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MENSAGEM PARA O INSTALADOR 
O painel de controlo do PowerMaster-10 é fornecido com 2 manuais de instruções: 

 Guia do Instalador (este manual) – para uso do instalador do sistema durante a instalação e a configuração 
    do sistema. 

 Guia do Utilizador – também para uso do instalador do sistema durante a instalação e a configuração do 
sistema, mas também para uso do Utilizador Master, quando a instalação estiver completa. Deve ser 
entregue ao Utilizador Master do sistema. 

Além disso, cada dispositivo é acompanhado de suas próprias instruções de instalação (tanto a instalação 
física como as opções de configuração do PowerMaster-10. 

Os apêndices A.1 e A.2 do Guia do Instalador vão ajudá-lo a preparar o plano de instalação. Considere 
completar os formulários – o seu trabalho tornar-se-á mais fácil e evitará confusão. Completar os formulários 
também servirá de ajuda para criar uma lista de detectores e transmissores que têm que ser obtidos para uma 
aplicação em particular.  

Apesar de ser uma das tarefas do utilizador acertar a data e hora, recomendamos que estabeleça uma data e 
hora no decurso da programação. O acesso do instalador ao “Menu do Utilizador” é possível através do menu 
do instalador ou do menu do utilizador (ver secção 2 do Guia do Utilizador). 

Após a programação, prossiga com a instalação do sistema, conforme detalhado nas Instruções de Instalação, 
desde o parágrafo 3.3 da Montagem da Unidade em diante. 

Para sistemas PSTN, deve-se verificar que o sistema de alarme é capaz de ocupar a linha, a fim de fornecer 
relatórios em tempo hábil, mesmo em casos quando a linha telefónica estiver sendo usada quando ocorre um 
alarme. Assegure-se da presença de outros serviços na linha de telefone, tal como ADSL. Se o serviço ADSL 
estiver presente na linha telefónica, deverá instalar um filtro. Sugerimos que use o filtro de alarme ADSL 
modelo Z-A431PJ31X, fabricado por Excelsus Technologies, ou equivalente. Este filtro liga-se simplesmente na 
ficha RJ-31X e permite reportar o alarme sem interrupção da ligação de internet. 

Declaração de Conformidade 

Pelo presente, o Grupo Visonic declara que as unidades centrais da série PowerG e seus acessórios estão 
projetados para cumprir com: 

 Normas dos Estados Unidos: USA: (FCC) CFR 47 parte 15 e parte 68 

 Normas do Canadá: RSS 210 

 Normas da Comunidade Européia 

O PowerMaster-10 é compatível com os requisitos RTTE - Directiva 1999/5/EC do Parlamento Europeu e da 
Assembléia de 9 de Março de 1999. 

De acordo com o padrão Europeu EN50131-1, o grau de segurança do PowerMaster-10 é 2 – "baixo a médio 
risco” e a classificação ambiental é II – "geral interior" e o tipo de fornecimento de energia é A. EN 50131-6. 

 Normas GSM: 

Europa: Cumpre com os padrões da CE 3GPP TS 51.010-1, EN 301 511, EN301489-7 

USA: CFR 47 Parte 22 (GSM850) e Parte 24 (GSM 1900). 

Padrão EMC: CFR 47 Parte 15 
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1. INTRODUÇÃO 
Este manual refere-se ao PowerMaster-10 v.1.12.002 e superiores. Os manuais mais atualizados podem ser 
descarregados desde o site Web de Visonic http://www.visonic.com.  

O PowerMaster-10® é um sistema de controlo sem fios de 30 zonas, completamente supervisionado e de fácil 
utilização e instalação, baseado na revolucionária tecnologia sem fios de Visonic, PowerG™ Two-way, Time 
Division Multiple Access (TDMA) Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS).  

O sistema é desenhado para funcionamento de uma forma interessante para o utilizador e oferece recursos 
que facilitam a vida do instalador:  

 Instalação rápida e fácil e diagnóstico no local: 
Escolher a posição ideal para instalar um dispositivo sem fios ou testá-lo posteriormente pode ser uma 
tarefa muito árdua e frustrante. Com PowerMaster-10 não é necessário ir ao painel de controlo para ver a 
qualidade da conexão porque os dispositivos PowerG têm um indicador de qualidade de conexão, 
embutido no próprio dispositivo, que permite a escolha da posição ideal rápida e facilmente, sem utilizar o 
painel. Ver Capítulo 3. 

 Configuração rápida e fácil no local, dos sensores e periféricos do sistema: 
Os dispositivos do PowerMaster-10 (sensores, câmaras PIR, sirenes, teclados etc.) podem ser 
configurados desde o painel de controlo ou de locais remotos (instalações ou escritórios das companhias 
de monitorização) com a opção de usar as configurações predeterminadas configuráveis que fornecem 
uma configuração coletiva do dispositivo. 

Isto economiza tempo, visto que não é necessário ir ao local da instalação, subir escadas e abrir 
dispositivos. Ver Capítulo 4. 

 Avançados e econômicos diagnósticos remotos e teste de movimento: 
Muitos dos problemas associados com os sistemas sem fio são devido aos fenômenos invisíveis de RF, 
tais como interferências, mudanças nas premissas e a qualidade instável da ligação. Ter uma ferramenta 
diagnóstica profissional na rede de RF é crítico para a economia de custo de sistemas de alarme sem fio. 
O PowerMaster-10 executa testes de diagnóstico contínuos no ambiente de RF e em interferências no 
local e fornece (local e remotamente) a informação pertinente que contribui para compreender e solucionar 
problemas. 

Além disso, o PowerMaster-10 proporciona testes em tempo real e teste de movimento dos sensores e 
periféricos do sistema – economizando tempo e dinheiro não tendo que visitar o local. Ver Capítulo 5. 

Vantagens e Características Principais: 
 Comunicação bidirecional assegura que não há alarmes perdidos 
 Múltiplos canais (até 50) e tecnologia de frequência de saltos supera as interferências à comunicação 

sem fio 
 O alcance da transmissão é muito maior do que os padrões industriais (2000m, 6000 pés), permitindo 

a livre instalação de repetidores mesmo em grandes premissas 
 As colisões de mensagem são eliminadas usando as mesmas tecnologias usadas em WiMAX, GSM e 

Bluetooth  
 Os dispositivos iniciam e param dinamicamente usando os repetidores disponíveis, segundo a 

necessidade 
 Mecanismos inteligentes permitem a co-existência de sistemas adjacentes, sem que um perturbe o 

outro 
 Período curto de ‘keep-alive’ fornece a supervisão confiável de qualquer tentativa de vandalismo ou 

falha do dispositivo  
 A comunicação é protegida pelo comprovado algoritmo de codificação AES-128 para proteger contra 

intrusos sofisticados 
 Comunicação bidirecional elimina todas as retransmissões desnecessárias 
 5-8 anos de duração da bateria para todos os periféricos * 
 Consumo mínimo de energia e “poluição do ar” devido a:  

- Energia de transmissão adaptável que é determinada de acordo com o nível de interferências de RF  

- Os dispositivos mudam dinamicamente a rota do sinal sem fio para utilizar o mais confiável trajeto 
de comunicação disponível  

 Todos os dispositivos são configurados no painel – sem comutadores de hardware e sem 
necessidade de reabrir os periféricos, uma vez fechados 

 Um código de 7 dígitos em cada dispositivo é usado para fácil registo local ou remoto  
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 Os gabaritos da configuração permitem configurar os dispositivos coletivamente em vez de 
individualmente  

 Uma tecla especial em cada dispositivo impede que a atividade de RF interfira com os procedimentos 
do registo 

 Indicação da qualidade de sinal sem fio visível em todos os dispositivos - permite escolher a posição 
ideal para a instalação sem usar o painel durante a montagem dos periféricos 

 Uma potente ferramenta de diagnósticos indica a qualidade da conexão de RF para mostrar 
problemas repentinos e para verificar a instalação na configuração da casa. 

 Revisão remota e/ou modificação da configuração e do estados de todos os periféricos  
 Inicia um teste remoto de movimento com auxílio de qualquer pessoa na casa 
 Diagnósticos remotos da qualidade de sinal sem fio para todos os periféricos - mede todas as 

conexões sem fio e reporta 

Arquitetura do Sistema: 

 
 

2. ESPECIFICAÇÕES 
2.1 Funcionais 

Número de Zonas 28 zonas sem fios, 1 entrada com fios. 

Requisitos da Zona com Fios 2.2 kE.O.L. resistência (max. resistência dos fios 220  
Códigos do Instalador e do 
Utilizador 

 1 instalador master (9999 por defeito)* 

 1 instalador (8888 por defeito)* 

 1 utilizador master, no. 1 (1111 por defeito) 

 Utilizadores nos. 2 - 8 
* Os códigos não podem ser idênticos  
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Meios de Controlo - Teclado integral, comandos e teclados sem fio  
- Comandos SMS via módulo opcional de GSM/GPRS. 
- Controlo remoto por telefone. 
Nota: Para cumprimento do SIA CP-01, quando se usar o KF-234 PG2 
também se deve usar uma sirene externa. 

Ecrã LCD de 16 caracteres em linha única, iluminação posterior. 

Modos de Armar TOTAL, PARCIAL, TOTAL-INSTANTANEO, PARCIAL-INSTANTANEO, 
ESPECIAL, FORÇADO, ANULAÇÃO. 

Tipos de alarme Alarme silencioso, alarme pessoal de emergência, alarme de arrombamento 
e alarme de fogo. 

Sinais de sirene Contínuo (intrusão / 24 horas / pânico); pulso triplo - pausa – pulso triplo... 
(fogo). 

Tempo limite da sirene 
(campainha) 

Programável (4 min. por defeito) 

Saída do receptor acústico 
interno 

Pelo menos 85 dBA a 10 pés (3 m) 

Supervisão Tempo limite programável para alerta de inatividade 

Funções especiais - Zonas de campainha 
- Teste de diagnóstico e registo de eventos. 
- Programação local e remota por ligações telefónicas e comexão 

GSM/GPRS. 
- Pedir ajuda usando um transmissor de emergência. 
- Monitorizar inatividade de pessoas idosas, com deficiência física e 

débeis. 

Recuperação de dados Memória de alarme, problemas e registo de eventos 

Relógio de Tempo Real (RTC) O painel de controlo mantém e exibe hora e data. Esta característica é 
também usada para o ficheiro de registo, proporcionando hora e data de cada 
evento. 

2.2 Sem Fios 

Rede RF PowerG – Frequency Hopping (TDMA / FHSS) bidirecional, sincronizado 

Bandas de Frequência (MHz) 433 – 434                      868 – 869                           912 - 918 

Frequência de saltos        8                                    4                                         50 

Encriptação AES-128 

2.3 Elétrico 

Adaptador externo AC/AC Europa: Entrada 230VAC 50Hz, saída 9VAC 700mA. 

