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EQUIPAMENTOS 
DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO PARA 
QUE A SUA 
SEGURANÇA 
FIQUE SEMPRE 
EM PRIMEIRO 
LUGAR.



Para a Sulton, tecnologia de ponta e capacitação técnica são indispensáveis 

na hora de oferecer as melhores soluções em segurança. Por isso, a empresa 

investe sistematicamente em pesquisa, desenvolvimento e processos de ponta.

Há mais de 30 anos nossa missão é trazer ao mercado produtos avançados 

que atendem às necessidades mais específicas de um consumidor exigente 

e cada vez mais preocupado com as deficiências da segurança pública em 

nosso país. Mais do que isso, a Sulton oferece suporte e treinamento para sua 

rede cooperada e equipe técnica espalhadas por todos os cantos do mapa, 

proporcionando máxima performance e funcionalidade aos equipamentos.

O resultado deste esforço são: equipamentos modernos, acessíveis e de 

fácil instalação, integrados a diversos sistemas de segurança, com custos 

competitivos e desempenho incomparável.

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 a todas as suas demandas.



FACILIDADE E AGILIDADE 
DE INSTALAÇÃO COM 
AINDA MAIS SEGURANÇA 
PARA O USUÁRIO.

CENTRAL CLS
ETHERNET

APP
SULTON

SULTON 
CLOUD

 • 10 zonas mistas.
 • 5 partições.
 • Fechamento de setores físicos por software (não precisa jumper).
 • Zona Flexível (permite mais de um modo para a mesma zona). 

 • Acionamento PGM via APP.
 • Agendamento inteligente.
 • Fácil programação e atualização remota.
 • Disponível para IOS e Android.



SENSORES

EXTERNO DUPLA TECNOLOGIA COM FIO EXTERNO DUPLA TECNOLOGIA SEM FIO
SPW 700 SPW 750

 • Dupla tecnologia: infravermelho passivo + micro-ondas.
 • Simula encoder: HT6P20B (Code Learning).
 • Tamper digital - Acelerômetro - Detecta alteração indevida da 

posição.
 • Acompanha bateria CR 18650 (recarregável).
 • Possibilidade de ligação com fonte de 12Vcc.
 • 2 pirossensores posicionados verticalmente.
 • Ajuste automático de temperatura.
 • Ângulo de detecção: 75°.
 • Pet: 30kg.
 • Gabinete resistente à água.
 • Lentes com proteção UV.
 • Acompanha suporte articulado exclusivo Sulton.
 • Fácil instalação.
 • Baixíssimo consumo.

 • Dupla tecnologia: infravermelho passivo + micro-ondas.
 • Tamper digital - Acelerômetro - Detecta alteração indevida da 

posição.
 • 2 pirossensores posicionados verticalmente.
 • Ajuste automático de temperatura
 • Ângulo de detecção: 75°.
 • Ampla faixa de tensão de entrada: 6 a 15Vdc.
 • Pet: 30kg.
 • Gabinete resistente à água.
 • Lentes com proteção UV.
 • Acompanha suporte articulado exclusivo Sulton.
 • Fácil instalação.
 • Baixíssimo consumo.



• Telealarme incorporado com 6 memórias.
• Fechamento de setores físicos por software (não precisa 

jumper).
• Zona Flexível (permite mais de um modo para a mesma 

zona.

• Não perde calibração.
• Código HT6P20B (Code Learning).
• Design discreto e exclusivo.

• Uso em áreas internas.
• Inicialização ultrarrápida (5s).
• Possui um pirossensor infravermelho 

para detecção de movimento.

CLS 10

SMW150 SPW 300

-

10 ZONAS MISTAS COM E SEM FIO

SEGURANÇA E ALTA 
PERFORMANCE NUNCA FORAM 
TÃO ACESSÍVEIS.

SENSOR MAGNÉTICO SEM FIO SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO 
COM FIO

BATERIA
LITHIUM
INCLUSA



SENSORES

 • 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).
 • Consumo ultrabaixo de 0,65mA (até 30x menor  
que outros sensores do mercado).

 • Ampla faixa de tensão de entrada de 4 a 14Vdc  
(maior imunidade a variações).

 • Relé de estado sólido.
 • 2 níveis de sensibilidade (movimento ou caminhada).

SENSOR INFRAVERMELHO 
PET COM DUPLA TECNOLOGIA
(INFRAVERMELHO + MICRO-ONDAS)

SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO - 
DUPLO PIR PET

IDEAL PARA ÁREAS SEMIABERTAS
COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA 
(DIGITAL)

IDEAL PARA ÁREAS SEMIABERTAS
EQUIVALENTE AO USO DE 2 SENSORES PASSIVOS
AJUSTE INDEPENDENTE DE  SENSIBILIDADE

 • Sensor microprocessado com análise digital dos 
movimentos.

