 horas.
›› Memoriza bips de sirene após aviso sonoro
(ideal para mais de um telealarme com
um mesmo número cadastrado).
›› Sinaliza memórias vazias.
›› Alimentação: 12Vcc.
›› Consumo em repouso: 15mA.
›› Consumo discando: 60mA.

tele alarme
digital
• Compatível com uso em linhas digitais e analógicas
• Detecta e reporta bateria baixa de central
• Relé duplo – linha telefônica desconectada

›› 6

›› Intervalo

›› Compatível

memórias de telefones, com até 16 dígitos cada uma.
com uso em linhas digitais e analógicas.
›› Detecta e reporta bateria baixa da central.
›› Pânico silencioso.
›› Disparo positivo por nível ou pulso.
›› Discagem por pulso ou tom.
›› Tempo de espera de tom de linha de 1 a 9 segundos.
›› Permite de 1 a 4 ciclos de discagem.
›› Permite conexão com PABX.

›› Sinaliza

entre reportes de bateria baixa de 1 a 4 horas.
memórias vazias.
›› Alerta diferenciado para bateria baixa.
›› Memoriza bips de sirene após aviso sonoro
(ideal para mais de um telealarme com
um mesmo número cadastrado).
›› Alimentação: 12Vcc.
›› Consumo em repouso: 3mA.
›› Consumo com aviso sonoro: 25mA.
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ACESSÓRIOS

Fonte
Carregador
Temporizado 1A
• Proteção contra sobrecarga
• Configuração de tempo por jumper

›› Carregador

›› Tempo

›› Entrada

›› Configuração

chaveado.
90 Vac ~ 240 Vac.
›› Saída 13,8 Vcc.
›› Corrente máxima de saída 1A.
›› Proteção contra sobrecarga.
›› Baixa emissão de ruídos.
›› Relé com saídas positivas NA e NF.
›› Saída NF para fechos magnéticos.
›› Saída NA para fechaduras eletromagnéticas.
›› Temporização de saídas de 1, 5, 10, 30 minutos/segundos.

em segundos ou minutos.
de tempos por jumpers.
›› Acionamento do relé por pulso negativo na entrada CH.
›› Acionamento do relé por pulso positivo de
12 a 24 Vcc ou Vac na entrada F e COM.
›› Saídas +/- para alimentação de teclados,
receptoras e discadores.
›› Saída negativa indicando falta de AC.
›› Buzzer sinalizador de falta de AC com
jumper para habilitar/desabilitar.

carregador 2a
• Controle total de tensão e potência/corrente
• LEDs indicativos de status e carga da bateria
• Maior vida útil para a bateria

›› Carregador

de bateria inteligente (microprocessado).
total de tensão, potência e corrente.
›› Alta eficiência.
›› Extremamente leve.
›› Indicações por LEDs: Status de erros (vermelho)/
Carga para bateria (verde).
›› Proteção ativa de saída digital: com
microcontrolador.
›› Proteção passiva de entrada e saída: com fusíveis
rearmáveis.
›› Proteção contra sobrecarga imediata: curto-circuito
na saída.
›› Controle
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›› Proteção

contra superaquecimento: temperatura
máxima de 60 C.
›› Proteção contra sobrecarga temporizada:
bateria defeituosa.
›› Inicialização com partida suave: aumenta a vida
útil do carregador.
›› Proteção contra inversão de polaridade da bateria.
›› Entrada Full Range: 100 – 240Vca.
›› Frequência de entrada: 40 – 70Hz.
›› Corrente de saída: 2A.
›› Tensão de saída: 13,8Vcc.

ACESSÓRIOS

fr 10
carregador de bateria 1a
• Espaço para bateria selada
• Fusíveis de proteção de entrada e saída
• Tensão de entrada 127/220V

›› Carregador

para baterias 12Vcc.
e regulado em 13,8Vcc/1A.
›› Tensão de entrada 127V/220V.
›› Gabinete plástico com espaço para bateria.
›› Fusíveis de proteção de entrada e saída.
›› Dimensões do gabinete: 16,8 x 19 x 8,5cm.
›› Estabilizado

txS 600

›› 6

teclas para acionamentos independentes.
de codificação Code Learning.
›› Programação de senha de segurança
para acionamento de tecla.
›› Sistema anti-travamento de acionamento de teclas.
›› Frequência de transmissão 433,92 Mhz.
›› Bateria de lithium CR2032.
›› Avisa bateria baixa.
›› Sistema
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ACESSÓRIOS

controle
remoto
›› Ressonador

SAW (não perde a calibração).
à água.
›› Sistema de codificação: Code Learning.
›› 3 botões em silicone.
›› Frequência de transmissão: 433,92 MHz.
›› Acompanha bateria 12Vcc A23.
›› Resistente

tcl
›› Ressonador

SAW (não perde a calibração).
de codificação: Code Learning.
›› Frequência de transmissão: 433,92MHz.
›› 3 chaves.
›› Acompanha bateria 12Vcc A23.
›› Sistema

senha 65s
›› 64

Senhas para Usuário
simplificado
›› Permite apagamento geral ou de senha especifica
›› Sistema de travamento do teclado por tentativas indevidas
(tempo e quantidade de tentativas programável)
›› Desbloqueio do teclado para uso nos modos:
Momentâneo (por 10s)
Por Tempo indeterminado
›› Transmissões em 433,92MHz no protocolo HT (6P20) de: 9 Códigos
distintos para acionamento em modo controle remoto (Mantém
a transmissão enquanto pressionada a tecla).
›› Código especifico para tamper e bateria baixa.
›› Fácil Transmissão de código de pânico fácil (Manter qualquer
tecla pressionada enquanto senha bloqueada)
›› 1 Relé.
›› Disponibilizando os contatos comum, normalmente aberto e normalmente fechado.
›› Podendo operar em:
Modo pulso com tempo programável (1 a 9 seg.)
Modo retenção
›› Alimentação
Por Bateria 9V ou Fonte DC 12V*(*Alimentação DC12V obrigatória com o uso do relé)
›› Baixo consumo em standby (9uA)
›› Retro Iluminação do Teclado (selecionável)
›› • Programação
›› Simplificada
›› Reset de fabrica seguro (Recria todos os códigos)
›› Senha master para acesso a programação (podendo ser igual a de um usuário)
›› Cadastro
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