USA: Entrada 120VAC 60Hz, saída 9VAC 1000mA. 

AC/DC Interno Fonte de alimentação do comutador: 

Entrada: 100-240V AC, 0.12 A Máx. 

Saída: 7.5V DC, 1.2A Máx. 

Dreno de corrente Approx. 70 mA em espera, 1600 mA de pico em carga total. 

Conjunto de Bateria de Reserva Conjunto de bateria de NiMH de 4.8V 1300 mAh, recarregável, p/n 
GP130AAM4YMX, fabricada por GP ou equivalente. 

Nota: Para cumprimento dos padrões UL, a bateria de reserva deve 
exceder 24 horas de energia e 12 horas para cumprir com os padrões CE. 

Cuidado! Risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo 
incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do 
fabricante 
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Tempo para Carregar 80 % ( 13 Hrs) 

Conjunto Opcional de Bateria 
de Reserva 

Conjunto de bateria de NiMH de 4.8V 2200 mAh, recarregável NiMH, p/n 
GP230AAHC4YMX, fabricado por GP 

PGM Dissipador de corrente para o painel de controlo GND 100 mA máx. 

Máx. Voltagem externa DC +30 VDC 

2.4 Comunicações 

Comunicação  PSTN, GSM, GPRS, IP (para uso futuro) 

Modem incorporado Protocolo 300 baud, Bell 103 

Transferência de Dados para o 
Computador Local 

Via porta de série RS232 

Destinos de Relatórios 2 Estações de Monitorização, 4 telefones privados 

Opções de Formato de 
Relatórios 

SIA, Pulso 4/2 1900/1400 Hz, Pulso 4/2 1800/2300 Hz, Identificação de 
Contacto, Scancom, S/A IP, Visonic PowerNet 

Taxa de Pulso 10, 20, 33 e 40 pps – programável 

Mensagem para Telefones 
Privados 

Tom 

Deteção de toque A unidade não suporta deteção de toque sem corrente DC presente nas 
linhas telefónicas. 

2.5 Propriedades Físicas 

Amplitude Térmica em 
Operação 

14°F a 120°F (-10°C a 49°C) 

Amplitude Térmica de 
Armazenamento 

-4°F a 140°F (-20°C a 60°C) 

Humidade 85% humidade relativa, @ 30°C (86°F) 

Tamanho 196 x 180 x 55 mm (7-5/8 x 7 x 2 pol.) 

Peso 658g (23 Oz) (com bateria) 

Cor Branco 

2.6 Dispositivos Periféricos e Accessórios 

Módulos GSM/GPRS, IP (uso futuro) 

Dispositivos adicionais sem fio  30 detectores, 8 comandos, 8 teclados, 2 sirenes, 4 repetidores 

Dispositivos Sem Fio e 
Periféricos (*): 

 

(*) Visonic está atualmente 
desenvolvendo diversos 
dispositivos e periféricos que 
estarão disponíveis durante 2011. 

Contato Magnético: MC-302 PG2  

Detectores de Movimento: Next PG2;  Next K9 PG2 

Detectores PIR de Câmera: Next CAM PG2; Next CAM-k9 PG2 

Detector de Fumo: SMD-426 PG2/ SMD-427 PG2  

Comando: KF-234 PG2  

Teclado: KP-140 PG2/KP-141 PG2 (com cartão de proximidade) 

Sirene Interna: SR-720 PG2 

Sirene Externa: SR-730 PG2 

Repetidor: RP-610 PG2 
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3. INSTALAÇÃO

3.1 Escolher o Local da Montagem 

Para assegurar a melhor posição possível de montagem do painel de controlo do PowerMaster-10, os 
seguintes pontos devem ser observados: 
 Monte o sistema aproximadamente no centro do local da instalação entre todos os transmissores 
 Em proximidade a uma fonte de CA e a uma conexão de linha telefónica (se PSTN é utilizado) 
 Longe de fontes de interferência, como: 

Ruído elétrico e fortes fontes eletromagnéticas, tais como computadores, televisão, condutores de 
energia, telefones sem fio, reguladores de iluminação etc. 
Grandes objetos de metal (como portas e armários de metal)  
Nota: Recomenda-se uma distância de pelo menos 1 metro (3 pés). 

 Certifique-se de que o nível da recepção do sinal para cada sinal do transmissor, mostrado durante o teste 
de Diagnóstico do PowerMaster-10, é "Forte" ou "Bom" 

 O alarme pode ser ouvido durante a modalidade PARCIAL. 
 Os contatos magnéticos sem fio devem ser instalados em posição vertical e tão acima da porta ou da janela 

quanto seja possível. 
 Os detetores sem fio devem ser instalados na altura especificada em suas instruções de instalação 
 Os repetidores devem ser situados no alto na parede à meia-distância entre os transmissores e o painel de 

controlo. 

AVISO! Para cumprir com as exigências de conformidade de exposição do FCC e do IC RF, o painel de 
controlo deve ser localizado a uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas durante operação 
normal. As antenas usadas para este produto não devem ser dispostas ou operadas em conjunto com qualquer 
outra antena ou transmissor. 

3.2 Montagem da Unidade 

Ferramenta necessária: Chave de fendas Philips #2. 
O processo de montagem do PowerMaster-10 é mostrado nas Figuras 3.1 - 3.2. 
 



D-302999 PowerMaster-10 Guia do Instalador 9 

Abrir o Painel de Controlo e Montagem do Suporte 

4

3

5

1

A

AA

B

 

A. Superfície de Montagem 
B. Unidade Posterior 
Para Montar a Unidade: 
1. Soltar os parafusos 
2. Remover a cobertura frontal 
3. Marcar 4 furos na superfície de montagem 
4. Abrir 4 furos com o berbequim e inserir buchas 
5. Fixar a parte posterior da unidade com 4 parafusos 

Figura 3.1– Montagem da Unidade Posterior 
AVISO! Quando ligar os terminais de SIRENE & ZONA nos seus sítios, assegure-se que os alinha 
cuidadosamente com os pinos no PCB. Mau alinhamento ou inserção revertida dos terminais pode danificar os 
circuitos internos do PowerMaster-10! 

 

Fechar o Painel de Controlo 
O fecho do painel de controlo é ilustrado a seguir. 
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1

 
Para Fechar o Painel de Controlo: 
1. Fechar a cobertura frontal 
2. Apertar os parafusos 

Figura 3.2 - Fecho Final 

 

3.3 Fornecer Energia à Unidade 

Ligue a corrente ao PowerMaster-10 temporariamente (ver Figura 3.3). Alternativamente pode ligar à bateria de 
reserva, conforme mostrado na Figura 3.3. 
Ignore qualquer indicação de “problema” relacionado com falta de bateria ou falta de linha telefónica.  

Para Cumprimento das Normas Europeias de Segurança: 

a. O modelo deve ser instalado de acordo com o código elétrico local. 

b. O disjuntor deve ser facilmente acessível. 

c.  A taxa do disjuntor do circuito externo deve ser 16A ou menos. 

d. Os cabos para a conexão principal de corrente AC devem ter um diâmetro de 13mm e tubo de 16mm. 

Referir-se à Figura 4.3 "Conexão de Cabo de Energia". 

Inserir a Bateria de Reserva 

Conectar o conjunto de bateria conforme mostrado no desenho seguinte. 
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1

2
 

1. Inserção de bateria 

2. Conexão de bateria  

Figura 3.3 – Conectar Energia ao Painel de Controlo 

3.4  Conectar à Linha Telefónica  

FIOS DE TELEFONE 

Conectar o cabo do telefone ao conector SET e conectar o cabo de linha de telefone ao conector LINE (através 
da entrada de cabos desejada).  

Nota: O cabo telefónico não deve ter mais de 3 metros. 

A
B

C

 
A. SET 
B. LINE 
C. Tomada de parede da linha telefónica 
 

LIGAÇÃO DE TELEFONE NOS U.S.A. 

RJ-31X

1 2 3 4

567

A
B

C

D
E

E

F
F

G

GH
H

I

J K
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A. SET G. Verde 
B. LINE H. Castanho 
C. Cordão RJ-31X I. Conector RJ-31X 
D. Ficha de 8 posições RJ-31X J. Linha de rua 
E. Cinza K. Telefones residenciais 
F. Vermelho 
 

Figura 3.4 – Cablagem do Telefone 

 

Este equipamento é desenhado para ser conectado à 
linha de telefone, usando conectores RJ11, dando 
cumprimento com as regras e requisitos Parte 68, 
adoptados pelo ACTA e conectores RJ31X 
devidamente instalados. Ver desenho abaixo para 
detalhes. 

 

No caso em que o RJ31X não está disponível 
(consulte a sua companhia de telefones ou um 
instalador qualificado), a linha telefónica deve ser 
conectada à unidade PowerMaster-10 primeiramente 
e só depois todos os outros equipamentos devem 
ser ligados à saída “Phone” do PowerMaster-10. 

 

 

Equipamento e Cablagem das Instalações do Cliente 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

E

E

H

J

A. Instalações do Fornecedor de Serviço de Internet  F. Equipamento de Marcação de Alarme 
B. Linha de Telefone G. Sistema de Resposta 
C. Ponto de Demarcação de Rede H. Ficha RJ-11 sem uso 
D. Ficha RJ-31X I. Equipamento de Fax 
E. Telefone J.  Computador 
 
Nota: O REN é usado para determinar o número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha de 
telefone. RENs excessivos numa linha de telefone pode resultar em que não haja sinal de entrada de chamada. 
Na maioria, mas não na totalidade de áreas, a soma de RENs não deve exceder 5 (cinco). Para estar seguro do 
número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha de telefone, conforme determinado pelo número 
de RENs, contactar a companhia telefónica local. 

Conexão a um telefone de companhia de serviço por pagamento (moedas) é proibida. Conexão com linhas de 
valor acrescentado são sujeitas às tarifas legais. 

O instalador deve verificar a linha telefónica, bem como outros serviços de linha, tais como DSL. Se o serviço 
DSL estiver presente, deve ser instalado um filtro. Sugere-se que seja usado o filtro de alarme DSL modelo Z-
A431PJ31X fabricado por Excelsus Technologies, ou equivalente. Este filtro simplesmente conecta-se ao 
conector RJ-31X e permite efetuar reportes de alarme sem interromper a ligação à Internet. 
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3.5 Planeamento e Programação do Sistema  

Vale a pena planear com antecedência – use as tabelas nos anexos A e B no fim deste guia, para registar a 
localização pretendida de cada transmissor, o suporte e a atribuição de cada transmissor.  
Reúna todos os transmissores e detectores usados no sistema e marque cada um de acordo com o plano de 
posicionamento. 