 • PET 30kg.
 • Possui um pirossensor infravermelho.
 • Inicialização ultrarrápida (5s).
 • Ajuste automático de sensibilidade.
 • Ângulo de detecção de 90°.
 • Ampla faixa de tensão de entrada de 4 a 15Vdc.

SPW 500 SPW 345 PET



SENSORES

SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO SEM FIO - 
DUPLO PIR PET
COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS CENTRAIS DO MERCADO
ACOMPANHA BATERIAS DE LITHIUM DE LONGA DURAÇÃO
EQUIVALENTE AO USO DE 2 SENSORES PASSIVOS

SPW 445 PET

 • PET Real – Análise Digital.
 • Possui 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 de 
433,92MHz.

 • Equivalente ao uso de 2 sensores 
passivos com controles individuais.

 • Sinaliza tamper e bateria baixa*.
 • Acompanha 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.

 • Possui 1 PIR de DUPLO elemento.
 • Acompanha bateria de lithium de longa duração.
 • Acompanha articulador exclusivo.
 • Ajuste automático de temperatura (digital).
 • Ângulo de detecção de 110°.
 • Frequência de transmissão em 433,92MHz.
 • Sinaliza bateria baixa.
 • Intervalo de detecção de 4 minutos.
 • Sistema de codificação HT6P20B.

SENSOR INFRAVERMELHO 
PASSIVO SEM FIO
SINALIZA BATERIA BAIXA*
ACOMPANHA BATERIA DE LITHIUM DE LONGA DURAÇÃO

SPW 415



SENSORES

SENSOR MAGNÉTICO DIGITAL SENSOR INFRAVERMELHO 
ATIVO - FEIXE DUPLO

SINALIZA INFORMAÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO*
SINALIZA BATERIA BAIXA

AJUSTE VERTICAL E HORIZONTAL DO FEIXE
FACILIDADE NO POSICIONAMENTO DOS SENSORES
AJUSTE DE SAÍDA DE ALARME NA OU NF (CONFIGURADO POR 
JUMPER)

 • Acompanha bateria de lithium de longa duração.
 • Digital.
 • Sinaliza bateria baixa* (através de led e envio do 
código).

 • Sinaliza informação de abertura e fechamento para a 
central de alarme, proporcionando maior segurança para 
o sistema de alarme, pois a central só será armada após 
receber a informação que todos os sensores estão na 
condição fechado*.

 • Código HT6P20B (code learning).
 • Não perde calibração.
 • Design discreto e exclusivo.

 
*Compatível com Centrais de Alarme Sulton (consulte 

modelos).

SMW 210 IR 4004

 • Alcance interno de 70m/externo de 60m.
 • Barra 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).

 • Facilidade no posicionamento dos sensores.
 • Saída utilizando relé de estado sólido.
 • Faixa de tensão de entrada de 10 a 15Vcc/Vca (maior 
imunidade a variações).

 • Consumo receptor: 15mA / transmissor: 35mA.



SENSOR INFRAVERMELHO 
ATIVO - FEIXE SIMPLES
BARRA DE LEDS PARA AJUSTE DA SINTONIA
FACILIDADE NO POSICIONAMENTO DOS SENSORES
ALCANCE INTERNO: 70M/EXTERNO 50M

IR 2002

3022-14-5806

Sulton Net
Rádio

SEJA DONO DE UMA REDE DE MONITORAMENTO PRÓPRIA E 
TOTALMENTE CONFIÁVEL

SULTON NET RÁDIO

 • 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).

 • 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.

 • 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 poucos 
a informação chega à base de monitoramento.

 • Buffer de memórias dos 100 últimos eventos.
 • Pânico silencioso direto no rádio.
 • Aviso de baixa bateria.

 • Sensibilidade 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).
 • Sinalização de bateria baixa (central de alarme).
 • Facilidade 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 (maior 
imunidades a variações).

 • Consumo receptor: 15mA/emissor: 30mA.

MONITORAMENTO VIA RÁDIOSENSORES



MONITORAMENTO VIA RÁDIO

5 PARTIÇÕES (REAIS) POR CONTROLE REMOTO E SENHA
5 CONTAS DE USUÁRIOS

MÓDULO 
SULTON 
NET RÁDIO
 • 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 rádio.

 • Comando remoto de arme/desarme e bloqueio de zonas da 

CLS Modular via software de monitoramento Sulton NetRádio.

CENTRAL CLS
MODULAR
 • Reporte de eventos por barramento serial aos módulos Sulton e ao 
Sulton NetRádio.

 • Teclado com 12 teclas funcionais.
 • 10 setores sem fio.
 • 5 zonas simples ou 10 zonas duplas (com resistor de fim de linha).

 • 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 à programação da central por controle remoto e senha 
(até 10 senhas).

 • Central arma e desarma pelo controle remoto, teclado com 
senha e Acesso Remoto (rádio de monitoramento).

 • Bloqueio de setor por teclado e Acesso Remoto (rádio de 
monitoramento).

 • Reporta status da central para o rádio 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 autoarme total ou parcial.
 • Funcionamento com até mais 4 teclados externos simultâneos.
 • Tecnologia de baixo consumo.
 • Carregador chaveado.

ACESSO 
REMOTO VIA
SOFTWARE

ACESSO 
REMOTO VIA
SOFTWARE



CENTRAIS DE ALARME

REPORTA STATUS GERAL  DA CENTRAL POR SMS
ACIONAMENTO DA  PGM POR SMS
ACOMPANHA CONTROLE  REMOTO SULTON

GSM 1000
CENTRAL DE ALARME 10 SETORES

 • Discador GSM integrado.
 • 10 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. Aviso de disparo da 
central por SMS, indicando na mensagem  qual 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/desarmou  a 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.

SINALIZA VIOLAÇÃO, TAMPER E BATERIA BAIXA DOS 
SENSORES SEM FIO
BIP DE SIRENE PROGRAMÁVEL (ATIVO/INATIVO)

CLS 102A
CENTRAL DE ALARME 1 SETOR

 • 01 zona mista, opera sensores com e sem fio 
simultaneamente.

 • Sistema de RF digital.
 • Acompanha controle remoto TCL com bateria.
 • Autoarme 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.



RECEPTORAS

RF DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE 
(LONGO ALCANCE)
CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DE ATÉ 
680 CÓDIGOS

SRX 102
RECEPTORA 1 RELÉ – 
PULSO OU RETENÇÃO

 • RF digital de alta performance.
 • Capacidade 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 segundos, pulso de 5 minutos e retenção.

 • Relé com saídas NA ou NF com capacidade de 5A (configuração por jumper).
 • Frequência de trabalho: 433,92MHz.
 • Consumo em repouso: 11mA.

COMPATÍVEL COM USO EM LINHAS DIGITAIS
MEMÓRIA DOS ÚLTIMOS 4.000 EVENTOS
CONEXÃO DE DADOS VIA USB

CMPLUS G2
RECEPTORA DE MONITORAMENTO DIGITAL

 • 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 4.000 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.

 • 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):  
1. Falta de linha nos módulos; 
2. Restauro de falta de linha nos módulos; 
3. Chamada sem dados de evento de monitoramento; 
4. Chamada com erros de dados de evento de monitoramento; 
5. Falta de rede AC; 
6. Restauro de rede AC; 
7. Tensão de bateria baixa; 
8. Restauro de tensão de bateria baixa; 
9. Falha de comunicação; 
10. Restauro de falha de comunicação; 
11. Teste de comunicação.

RECEPTORA 2 RELÉS - 
MULTIFUNCIONAL

RF DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE 
 (LONGO ALCANCE)
FLEXIBILIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS 
RELÉS

SRX 202

 • RF digital de alta performance.
 • Antena 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 / Central  de 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).
 • Saída de nível +12V para monitoramento.
 • Programações 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)



RECEPTORAS

RF DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE (LONGO ALCANCE)
CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DE ATÉ 1.024 CÓDIGOS

6 POSSIBILIDADES DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPO DE 
PULSO POR CANAL
POSSIBILIDADE PARA TRANSFORMAR ZONAS DE 
SENSORES COM FIO EM SEM FIO

SRX 302 SRX 602
RECEPTORA 3 RELÉS - 
PULSO OU RETENÇÃO

RECEPTORA 6 RELÉS - 
LONGO ALCANCE

 • RF digital de alta performance.
 • Apaga e altera códigos individualmente.
 • Capacidade para memorização de até 1.024 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.

 • 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.

 • 2 saídas para tamper e bateria baixa.
 • Aciona por controle remoto e sensores sem fio.
 • Possibilidade de cadastro em modo pulso ou retenção 
para os códigos do controle remoto.

 • 6 possibilidades de configuração do tempo de pulso 
por canal.

 • Sistema de codificação: HT (Code Learning) e MC.
 • Capacidade para memorização de 500 códigos.
 • Memorização individual por tecla do controle remoto.
 • Sinaliza violação, bateria baixa e tamper de sensores 
sem fio (pulso).

 • Frequência de trabalho: 433,92MHz.
 • Tensão nominal de trabalho: 12 Vcc.
 • Consumo em repouso: 5mA.



 • 6 memórias de telefones, com até 16 dígitos cada uma.
 • Permite 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 
com basea na saída MON da central.

 • 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.