Programe o sistema agora, antes da montagem, de acordo com as instruções na secção de programação.  
 

3.6 Instalação dos Módulos de Extensão GSM 
O módulo interno GSM 350 permite ao sistema do PowerMaster-10 operar através de uma rede celular 
GSM/GPRS (para mais detalhes, ver as Instruções de Instalação do GSM 350 PG2). 
A característica de auto detecção de modem GSM permite o seu registo automático na memória do painel de 
controlo do PowerMaster-10. A detecção automática do modem GSM é ativada por uma de duas formas: após 
restauro de tamper e após reinicialização (inicialização, ou após sair do menu do instalador). Isto causa o 
rastreamento automático das portas GSM COM, para procurar a presença de modem GSM. 

No evento de falha de auto detecção do modem GSM e o modem ter sido previamente registado no painel de 
controlo G2 do PowerMaster-10, a mensagem "Cel Remvd Cnfrm" será exibida. Esta mensagem desaparecerá 
do ecrã somente após o utilizador pressionar a tecla  . O modem é então considerado como não 
registado e não surgirá mais nenhuma mensagem de problema GSM.  
Nota: É exibida uma mensagem somente quando o sistema de alarme PowerMaster-10 está desarmado. 

Encaixe o módulo GSL e prenda-o como mostrado na 

Figura 3.5. 

A. GSM 

B. Unidade frontal 

A

B

 

Figura 3.5 –Montagem Opcional do Módulo GSM 
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Inserir o cartão SIM no módulo GSM (ver Figura 

3.6). 

1. Deslizar a tampa superior. 

2. Abrir a tampa 

3. Encaixar o cartão SIM na tampa (observe a 

orientação da tampa) 

4. Deslizar o cartão SIM na tampa 

5. Rodar a tampa para fechar 

6. Bloquear a tampa para fechar 

IMPORTANTE! Não inserir ou remover o cartão 

SIM quando o painel de controlo está 

alimentado por energia CA ou bateria. 

 

2

3

6
4

5

1

 

Figura 3.6 – Inserção do Cartão SIM  
 

3.7 Instalação do PGM-5  
O PGM-5 é um módulo de interface da saída projetado para fornecer alarme, eventos de problema e sinais do 
estado aos dispositivos externos tais como transmissores sem fio de monitoração de largo alcance, sistemas 
CCTV, sistemas de automatização do lar e painéis LED de aviso (para maiores detalhes ver as Instruções de 
Instalação do PGM-5). 
O PGM-5 fornece 5 saídas de estado sólido de contato de relé e é projetado para ser usado como um módulo 
auxiliar interno de encaixe com o painel de controlo do PowerMaster-10. 

Nota: O PGM-5 será ativo somente se a opção PGM-5 for habilitada por defeito na fábrica do painel de 
controlo. 
Cuidado! Ao montar o módulo PGM-5 recomenda-se fortemente orientar o cabo como mostrado na Figura 3.7 
para evitar interferências que podem ocorrer se for distribuído demasiado perto às antenas do painel de 
controlo.  
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B

A

C

D

E

F
 

A. Unidade frontal  
B. Unidade posterior 
C. Módulo PGM-5  
D.  2 parafusos para prender o Módulo PGM-5  
E. Cabo plano 
F. Cablagem  

Figure 3.7 – Montagem do Módulo PGM-5  
 

3.8 Verificação Anual do Sistema 
Nota: Este sistema deve ser verificado por um técnico qualificado, pelo menos uma vez a cada 3 (três) anos 
(preferentemente a cada ano). 
A verificação de anual sistema é projetada para assegurar a operação apropriada do sistema de alarme através 
da execução das seguintes verificações: 
 Teste periódico  
 Função de arme/desarme 
 Nenhuma mensagem de problema é exibida no painel de controlo 
 O relógio indica a hora correta 
 Relatório: gerando um evento a ser transmitido à Estação de Monitorização e ao utilizador. 
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4. PROGRAMAÇÃO 
4.1 Guia Geral 

É recomendado programar o PowerMaster-10 na bancada de trabalho antes da instalação. A energia poderá 
ser obtida da bateria de reserve ou de corrente AC. 

4.2 Entrar no Menu do Instalador 

O procedimento seguinte descreve como entrar no Menu do Instalador. 

Para entrar no Menu do Instalador 

  
Assegure-se que o sistema está desarmado e pressione a tecla  
repetidamente até que o ecrã do PowerMaster-10 leia "MODO INSTALADOR". 

1.   

  

2.  

  

3. CODE Insira o seu código de instalador.  

  

4.  ou  Pressione as teclas  ou  repetidamente até que o ecrã 
mostre a opção de definição desejada, por exemplo, "ZONES/DEVICES".  

 
 

 

  Pode programar qualquer outro menu ou pressionar as teclas  ou 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

Menu de Opções do Modo do Instalador  

Pressione a tecla  até que o visor mostre a opção de configuração requerida e pressione a tecla 
. 

 
 

Usada para programar o Código do Instalador e o Código do Instalador 
Master. Ver secção 4.4.1 

 
 

Usada para Adicionar, Eliminar, Modificar, Substituir e Configurar 
dispositivos e também para definir o seu conjunto pessoal de Defeitos para 
configuração do dispositivo. Ver secção 4.5. 

 
 

Usada para definir os parâmetros do painel de controlo. Ver secções 4.6, 4.8, 
4.9 e 4.10. 

 
 

Usada para definir os parâmetros de comunicação do painel de controlo. Ver 
secção 4.7. 

 
 

Usada para definir a saída PGM. Ver secção 4.12. 05:OUTPUTS 

04:COMMUNICATION 

03:CONTROL PANEL 

02:ZONES/DEVICES 

01:INSTALL CODES 

02:ZONES DEVICES 

01:INSTALL CODES

INTROD COD:  

MODO INSTALADOR 

PRONTO 00:00 
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Usada para definir nomes personalizados de zonas. Ver secção 4.11. 

 
 

Usada para testar e identificar dispositivos e a qualidade da ligação de 
comunicação sem fio. Ver Capítulo 5. 

 
 

Usada para entrar no MENU DO USUARIO para executar a configuração do 
usuário. Ver secção 4.2. 

 
 

Usada para restaurar o painel de controlo aos valores de fábrica por defeito. 
Ver secção 7.6. 

 
 

Usada para ler o número de série do painel de controlo. Ver secção 7.7. 

 
 

Usada para iniciar o processo de carregar/descarregar. Ver Capítulo 6. 

 
 Returna à primeira 
opção 

Usada para sair do menu “MODO INSTALADOR” e retornar ao Menu 
Principal. Ver secção 4.3. 

Programar as Definições do Utilizador 

Este modo proporciona uma forma de entrar nas funções de utilizador através do menu de programação do 
utilizador comum.  

Para entrar no Menu de Definições do Utilizador 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

  

2.   

  Fazer referência ao Guia de Utilizador do PowerMaster-10 para procedimentos 
detalhados. 
Pressionando a tecla   repetidamente em qualquer momento no 
procedimento, levá-lo-á a um nível superior. Pressionando a tecla  
levá-lo-á a “<OK> PARA SAIR”. 

 

Cuidado! Se após ter programado os códigos de utilizador o sistema não reconhece o seu código de 
instalador, isto quer dizer que deve ter programado um código de utilizador que é idêntico ao seu código 
de instalador. Se tal acontecer, aceder ao menu do utilizador e mudar o código que é idêntico ao seu 
código de instalador. Isto revalidará o seu código de instalador.  

<OK> PARA SAIR 

11:START UL/DL 

10:SERIAL NUMBER 

09:FACTORY DEFLT 

08:USER SETTINGS 

07:DIAGNOSTICS 

06:CUSTOM NAMES 

MENU USUARIO 
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4.3 Navegação 

Este modo permite personalizar o painel de controlo e adaptar as suas características e comportamento aos 
requisitos do utilizador em particular. Para rever as opções nos menus do painel de controlo, pressione 
repetidamente as teclas  ou , até que a opção desejada seja exibida, depois pressione a tecla 

. 
Serão usados maioritariamente 5 botões de pressão de controlo durante todo o processo de programação: 

 - para avançar um passo num menu. 

 - para retroceder um passo num menu. 

 -  para aceder ao menu respectivo ou confirmar dados. 

  - para subir um nível num menu. 

  - para voltar ao estado "OK PARA SAIR". 

Os sons que ouvirá enquanto programa são: 

     - Beep único, ouvido quando uma tecla é pressionada. 

 - Beep duplo, indica o regresso automático ao modo normal de operação (por tempo). 

    -  Melodia Alegre (- - - –––), indica conclusão bem-sucedida de uma operação. 

      - Melodia Triste (–––––), indica um movimento errado ou rejeição.  

Se inserir um código de instalador erradamente por 5 vezes, o teclado fica inativo automaticamente por 90 
segundos e a mensagem PASS. INCORRETA é exibida. 

4.4 Permissões e Códigos de Utilizador 

O sistema PowerMaster-10 inclui quatro níveis de códigos, como segue: 

 Código de Instalador: Ao usar o código de instalador o menu permite a alteração do código de instalador.  

 Código de Instalador Master: Ao usar este código o menu permite a alteração dos códigos de instalador e 
instalador master. 

 Código de Utilizador: Ver o Guia de Utilizador do PowerMaster-10 

 Código de Utilizador Master: Ver o Guia de Utilizador do PowerMaster-10 
Nem todos os sistemas incluem um código de INSTALADOR MASTER. Num sistema com um INSTALADOR só, 
o instalador pode usar todas as funções do sistema. 
As ações seguintes podem ser executadas com o código de instalador master: 
 Mudar o código de instalador master. 
 Reinicializar o PowerMaster-10 com os parâmetros de fábrica. 
 Definir parâmetros específicos de comunicação. 

Espera-se que use este código só uma vez para ganhar acesso inicial e que o substitua por um código secreto 
do qual tenha conhecimento somente você. 

Nota: Para o Painel de Controlo que tem código de instalador & código de instalador master, as seguintes 
funções estão disponívels somente se o código do INSTALADOR MASTER for introduzido: 

 Opções de programação de reportar ao receptor ou à estação de monitorização 

 Opções de programação para descarregar e para comunicação remota com o sistema de alarme desde um 
PC ou sistema de gestão 

 

4.4.1 Configurar um Novo Código de Instalador 
Para configurar um código de instalador, execute as ações que estão descritas abaixo. Quando lhe for 
solicitado que insira um código, insira um código de 4 dígitos. 

A. Configurar um Novo Código de Instalador 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 
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2.  
 

 

 
 

Nota: O menu exibido dentro da caixa tracejada, aparece somente se o painel de 
controlo incluir o Código de Instalador Master. 

3.   

4. 
 

 

 

5. 
 

Insira o novo código de instalador de 4 dígitos (8888 ou 9999) na posição do 
cursor intermitente e pressione .* 

   

  

  * O código de instalador por defeito é 9999. 

Se o seu sistema usa um CÓDIGO MASTER deve prosseguir para definir o 
código de INSTALADOR MASTER na secção 4.4.2 pressionando a tecla 

 ou pressionando a tecla  para levá-lo para "<OK> PARA 
SAIR". 

Nota: O código do Instalador nunca deve ser programado como “0000”. Ao fazê-lo bloqueará o acesso ao 
menu do instalador! 

4.4.2 Configurar o Código de Instalador Master 
Para o PowerMaster-10, com apenas código de INSTALADOR MASTER, estabeleça um código de 
INSTALADOR MASTER conforme descrito na secção 4.4.1 “Configurar um Novo Código de Instalador e 
estabelecer o código de INSTALADOR MASTER como descrito nesta secção. 

Ao usar o código de instalador master, o menu permite a alteração de ambos os códigos de instalador e 
instalador master. Ao usar o código de instalador somente o código de instalador poderá ser alterado. 

B. Para Configurar um Novo Código de Instalador Master 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

2.  
 

 

  

   

3. 
 

 

Insira o novo Código de Instalador de 4 dígitos (8888 ou 9999) na posição do 
cursor intermitente e pressione .* 

  

  * O código de Instalador Master nunca deve ser programado como “0000”. 
Ao proceder desta forma bloqueará o acesso ao menu do instalador! 
Pode agora pressionar a tecla  para estabelecer o código de 
INSTALADOR, ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

NOVO COD MASTER 

COD MASTER 999

NOVO COD MASTER 

NOVO COD INSTAL 

NOVO COD INS 

COD. INST  888

NOVO COD INS 

NOVO COD MASTER 

01:INSTALL CODES 
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4.4.2.1 Códigos Idênticos de Instalador e de Instalador Master  

Em um sistema de 2 códigos de instaladores, o instalador não-master pode inadvertidamente mudar o seu 
Código de Instalador àquele do Código de Instalador Master. Neste caso, o painel permitirá a mudança a fim 
impedir que o instalador não-master descubra o Código do Instalador Master. Na próxima vez em que o 
Instalador Master entrar no Modo do Instalador, o Instalador Master será considerado como um Instalador e 
não como um Instalador Master. Neste caso o Instalador Master deve usar uma das seguintes soluções: 

(a) Acessar o painel usando a aplicação de software Programador Remoto do PowerMax e mudar o Código de 
Instalador Master para um código diferente do programado pelo Instalador.  

(b)  i) Mudar o Código de Instalador para um código temporário, ii) sair do Modo do Instalador, iii) entrar 
novamente no Modo do Instalador usando o código de Instalador Master (o Código de Instalador Master 
será agora aceito), iv) mudar o código do Instalador Master para um código diferente, v) e mudar o Código  
do Instalador NÃO-Master outra vez (em outras palavras, desfazer a troca para o código temporário), de 
forma que o Instalador NÃO-Master possa ainda entrar no sistema. 

Também é possível que um utilizador mude inadvertivamente o seu Código de Usuario para o mesmo Código 
do Instalador ou para o Código do Instalador Master. Neste caso, o instalador não poderá entrar no Modo do 
Instalador. O instalador deverá realizar o mesmo procedimento como descrito acima para solucionar esta 
situação. 

4.4.3 Configurar Códigos de Utilizadores 
Para instruções detalhadas sobre configurar códigos de utilizadores, fazer referência ao guia de utilizador do 
PowerMaster-10 “Menus e Funções". 

4.4.4 Dar Permissão ao Utilizador para Acesso de Instalador 
A permissão de utilizador permite-lhe determinar se o acesso ao MODO DE INSTALADOR requer permissão de 
utilizador. O acesso ao menu do instalador, no PowerMaster-10, que possui "Permissão de Utilizador" ativada (por 
exemplo, em UK), é efetuado através do último menu do utilizador. Esta opção pode ser alterada, se necessário. 
Aqui pode determinar se o acesso ao MODO DO INSTALADOR requer permissão de utilizador. Se selecionar 
ATIVADO, o acesso ao modo de instalador só poderá ser efetuado através do menu do utilizador, usando o código 
de utilizador. 

Opções: Ativado (por defeito em UK), Desativado (por defeito). 
Nota: Como cumprimento dos requisitos EN, deve ser selecionado "Ativado". 

Ativar Permissão de Utilizador para Acesso de Instalador 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

2.  

3.  

  

4.  ou  

  

5.   

 
 

Selecionar entre "Desabilitar" (por defeito) e "Habilitar". 

   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar qualquer 
outro menu no "03:CONTROL PANEL" ou pressione a tecla  para levá-lo 
para "<OK> PARA SAIR". 

36:PERM.USUARIO

01:RETARDO ENTR1

36:PERM.USUARIO

Desabilitar

03:CONTROL PAINEL 



D-302999 PowerMaster-10 Guia do Instalador 21 

4.4.5 Configurar Permissões para Reinicialização de Sistema após Evento de 
Alarme 
(Não aplicável nos USA) 
Aqui pode determinar se o sistema pode ser rearmado (após um evento) pelo utilizador ou somente pelo 
instalador.  
Opções: reinicialização pelo utilizador (por defeito) ou reinicialização pelo engenheiro. 
Se for selecionada Reinicialização pelo Engenheiro, o sistema só pode ser rearmado pelo instalador; entrando e 
saindo do menu do instalador, entrando e saindo do registo de eventos (ver secção 8), ou remotamente por 
telefone. Para executar a Reinicialização pelo Engenheiro pelo telefone, estabelecer a comunicação com o 
PowerMaster-10 (ver o guia de utilizador, Capítulo 5) e continuar como segue: 
a.  "*", "código de instalador", "#" 
b. Esperar por 2 beeps 
c.  "*", "1", "#" 
d.  "*", "99", "#" 

A Visonic usa um sistema da Technistore que previne a reinicialização de código. Os instaladores devem 
verificar com a Estação de Monitorização para uma versão de códigos (ver código) que deve ser inserida. 

Para Configurar Permissões para Reinicialização de Sistema após um Evento de Alarme 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

2.  

3.   

  

4.  ou  

  

5.   

 
 

Selecionar entre "RESET UTIL/" (por defeito) e "RESET INSTAL." 

   

  

  Agora pode pressionar a tecla  ou  para programar qualquer 
outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressione a tecla  para levá-lo 

a "<OK> PARA SAIR". 

4.4.6 Configurar um Código de Coação 

Uma mensagem de alarme de coação (emboscada) pode ser enviada à Estação de Monitorização, se o utilizador 
for forçado a desarmar o sistema como resultado de violência ou ameaça. Para iniciar uma mensagem de coação, 
o utilizador deve desarmar o sistema com o código de coação (2580 por defeito). Aqui poderá alterar o código de 
dígitos ou inserir "0000" para desativar a característica de coação. O sistema não permite ao utilizador 
programar o código de coação guardado neste local da memória como um código de utilizador existente. 

Nota: O Código de Coação não é aplicável em UK. 

Configurar um Código de Coação 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

2.  

3.   

01:RETARDO ENTR1

25:OPCAO REARME

01:RETARDO ENTR1

03:CONTROL PANEL 

25:OPCAO REARME

RESET UTIL. 

03:CONTROL PANEL 
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4.  ou  

5.   

 
 

Altere o código ou insira 0000 para desativar a função de coação. 

   

 
 

 

  Agora pode pressionar a tecla  ou  para programar qualquer 
outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressione a tecla  para levá-lo 

a "<OK> PARA SAIR". 

 

 

4.5 Zonas / Dispositivos 

4.5.1 Guia Geral 

O modo ZONAS / DISPOSITIVOS permite as seguintes funções: 
- Definir os parâmetros por defeito comuns para cada família de dispositivos. 
- Adicionar novos dispositivos (registar) e definir sua localização, tipo de zonas e zona de campainha. 
- Eliminar dispositivos. 
- Substituir dispositivos 
- Modificar os parâmetros dos dispositivos. 

O registo pode ser efetuado por comandos (multi-botão), teclados numéricos, detectores sem fios, sirenes sem 
fios e repetidores. 

O registo de cartões de proximidade é efetuado somente através do teclado numérico do KP-141 PG2. 

O painel de controlo permite inserir uma identificação de dispositivo (ID) em vez de registar o próprio dispositivo. Isto 
permite o pré registo fora das instalações. 
Ao ser ligado, o painel de controlo efetua um processo de verificação com os dispositivos registados no painel de 
controlo. Neste caso o painel de controlo exibe "SINCRO COM DISP." alternando com “POR FAVOR ESPERE no 
LCD. 
Fazer referência às secções 4.5.2 e 4.5.4 para instruções detalhadas de Registo/Eliminação de um dispositivo. 

Notas 
- O registo por comando pode também ser executado pelo utilizador (através do menu de DEFINIÇÕES DE 

UTILIZADOR). 
- Detectores sem fio, contactos magnéticos com fio ou qualquer outro contacto podem ser registados nas 

zonas 1 - 30. 
- Os detectores sem fios podem ser registados nas zonas 01-28. 
Antes de iniciar, reúna todos os dispositivos que deseja registar e assegure-se que todos têm baterias 
instaladas.  

O seu painel de controlo deve reconhecer o código único de identificação (ID) de cada detector para 
supervisioná-los, receber os seus sinais e responder de acordo. 

 Antes de registar, as lentes na frente do PIR e os sensores de tecnologia dupla devem ser tapados para prevenir 
transmissão inadvertida. 

 Assegure-se que os transmissores magnéticos de contacto estão junto dos seus magnetos, para evitar que 
enviem transmissões de alarme. 

23:COACAO

COD COACAO 2580

23:COACAO
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4.5.2 Adicionar um Dispositivo Sem Fios 

Esta secção descreve como adicionar um dispositivo novo ao painel de controlo do PowerMaster-10.  
Nota: É muito mais fácil registar o dispositivo, enquanto o tem na sua mão, perto do painel de controlo. 

A. Adicionar um Dispositivo 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 
 

 

2.   

 
 

 

3.  É instruído para registar o dispositivo. 

 
 

 

 
 

Insira o número de 7 dígitos impresso na parte posterior do dispositivo e 
pressione .* / ** 

ou 

Execute a sequência de registo para o dispositivo específico: 

Para a maioria dos dispositivos: Remova o dispositivo do suporte ou 
cobertura e pressione o botão de Registo do dispositivo continuamente 
até que os LEDs vermelho e verde se iluminem, após o que pode soltar 
o botão. O PowerMaster-10 indicará o resultado no seu ecrã LCD. 