 • 6 memórias de telefones, com até 16 dígitos cada uma.
 • Compatível 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.
 • Intervalo entre reportes de bateria baixa de 1 a 4 horas.
 • Sinaliza 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.

DISCADORES

LIGA/DESLIGA PGM VIA SMS
STATUS GERAL VIA SMS
COMPATÍVEL COM REDE GSM INTERNACIONAL

DISCADOR 
GSM 100

TELEALARME
DIGITAL
COMPATÍVEL COM USO EM LINHAS DIGITAIS E ANALÓGICAS
DETECTA E REPORTA BATERIA BAIXA DE CENTRAL
RELÉ DUPLO – LINHA TELEFÔNICA DESCONECTADA



6 POSSIBILIDADES DE CONFIGURAÇÃO DO 
TEMPO DE PULSO POR CANAL

FONTE
CARREGADOR     
TEMPORIZADO 1A

CARREGADOR 
2A

 • Carregador chaveado.
 • Entrada 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.

 • Tempo em segundos ou minutos.
 • Configuração 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.

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).
 • Controle 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.

 • Proteção contra superaquecimento: temperatura máxima 
de 60º 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



ACESSÓRIOS

CONFIGURAÇÃO DE TEMPO POR JUMPER
PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA

FONTE
CARREGADOR     
TEMPORIZADO 2A

FONTE
CARREGADOR     
TEMPORIZADO 4A

 • Tensão média de saída da fonte: 13,8 V.
 • Tensão média de carga da bateria: 13,8 Vdc.
 • Tensão de alimentação da rede elétrica: 110 a 
230 Volts (automático) – 60/50 Hz.

 • Led indicador de bateria baixa.
 • Proteção de entrada da rede elétrica com fusível 
e varistor.

 • Proteção independente da saída da fonte por 
fusível rearmável (polyswitch).

 • Temporizador selecionável de 5, 10 ou 15 
segundos e saída do relé NA ou NF.

 • Configuração de tempos por jumpers.
 • Gabinete em ABS com espaço para bateria de 
12V/7A.

CONTROLE TOTAL DE TENSÃO E POTÊNCIA 
PROTEÇÃO INDEPENDENTE DAS 4 SAÍDAS POR FUSÍVEL REARMÁVEL 
(POLISWITCH)

 • Corrente máxima total: 4A.
 • Tensão média de saída da fonte: 13 Vcc.
 • Tensão média de carga da bateria: 13,8 Vdc.
 • Tensão de alimentação da rede elétrica: 110 a 230 Volts 
(automático) – 60/50 Hz.

 • Led indicador de bateria baixa.
 • Proteção de entrada da rede elétrica com fusível e varistor.
 • Saída do relé NA ou NF.
 • Gabinete em ABS com espaço para bateria de 12V/7A.



 • Carregador para baterias 12Vcc.
 • Estabilizado 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.

 • 6 teclas para acionamentos independentes.
 • Sistema de codificação: Code Learning.
 • Programação de senha de segurança para acionamento 
de tecla.

 • Sistema antitravamento de acionamento de teclas.
 • Frequência de transmissão: 433,92 Mhz.
 • Bateria de lithium CR2032.
 • Avisa bateria baixa.

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

ESPAÇO PARA BATERIA SELADA
FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA
TENSÃO DE ENTRADA 127/220V

FR 10 TXS 600

TCL

CARREGADOR DE BATERIA 1A

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

CONTROLE
REMOTO

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

 • 3 teclas independentes.
 • Codificação Code Learning.
 • Frequência de transmissão 433,92 MHz
 • Acompanha bateria de Lithium

TXS 300
NOVO

SENHA 65S
 • 64 senhas para usuário.
 • Cadastro simplificado.
 • Permite apagamento geral ou de senha específica.
 • Sistema de travamento do teclado por tentativas indevidas 
(tempo e quantidade de tentativas programável).

 • Desbloqueio do teclado para uso nos modos: Momentâneo 
(por 10s) e 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 específico para tamper e bateria baixa.
 • Fácil transmissão de código de pânico fácil (manter tecla 
pressionada enquanto senha bloqueada). 

 • 1 Relé.
 • Disponibiliza os contatos “comum, normalmente aberto e 
normalmente fechado”.

 • Podendo operar em: Modo Pulso com Tempo Programável 
(1 a 9s) e Modo Retenção.

 • Alimentação por Bateria 9V ou Fonte DC 12V* 
(*Alimentação DC12V obrigatória com o uso do relé).

 • Baixo consumo em standby (9uA).
 • Retroiluminação do Teclado (selecionável):
 • Programação simplificada.
 • Reset de fábrica seguro (recria todos os códigos).
 • Senha master para acesso à programação (podendo ser 
igual a de um usuário).
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