Para comandos: Pressione e mantenha pressionado o botão AUX  no 
comando selecionado até que o LED vermelho fique permanentemente 
aceso, solte-o e pressione novamente. O PowerMaster-10 indicará o 
resultado no seu ecrã LCD. 

Para teclados numéricos: Pressione e mantenha pressionado o botão 
AUX  no comando selecionado durante 5 segundos até que o LED 
laranja acenda-se permanentemente e então libere o botão. O 
PowerMaster-10 indicará o resultado no seu ecrã LCD. 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 ………..  

 
 

 

   

 
 

 

  O ecrã do PowerMaster-10 mostra "DISP.REGISTADO" (ou "ID ACEITO" 
se o dispositivo foi registado manualmente, inserindo o número de ID) e 
muda então para "K01:Comando / Z01:Movim Sensor / 
S01:Sirene” etc., dependendo do tipo de dispositivo registado " e 
alternando com o número de ID do dispositivo. 

No entanto, se o dispositivo foi previamente registado no sistema o ecrã 
do PowerMaster-10 mostra "JA REGISTADO". 
Pode agora pressionar a tecla  para selecionar o próximo tipo de 

zona disponível ou pressionar a tecla  para ir ao menu "LOCAIS" 

(ver secção 4.5.2.1) ou pressionar a tecla   para levá-lo a "<OK> 

ID No. 120-5812 

02:ZONES/DEVICES 

S01:Sirene 

Z01:Movim Sensor 

K01:Comando 

DISP.REGISTADO  

ENTR ID: XXX-XXXX 

REGISTAR ou 

ADIC.NOVOS DISP. 
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PARA SAIR". 
Repetir o procedimento acima para cada dispositivo a ser registado no 
sistema PowerMaster-10. 
Continue para a secção 4.5.2.1 Assignar um Local, Tipo de Zona e 
Opção de Campainha. 

Quando sair do menu "MODO DO INSTALADOR" o sistema PowerMaster-10 
mostra o número de dispositivos que necessitam de ser atualizados, 
conforme segue: “ATUALIZA DISP  NNN”. 
*  Se inserir o número de 7 dígitos, deve instalar fisicamente o 

dispositivo para completar o procedimento. Se o dispositivo não 
está instalado, o sistema mostrará o dispositivo como "Z02 NÃO EM 
REDE" (o dispositivo está pré registado), ao rever o conteúdo da 
memória. 

**  Se um dispositivo com fios está sendo registado, introduza 050-0001 
como o número de ID 

4.5.2.1 Assignar um Lugar, Tipo de Zona e Opção de Campainha 

B. Para Assignar um Lugar , Tipo de Zona e Opção de Campainha 

O comportamento do sistema PowerMaster-10 é definido de acordo com um número de tipos de zona assignados 
a cada uma das 30 zonas (sem fios e com fios) do sistema. 

Nota: Os passos 1 a 9 são aplicáveis somente aos detectores. 

Continue abaixo da secção anterior. 

1.  

  

2.  

  

3.    

 
 

Selecione um local, ou insira o número do local, por exemplo, 
pressionando 22 seleciona a "Suite do Cas." (para a lista completa dos 
locais que podem ser selecionados, ver a secção 4.5.2.4 Locais). 

4.  

  

5.   

  

6.   
Selecione um tipo de zona, ou insira um número de tipo de zona, por 
exemplo, pressionando 03 seleciona "3. Interior Temp".  

Para entender o comportamento de cada zona, ver a secção 4.5.2.3 
Tipos de Zona.  

 
 

 

7.  

 
 

 

8. 

Pressione  para alterar as definições de campainha, ou pressione a 
tecla  para saltar.  

 
 

 
Aviso off…. 

Z01:SET CHIME 

3.Interior Temp 

12.Sem-Alarme 

Suite do Cas. 

Z01:ZONA TIPO 

Porta princ. 

Z01:LUGAR 



D-302999 PowerMaster-10 Guia do Instalador 25 

9.   Selecionar entre "Aviso off" e "melodia-aviso". 

Nota: No modo de "melodia de campainha", quando se arma uma zona 
de campainha, ouve-se uma melodia de campainha. Certifique-se de que 

o botão campainha  está ativado (ON). 

  

10.   

 
 

** 

11.   

 *** 

12.   

 *** 

13.   

 
 

*** 

  * Para os detectores de mov. câmara, as opções "10.Emergencia", 
"11.Armado-Key" e "12.Sem-Alarme" não podem ser selecionadas. 
Para os detectores PIR, a opção "11.Armado-Key" não pode ser 
selecionada. 

** Para executar Device Settings referir-se às Instruções de Instalação do 
dispositivo relevante. 

*** Quando o PowerMaster-10 mostrar "PROX Dispos" pode pressionar a 
tecla  para registar o dispositivo seguinte. Quando o PowerMaster-
10 mostrar "Modif Mesmo Disp." pode pressionar a tecla  para 
modificar o mesmo dispositivo. Quando o PowerMaster-10 mostrar "SAIR 
Registar" pode pressionar a tecla  para voltar a "ADIC.NOVOS 
DISP.". 

4.5.2.2 Configurar os Parâmetros de Dispositivo 
Fazer referência às Instruções de Instalação do dispositivo para informações detalhadas em como modificar as 
definições de cada dispositivo. 

4.5.2.3 Tipos de Zona 
No registo de um novo detector (marcado como "Zxx") deve selecionar o tipo de zona respectivo. O tipo de zona 
determina a forma como o sistema controla os alarmes e outros sinais enviados pelo dispositivo.  
No Apêndice D pode encontrar uma lista de definições de fábrica. Pode preencher as colunas em branco 
mesmo antes de começar e prosseguir com a programação de acordo com a sua própria lista.  
Em baixo encontra uma explicação detalhada dos tipos de zona: 

Armado por Chave: 

Uma zona armada por chave pode ser usada para armar e desarmar o sistema através de um detector PowerG 
com fios ou através de um dispositivo PowerG de contacto magnético, que está registado a uma zona. Além disso, 
o sistema de alarme pode ser armado / desarmado por um comutador de chave quando conectado a zonas com 
fios.  

Zonas de atraso: 
Uma zona de atraso tem um período de espera de entrada e saída, definidas pelo instalador no decurso da 
programação do sistema. Soarão beeps de aviso ao longo destes atrasos, a não ser que escolha silenciá-los. 
 Atraso de Saída – O atraso de saída começa mal o utilizador arme o sistema. Permite ao utilizador sair pelas 

zonas interiores e portas, antes que o alarme armado tenha efeito. Quando o atraso de saída começa, a sirene 
emite beeps lentamente até aos 10 últimos segundos, durante os quais os beeps são mais rápidos. O 
PowerMaster-10 tem dois tipos de zonas de atraso, para as quais podem ser definidos diferentes períodos de 
espera. 

SAIR Registar 

MODIF.Mesmo Dev. 

PROX Dispos 

Z01:DISP DEFINIC 

Melodia-aviso 
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 Atraso de Entrada – O atraso de entrada começa uma vez que o utilizador entre na área protegida, por uma porta 
específica (a sua entrada é detectada por um detector de zona de entrada). Para evitar um alarme, o utilizador 
deve chegar ao teclado através das zonas interiores (que se tornarão “zonas seguidoras” durante o período de 
espera de entrada) e desarmar o sistema antes que o atraso expire. Quando o atraso de entrada começa a sirene 
emite beeps lentamente até aos 10 últimos segundos, durante os quais os beeps são mais rápidos. 

Recordar! 
Uma zona de atraso é também uma zona de perímetro por definição. 

Zonas de Emergência: 
Pode proporcionar a pessoas de idade, doentes ou incapacitadas um transmissor miniaturizado de um botão 
para ser transportado ao pescoço como um pendente, ou para ser usado ao pulso como um relógio. Em 
situação de dificuldade podem premir o botão do seu transmissor, fazendo com que o PowerMaster-10 efetue 
uma chamada de emergência para a estação de monitorização, ou para telefones privados designados pelo 
instalador. 

Para que isto seja possível, defina as zonas necessárias como zonas de emergência e registe um transmissor 
portátil em cada uma dessas zonas. Quando tiver finalizado peça ao utilizador master para distribuir esses 
transmissores aos potenciais utilizadores. 

Zona de Interior: 
As zonas de interior são zonas dentro das instalações protegidas, que não têm nada a ver com a proteção do 
perímetro. A sua característica mais importante é que permitem movimentação livre dentro da área protegida 
sem iniciar um alarme, desde que o sistema esteja armado no modo "PARCIAL". As pessoas podem portanto 
permanecer em casa e mover-se livremente, desde que não perturbem uma zona de PERIMETRO.  
Uma vez que o sistema seja armado no modo TOTAL (todas as zonas são protegidas), as zonas interiores iniciarão 
um alarme se forem violadas. 

Zonas Interiores de Seguimento: 
A zona "Seguidora de Interior" é uma zona que está localizada entre a zona de entrada e saída e o painel de 
controlo do sistema de alarme. Esta zona é temporariamente ignorada pelo sistema de alarme durante os 
períodos de atraso de entrada/saída, permitindo a deslocação (sem causar um alarme) à frente de um detector 
de movimento, que está associado a uma zona “Seguidora de Interior”, após entrada e no caminho do painel de 
controlo, ou quando sai das instalações protegidas após armar o sistema. 

Zonas Parcial/Atraso: 
Um tipo de zona que funciona como uma zona de atraso quando o sistema está armado no modo “PARCIAL” e 
como uma zona seguidora de perímetro quando o sistema está armado como “TOTAL”. 

Zonas de Não Alarme: 
Uma zona de não alarme não participa diretamente no sistema de alarme. Pode ser usada para campainha ou 
para recurso de BOTÃO LIGAR-DESLIGAR, (quando ativo). 
Pode definir o número de zonas de não alarme desejadas e registar um transmissor portátil ou um dispositivo sem 
fios (detector) a este tipo de zona. 

Zonas de Perímetro: 
As zonas de perímetro dependem dos detectores designados para proteção das portas, janelas e paredes. Um 
alarme é iniciado imediatamente quando essa zona é violada pela abertura da porta ou janela, ou se houver 
tentativa de arrombamento da parede. 

Zonas Seguidoras de Perímetro: 
Uma zona que não é de entrada ou saída, tipicamente uma zona de perímetro localizada num caminho de 
entrada ou saída, que é tratada como uma zona de entrada/saída durante um período de entrada/saída. 

Zonas de 24 Horas: 

As zonas de 24 horas são principalmente usadas para botões de PÂNICO, detectores de perímetro e proteção anti 
tamper. Acionam portanto um alarme nos estados armado e desarmado.  

 Zona de 24 horas - Silêncio – Aquando da detecção, esta zona inicia um alarme silencioso, o que quer dizer 
que as sirenes não atuam. Em vez disso o PowerMaster-10 marca números de telefone e reporta o evento às 
Estações de Monitorização e/ou telefones privados, conforme programado. 

 Zona de 24 Horas - Audível. – Aquando da detecção, esta zona inicia um alarme de sirene. O PowerMaster-
10 marca também números de telefone e reporta o evento às Estações de Monitorização e/ou telefones 
privados, conforme programado. 
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4.5.2.4 Locais 
Pode selecionar ou assignar um dado local a um detector (p.ex. Garagem, Porta da Frente, etc.). Podem ser 
selecionados 31 locais, 26 nomes fixos e 5 personalizados (definidos pelo instalador). 
Nota: Os Locais Personalizados podem ser definidos através do menu “06:CUSTOM NAMES” e estes nomes 
personalizados também aparecerão na sua lista de locais, adicionalmente aos nomes por defeito. 
Nota: Para facilitar a atribuição de um nome de local a um dispositivo, pode ser utilizado um procedimento 
atalhado inserindo o número do local, o que o leve diretamente ao nome do local. 
Locais Selecionáveis: 
Quarto da Filha Sala de Jantar Hall Despensa 
Porta dos Fundos Piso inferior Cozinha Area Externa (UK: Jardim) 
Arrecadação Emergência Casa de Maquin Outros 1 
Casa de banho Fogo Sala de Estar Outros 2 
Quarto  Porta Principal Lavabo Outros 3 
Quarto crianças Garagem Suite do Casal Outros 4 
Estudio (UK: Conservatory) Portão Garagem Escritório (UK: Study) Outros 5 
Quarto do Filho (UK: Playroom) Quarto hóspedes Piso superior  
 

4.5.3 Adicionar Zonas com Fios 
Ferramentas necessárias: Cortador e chave de fendas – lâmina de 3 mm. 
A cablagem do PowerMaster-10 está mostrada nas Figuras 4.1 – 4.4. 

GUIA CAMINHO CABOS 

1 2

A

B

C

 
A. Opções de entrada de cabos 
B. Unidade posterior 
C. Grampos de cabos 
Para Guiar o Cabo: 
1. Remover, pressionando, as tampas de entrada de cabos do lado esquerdo ou direito e inserir o(s) cabo(s) 

necessário(s) 
2. Remover e usar como grampo(s) de cabo 



 

28 D-302999 Guia do Instalador 

3

 

4

 

Para Orientar o Cabo (continuação): 
3. Posicionar a braçadeira (1 de 2) como mostrado e girar para o seu lugar. 
4. Usando uma chave de fenda lisa pressionar para baixo delicadamente no ponto ilustrado no desenho. 

Certifique-se que a braçadeira está trancada (ouve-se um clique). 

Figura 4.1 – Cablagem do Cabo 

CONECTAR ENERGIA AO PAINEL 

Conectar o cabo de energia e fechar o painel de controlo conforme mostrado abaixo. A tomada de corrente 

elétrica deve ser instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível. 

AVISO! NÃO USAR UMA TOMADA CONTROLADA POR UM INTERRUPTOR DE PAREDE.  

Nota: Este equipamento deve ser instalado de acordo com o Capítulo 2 do Código Nacional de Alarme de Fogo, 

ANSI/NFPA 72, (National Fire Protection Association). 

 

 
Conectar o adaptador de energia ao conector de energia. 

Figura 4.2 – Conexão do Cabo de Energia 
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CAMINHO DO CABO DE ENERGIA 

EXECUTAR OS PASSOS 1, 2 & 3 NUMA BANCADA ANTES DA MONTAGEM 

2 3

5

1

4 6

A

87

B
C D

E

 
 
1. Extrair qualquer segmento plástico (será usado mais tarde) 
2. Extrair o segmento plástico (será usado mais tarde) 
3. Extrair o segmento plástico (da esquerda ou direita, de acordo com a direção da cablagem de energia) 
4. Remover a tampa dos terminais da fonte de alimentação 
5. Inserir o cabo de energia e conectá-lo aos terminais da Unidade da Fonte de Alimentação.  

Verificar que os fios estão presos corretamente! 
6. Inserir a tampa plástica à entrada do cabo de energia (retirada no passo 1) 
7. Prender o cabo de energia com braçadeira (extraído no passo 2) 
8. Fechar a tampa dos terminais da fonte de alimentação 
A. Módulo da fonte de alimentação 
B. Opções da braçadeira da fonte de alimentação 
C. Para cabo fino 
D. Para cabo grosso (braçadeira invertida) 
E. Tampa dos terminais 
 

Figura 4.3 – Cablagem do Cabo de Energia 
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CABLAGEM DE ZONA E PGM 

2.2 k

A

B

C
D

E

F  
A. Saída PGM  

Vmax=30v 
Imax=100mA 

D. Fonte de energia externa 5 - 30VDC 
E. Tamper 
F. Alarme 

B. Relé  

C. Dispositivo  

Nota: Não usar como cabo principal outro que não o fornecido pelo fabricante (3m comprimento). 

Figura 4.4 – Cablagem de Zona e PGM 
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CONEXÃO DE ENERGIA INTERNA 

 
Figura 4.5 – Conexão do Cabo de Energia Interna 

4.5.4 Eliminar um Dispositivo 

C. Para Eliminar um Dispositivo 

1.  Repetir os passos 1 a 2 da secção 4.5.2 "Adicionar um Dispositivo Sem 
Fios". 

  

2.   

  

3.   

 
 

 

4. 

  

Selecionar o tipo de dispositivo a ser eliminado. Selecionar entre "CONTAT 
SENSOR.", "MOVIM. SENSOR", "FUMO SENSORES", "COM FIO SENSORES", 
"COMANDOS", “TECLADOS”, "SIRENES" e "REPETIDORES" por exemplo, 
"MOVIM. SENSOR.". 

 
 

 MOVIM. SENSOR 

CONTAT. SENSOR. 

EXCLUIR DISP 

ADIC NOVOS DISP 
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5.   

 * 

   

 
 

 

6.  ou  Selecionar o sensor de movimento a ser eliminado, por exemplo, 
"Z03:Movim.Sensor". 

 
 

 

   

 
 

 

7.  

  

8.   

  

  * Se não há dispositivos para serem eliminados, o visor do 
PowerMaster-10 mostra "NO EXISTING DEV." 

**  O indicador LED do dispositivo exibido pisca em vermelho. Pode 
pressionar as teclas   ou  para selecionar outro 
dispositivo do mesmo tipo. 

O dispositivo está agora eliminado do sistema PowerMaster-10. 
Pode agora pressionar a tecla  e repetir os passos do 
procedimento acima para eliminar outro dispositivo do mesmo tipo, ou 
pressionar a tecla  para eliminar um dispositivo diferente, ou 

pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

Quando sair do menu "MODO INSTALADOR" o sistema PowerMaster-10 
exibe o número de dispositivos que necessitam de ser atualizados, conforme 
segue: ATUALIZA DISP NNN". 

4.5.5 Modificar um Dispositivo 

Nota: Os passos 1 a 13 são aplicáveis somente a detectores. 

D. Para Modificar um Dispositivo 

1.  Repetir os passos 1 a 2 na secção 4.5.2 "Adicionar um Dispositivo Sem 
Fios". 

  

2.  ou  

  

3.   

 
 

Selecionar o sensor a ser modificado. Selecionar entre "CONTAT 
SENSOR.", "MOVIM. SENSOR", "FUMO SENSORES", "COM FIO SENSORES", 
“COMANDOS”, “TECLADOS” e “SIRENES”  por exemplo, "MOVIM. 
SENSOR" 

ID No.   120- 

ID No.   120- 

CONTAT SENSOR. 

MODIFICAR DISP 

ADIC.NOVOS DISP. 

MOVIM SENSORES 

(OFF) p/apagar 

Z03:Movim Sensor 

Z01:Movim.Sensor 
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4.  ou  

  

   

 * 

   
  

5.   
 ** 

6.   

 
 

 

7.  ou  Selecionar um local, ou inserir o número do local, por exemplo, 
pressionando 22 seleciona "Suite do Cas." (para uma lista completa 
dos lugares que podem ser selecionados, ver a secção 4.5.2.4 Locais). 

 
 

 

8.   

  

9.   

  

10 

 ou  

Selecionar um tipo de zona, ou, inserir o número do tipo de zona, por 
exemplo, pressionar 03 seleciona "3. Interior Temp".  

Para perceber o comportamento de cada zona, ver a secção 4.5.2.3 
Tipos de Zona.  

 
 

 

11.   

  

12.  Pressionar  para mudar as definições de campainha, ou 
pressionar a tecla  para saltar. 

  

13.  ou  Selecionar entre "AVISO OFF" e "melodia-aviso". 

Nota: No modo "melodia de campainha" quando uma zona de 
campainha é ativada, ouve-se uma melodia de campainha. 

 
 

 

14.   

 
 

*** 

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

 
 

 

  *  O indicador LED do dispositivo exibido pisca em vermelho. Pode 
pressionar as teclas   ou  para selecionar outro 
dispositivo do mesmo tipo. 

**  Se estiver modificando um comando, teclado ou sirene, o visor 

MOVIM. SENSOR. 

DISP. DEFINIC 

Aviso off…. 

Melodia aviso 

Z01: CAMPAINHA 

3. Interior Temp 

12.Sem-Alarme 

Z01:ZONA TIPO 

Suite do Cas. 

Porta Princ 

Z01:LUGAR 

ID No.   120- 

Z01:MOVIM.SENSORS 

MOVIM.SENSOR 



 

34 D-302999 Guia do Instalador 

passa para "DEV SETTINGS". 

*** Para executar Configuração do Dispositivo referir-se às Instruções 
de Instalação do dispositivo relevante. 

Depois de modificar o dispositivo, o PowerMaster-10 retorna a 
"MOVIM.SENSOR". Pode agora pressionar a tecla  para modificar 
outro dispositivo do mesmo tipo ou pressionar a tecla  para 
modificar um dispositivo diferente, ou pressionar a tecla   para 
levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

Ao sair do menu “MODO INSTALADOR” o sistema PowerMaster-10 
exibe o número de dispositivos que necessitam ser atualizados, como 
segue: "DEV UPDATING NNN". 

4.5.6 Substituir um Dispositivo 

Este recurso é utilizado para substituir um dispositivo que tenha sido registado no sistema com um outro 
dispositivo do mesmo tipo, enquanto mantém os mesmos parâmetros do primeiro dispositivo. Isto poupa tempo 
precioso, uma vez que, em vez eliminar o primeiro dispositivo do painel de controlo e depois registar o novo 
dispositivo e definir os parâmetros novamente, tudo isto pode ser efetuado num procedimento. 

Para Substituir um Dispositivo 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

  

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar o tipo de dispositivo a ser substituído. Selecionar entre 
"CONTAT SENSOR.", "MOVIM. SENSOR.", "FUMO SENSORES", “CARTOE 
(proxim)”, "COMANDOS", “TECLADOS”, "SIRENES" ou "REPETIDORES", 

por exemplo, "CONTAT SENSOR.". 

  

6.   

  
O visor do PowerMaster-10 mostrará o nome do primeiro dispositivo 
registado do tipo selecionado que vai ser alterado, alternando com o 
número de ID do dispositivo. * 

   

   

 
 

7  ou  Nesta altura pode selecionar um outro dispositivo do mesmo tipo (neste 
exemplo, sensor de contacto) para ser substituído. 

8. 
  

ID No. 100-2340 

Z01: Contact Sens 

CONTAT SENSOR. 

CONTAT SENSOR. 

SUBSTIT.DISP. 

ADIC NOVOS DISP. 

ZONES/DEVICES 
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9.  
Registe o novo dispositivo, ou insira os 4 últimos dígitos do número de 
ID do novo dispositivo. 

   

  
 

 
O visor do PowerMaster-10 mostrará o resultado.** / *** 

  
 

   

 
 

  *  O indicador LED do dispositivo exibido (presentemente registado) 
pisca vermelho. 

** Se o dispositivo foi previamente registado no sistema, o visor do 
PowerMaster-10 mostra "JA REGISTADO"  

Se o número de ID do dispositivo for inválido o visor do PowerMaster-
10 mostra "ERRADO ID No". 

Se o tipo do novo dispositivo é diferente do que vai substituir, o visor 
do PowerMaster-10 mostra "ERRADO TIPO DISP". 

*** Se o dispositivo foi registado manualmente, por inserção do número 
de ID, o visor do PowerMaster-10 mostra "ID ACEITO". 

No fim do procedimento pode pressionar a tecla  e executar o 
mesmo procedimento para um dispositivo diferente do mesmo tipo, ou 
pode pressionar a tecla  para selecionar um tipo de dispositivo 
diferente para ser substituído, ou pode pressionar a tecla  para 
levá-lo a “<OK> PARA SAIR”. 

Ao sair do menu “MODO INSTALADOR”, o sistema PowerMaster-10 
mostra o número de dispositivos que necessitam ser atualizados, como 
segue: “DEV UPDATING NNN”. 

4.5.7 Definir Padrões 

Atenção! Quando se mudam os parâmetros padronizados de um dispositivo em Definir Padrões, todos os 
novos dispositivos do mesmo tipo que tenham sido registados no sistema PowerMaster-10 terão os mesmos 
padrões. Dispositivos que já foram registados no sistema PowerMaster-10 antes do procedimento, não serão 
afetados pelas novas definições padronizadas. 

Para Definir Padrões de Dispositivos 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

  

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

 
 

Selecionar o dispositivo cujos padrões deseja definir. Selecionar entre 
"CONTAT SENSOR.", "MOVIM. SENSOR.", "FUMO SENSORES", 
"COMANDOS", TECLADOS ou "SIRENES", por exemplo, "COMANDOS". 

ID No. 100-2332 

DISP REGISTADO 

Z01: Contact Sens 

INTR ID:100-xxxx 

REGISTAR ou 

CONTAT. SENSOR. 

DEFINIR DEFAULT 

ADIC NOVOS DISP. 

ZONES/DEVICES 
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5.  ou  

6.   

   

7.  Para rever as configurações de parâmetros, fazer referência às 
Instruções de Instalação do dispositivo na secção "MODIFICAR AS 
DEFINIÇÕES DO DISPOSITIVO". 

No fim do procedimento pode pressionar a tecla  e executar o 
mesmo procedimento para outro dispositivo, ou pode pressionar a tecla 

 para levá-lo a “<OK> PARA SAIR”. 

Ao sair do menu “MODO INSTALADOR”, o sistema PowerMaster-10 
mostra o número de dispositivos que necessitam ser atualizados, como 
segue: “DEV UPDATING NNN”. 

4.6 Configuração da Sirene 

4.6.1 Configurar o Período de Tempo em que a Campainha Funciona 

Aqui seleciona o período de tempo em que a campainha (ou sirene) funciona em caso de alarme. O tempo da 
campainha começa aquando da ativação da sirene. Uma vez que o tempo da campainha expira, a sirene 
extingue-se automaticamente. 

As opções válidas são: 1, 3, 4 (por defeito), 8, 10, 15 e 20 minutos. 

Nota: Para dar cumprimento aos requisitos EN, o tempo da campainha deve ser no máximo 15 min. 

Para Configurar o Período de Tempo em que a Campainha Funciona 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "temp sirene 1m", " temp sirene 3m", " temp 
sirene 4m", " temp sirene 8m", " temp sirene 10m", " temp sirene 
15m" e " temp sirene 20m". 

6.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

 

4: TEMPO SIRENE 

TEMP SIRENE 4m  

4:TEMPO SIRENE 

01:RETARDO ENTR1 

03:CONTROL PANEL 
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4.6.2 Habilitar a Sirene Interna 

Aqui determina se a sirene interna funcionará ou permanecerá em silêncio em caso de alarme (de acordo com 
a preferência do utilizador). Opções: sirene piezo ON (por defeito), sirene piezo OFF. 

Para Habilitar a Sirene Interna 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "sirene int ON" e "sirene int OFF". 

6.   

 
 

 

  Agora pode pressionar a tecla  ou  para programar em 

qualquer outro menu em "03 CONTROL PANEL” ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.6.3 Configurar o Período de Ativação da Luz Estroboscópica 

Aqui pode definir o período de ativação da luz estroboscópica, quando a sirene está em estado de alarme. 

Opções: 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos (por defeito), 40 minutos e 60 minutos. 

Para Configurar o Período de Ativação da Luz Estroboscópica 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "5 minutos", "10 minutos", "20 minutos", "40 
minutos" e "60 minutos". 

6.   

  

  Agora pode pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

40:TEMPO ILUMIN 

20 minutos         

40:TEMPO ILUMINA 

01:RETARDO ENTR1 

DEFINIR PAINEL 

24: SIRENE PIEZO 

SIRENE INT ON  

24:SIRENE PIEZO 

01:RETARDO ENTR1 

03:CONTROL PANEL 
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4.6.4 Permitir a Ativação da Sirene em Caso de Falha de Linha Telefónica 

Aqui determina se a sirene é ativada ou não, em caso de falha de linha telefónica durante o estado de sistema 
armado. As opções disponíveis são: permitido em caso de falha, não permitido em caso de falha (por 
defeito). 

Para Permitir a Ativação da Sirene em Caso de Falha de Linha Telefónica 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "desab. c/falha" e "habil. c/falha". 

6.   

  

  Agora pode pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.7 Configuração de Relatório de Eventos 

4.7.1 Geral 
O sistema PowerMaster-10 usa uma plataforma IP que suporta comunicação celular GSM e GPRS, para enviar 
todos os eventos recebidos no painel de controlo à estação de monitorização. 

4.7.2 Definir os Comunicadores de Relatórios 

4.7.2.1 Configurar Comunicadores PSTN / GSM  

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.   

 
 

 

4. TEL. AREA CODE Inserir o código de área do telefone do sistema (até 4 dígitos). 

5.    

  

27:SIRENE/LINHA 

DESAB. C/FALHA 

27:SIRENE/LINHA 

01:RETARDO ENTR1 

03:CONTROL PANEL 

COD AREA 

COD AREA 

1:PSTN/GSM 

DEFINIR COMUN 
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6.   

 
 

 

7. PREFIXO DE LINHA Inserir o número de telefone que é usado como prefixo, para aceder a 
uma linha exterior (se existir). 

8.   

  

9.   

 
 

Aqui determina o método de marcação usado pelo marcador automático 
incorporado no painel de controlo do PowerMaster-10. 

10.   

 
  

11.  ou Selecionar entre "Pulso" e "tons (dtmf)". 

12.   

  

13.   

 
 

Aqui evita que o fornecedor de serviço GSM desligue o serviço, se o 
utilizador da linha não tiver efetuado qualquer chamada telefónica para o 
exterior nos últimos 28 dias. 

14.  
 

  

15.  ou Selecionar entre "desabilitar" e "teste a cada28d". 

16.   

  

  Agora pode pressionar a tecla  para voltar ao menu "CODIGO DE 
AREA", ou pode pressionar a tecla   para levá-lo a "<OK> PARA 
SAIR". 

4.7.2.2 Configurar Comunicadores GPRS / BB  

O módulo GSM/GPRS é capaz de comunicar com o receptor da Estação de Monitorização através de GPRS, 
Canais de Voz GSM e SMS. Cada um dos canais podem ser habilitados ou desabilitados separadamente, com 
vista a permitir ou proibir o módulo a usá e-los para reportar ventos. Se todos os canais estão habilitados, o 
módulo GSM/GPRS tentará sempre o GPRS primeiro. Se falhar, tentará o canal de voz GSM. Se falhar, tentará 
qualquer outro método possível e só depois tentará SMS. Isto é devido ao fato que o SMS é a opção de 
comunicação menos segura. Incapacitando qualquer dos canais do Módulo GSM, fará com que o módulo use 
uma sequência diferente daquela descrita acima. 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.   

 
 

 2:GSM/GPRS 

1:PSTN/GSM 

04:COMMUNICATION 

GSM KEEP ALIVE 

desabilitar     

GSM KEEP ALIVE 

METODO MARC 

Pulso       

METODO MARC 

PREFIXO LINHA 

PREFIXO LINHA 



 

40 D-302999 Guia do Instalador 

4.   

  
Aqui determina se o sistema de alarme reporta eventos à Estação de 
Monitorização via Canal GPRS. 

5.   

  

6.  ou  Selecionar entre "desabilitar" e "habilitar". 

7.   

  

8.   

 
 

Aqui determina se o sistema de alarme reporta eventos à Estação de 
Monitorização via Canal de Voz GSM. 

9.   

 
  

10.  ou Selecionar entre "desabilitar" e "habilitar". 

11.   

  

12.   

 
 

Aqui determina se o sistema de alarme reporta eventos à Estação de 
Monitorização via Canal SMS. 

13.  
 

  

14.  ou Selecionar entre "desabilitar" e " habilitar". 

15.   

  

16.   

 
 

 

17.   

18. APN NAME Inserir o nome do Ponto de Acesso APN usado para as definições de 
internet do GPRS (até 40 dígitos). 
Nota: A tabela no fim desta secção proporciona uma lista de teclas 
usada pelo editor do PowerMaster-10. 

19.   

  

20.  
 

  

21.   

22. APN USERNAME Inserir o nome do usuário do APN usado para as comunicações GPRS  
(até 30 dígitos). 
Nota: A tabela no fim desta secção proporciona uma lista de teclas 
usada pelo editor do PowerMaster-10. 

ENVIO SMS 

GPRS UTILIZADOR 

GPRS APN 

GPRS APN 

ENVIO SMS  

ENVIO GSM 

ENVIO GPRS 

desabilitar     

desabilitar     

desabilitar     

ENVIO GSM  

ENVIO GPRS 
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23.   

 
 

 

24.   

 
  

25.   

26. APN PASSWORD Inserir a palavra passe do APN usada para as comunicações GPRS (até  
16 dígitos). 
Nota: A tabela no fim desta secção proporciona uma lista de teclas 
usada pelo editor do PowerMaster-10. 

27.   

  

28.   

 
 

 

29.  
 

30. CODIGO PIN Inserir o código PIN do cartão SIM instalado na unidade PowerMaster-10 
(até 16 dígitos). 

31.   

  

32.   

 
 

Aqui determina se forçar o cartão SIM a utilizar somente a rede particular 
e não selecionar outra rede no caso da rede particular não ser 
encontrada. 

33.   

 
  

34.  ou Selecionar entre "desabilitar" e "habilitar". 

35.   

  

36.   

 
 

Aqui determina se o painel de controlo permanece continuamente ligado 
via comunicações GPRS, ou temporariamente ligado para receber 
somente relatórios de eventos. 

37.  
 

 
  

38.  ou Selecionar entre "desl. em espera" e "sempre ativa". 

39.   

  

  Agora pode pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "ENVIO 
GPRS", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

 

FORCA RED TOTAL 

TEMPO SESSAO 

FORCA RED PARCIAL

desl.em espera 

TEMPO SESSAO 

desabilitar     

CODIGO PIN  

GPRS PASSWORD 

GPRS UTILIZADOR 

GPRS PASSWORD 

CODIGO PIN  
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Tecla Funcionalidade 

 Move o cursor da esquerda para a direita. 
Pressão longa, movimento rápido. 

 Move o cursor da direita para a esquerda. 
Pressão longa, movimento rápido. 

 Rola para cima a sequência de caracteres inseridos. 
Pressão longa, movimento rápido. 

 Rola para baixo a sequência de caracteres inseridos. 
Pressão longa, movimento rápido. 

 Posiciona o cursor à direita da linha de edição e mostra os últimos 16 dígitos da linha editada. 

 Retoma ao menu anterior ou de cima, sem salvar a linha editada. 

 Retoma a "<OK> PARA SAIR" sem salvar a linha editada. 

 Salva e retoma ao menu anterior. 

 Limpa todos os dígitos à direita do cursor. 

 Limpa um dígito por cursor. 

 Seleciona entre dígitos maiúsculos e minúsculos. 

4.7.3 Configurar Relatórios de Eventos para a Estação de Monitorização 

Aqui determina que tipos de eventos são reportados à Estações de Monitorização. Devido a falta de espaço no 
visor, são usadas abreviaturas: alarme é “alrm”, alerta é “alrt” e fechar/abrir é “o/c”. O asterisco (*) é um 
separador entre eventos reportados à Estação de Monitorização 1 e eventos reportados à Estação de 
Monitorização 2. 
As Mensagens são divididas por tipo nos seguintes grupos: 

 

 

Grupo Abreviatura Eventos Reportados 

Alarmes alrm Fogo, Assalto, Pânico, Tamper 

Abrir/Fechar o/c Armar TOTAL, Armar PARCIAL, Desarmar  

Alertas  Alrt Sem atividade, Emergência, Comando  

Manutenção - Bateria Baixa, Falha corrente AC 

O grupo "Alarm" tem a mais alta prioridade e o grupo "Alert" a mais baixa.  
As opções selecionáveis são as seguintes: 

 
Nome do plano Enviar para Centro 1 Enviar para Centro 2 

"all -o/c  backup" Todos exceto abrir/fechar Todos exceto abrir/fechar se o centro 1 não 
responde 

"all  all" Todos Todos 
"all-o/c  all -o/c " Todos exceto abrir/fechar Todos exceto abrir/fechar 
"all –o/c  o/c " Todos exceto abrir/fechar Abrir/fechar 
"all (–alrt)  alrt" Todos exceto alertas Alertas 
"alrm  all (–alrm)" Alarmes Todos exceto alarmes 
"disable report" Nada Nada 
"all  backup" Todos Todos se o centro 1 não responde 

Nota: “Todos” significa que todos os 4 grupos são reportados e também mensagens de problemas - sensor / 
bateria baixa do sistema, inatividade do sensor, falha de energia, encravamento, falha de comunicações, etc. 
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4.7.3.1 Configurar os Tipos de Eventos a ser Reportados 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.   

 
 

 

6.  ou  Selecionar entre "all-o/c* backup", "all     *all", "all-
o/c*all-o/c", "all-o/c*o/c", "all(-alrt)*alrt", 
"alrm*all(-alrm)", "disable report" e "all     *backup". 

7.   

  

  Pode agora pressionar na tecla  para levá-lo ao menu "1 METOD 
RPRT", ou pressione a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.7.3.2 Configurar a Sequência de Relatórios dos Comunicadores 
Continuar como abaixo da secção anterior, ou repetir os passos 1 a 4 da secção 4.7.3.1 antes de continuar 
com as seguintes instruções: 

  

1.   

 Aqui define o método prioritário usado para reportar os eventos. 

2.   

 
  

3.  ou Selecionar entre "desabilitar", "celular" e "PSTN". 

4.   

  

5.   

 
 

Aqui define a 2ª prioridade de método usado para reportar eventos. Se o 
método definido para reportar eventos na 1ª prioridade falhar, o painel de 
controlo tentará reportar usando o método definido como 2ª prioridade. 

6.  
 

  

7.  ou Selecionar entre "desabilitar", "celular" e "PSTN". 

2 METOD RPRT  

1 METOD RPRT  

ENVIO EVENTOS 

desabilitar     

desabilitar     

1 METOD RPRT  

ENVIO EVENTOS 

all-o/c*backup  

ENVIO EVENTOS 

3:CRA REPORTING 

1:PSTN/GSM 

04:COMMUNICATION 
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8.   

  

9.   

 
 

Aqui define a 3ª prioridade de método usado para reportar eventos. Se o 
método definido para reportar eventos na 2ª prioridade falhar, o painel de 
controlo tentará reportar usando o método definido como 3ª prioridade. 

10.   

 
  

11.  ou Selecionar entre "desabilitar", "celular" e "PSTN". 

12.   

  

13.   

 
 

Aqui determina se o relatório de eventos é efetuado usando PSTN e 
telemóvel ao mesmo tempo, em vez de esperar por falha do 1º método e 
antes de tentar o 2º método. 

14.  
 

 
  

15.  ou Selecionar entre "desabilitar"  e "PSTN & celular". 

16.   

  

  Agora pode pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "RCVR 1 
CONTA#", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA 
SAIR". 

4.7.3.3 Configurar Números de Conta a serem Reportados à Estação de Monitorização 
Continuar como abaixo da secção anterior, ou repetir os passos 1 a 4 da secção 4.7.3.1 antes de continuar 
com as seguintes instruções: 

 

  

1.  ou  

 
 

Aqui insere o número que identificará o seu sistema de controlo de 
alarme específico à 1ª Estação de Monitorização. O número é 
constituído por 6 dígitos hexadecimais. 

2.   

 
  

3. 1st RCVR CONTA NO. Inserir o número de conta do primeiro receptor. 

4.   

  

5.   

 
 

Aqui insere o número que identificará o seu sistema de controlo de 
alarme específico à 2ª Estação de Monitorização. O número é 
constituído por 6 dígitos hexadecimais. 

RCV 2 CONTA# 

RCV 1 CONTA# 

ENVIAR EVENTOS 

1st CONTA#001234 

RCVR 1 CONTA# 

REPORTING DUAL 

desabilitar     

3 METOD RPRT  

3 METOD RPRT  

2 METOD RPRT  

REPORTING DUAL 

desabilitar     
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6.  
 

  

7. 2nd RCVR ACC. NO. Inserir o número de conta do segundo receptor. 

8.   

  

  Agora pode pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "PSTN/GSM 
RCVR 1", ou pressione a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.7.3.4 Configurar os Números de Telefone e Endereços de IP da Estação de 
Monitorização 
Este modo permite adaptar os parâmetros de comunicação telefónica aos requisitos locais. 

Continuar como abaixo da secção anterior, ou repetir os passos 1 a 4 da secção 4.7.3.1 antes de continuar 
com as seguintes instruções: 

  

1.  ou  

 
 

Aqui programa o número de telefone da 1ª Estação de Monitorização 
(incluindo o código de área, max. 16 dígitos), ao qual o sistema reportará 
os eventos definidos em Relatório de Eventos. 

2.   

 
 

Insira o número de telefone do primeiro receptor PSTN/GSM (para mais 
detalhes ver a tabela no fim desta secção). 

3.   

  

4.   

 
 

Aqui programa o número de telefone da 2ª Estação de Monitorização 
(incluindo o código de área, max. 16 dígitos), ao qual o sistema reportará 
os eventos definidos em Relatório de Eventos. 

5.  
 

 
 

Insira o número de telefone do segundo receptor PSTN/GSM (para mais 
detalhes ver a tabela no fim desta secção). 

6.   

  

7.   

 
 

Aqui insira o endereço IP do receptor IP que está localizado na 1ª 
Estação de Monitorização. 

8.   

 
 

Insira o endereço IP do primeiro receptor IP (para mais detalhes ver a 
tabela no fim desta secção). 

9.   

  

10.   

 
 

Aqui insira o endereço IP do receptor IP que está localizado na 2ª 
Estação de Monitorização. 

RCVR IP 2 

 

RCVR IP 1 

RCVR IP 1 

000.000.000.000 

PSTN/GSM RCVR 2 

PSTN/GSM RCVR 2 

PSTN/GSM RCVR 1 

ENVIAR EVENTOS 

 

PSTN/GSM RCVR 1 

RCV 2 CONTA# 

2nd CONTA#001234 
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11.  
 

 
 

Insira o endereço IP do segundo receptor IP (para mais detalhes ver a 
tabela no fim desta secção). 

12.   

  

13.   

  
Aqui insira o número de telefone do receptor SMS que está localizado na 
1ª Estação de Monitorização. 

14.   

 
 

Insira o número de telefone do primeiro receptor SMS (para mais 
detalhes ver a tabela no fim desta secção). 

15.  
 

 
 

 

16.   

  
Aqui insira o número de telefone do receptor SMS que está localizado na 
2ª Estação de Monitorização. 

17.   

 
 

Insira o número de telefone do segundo receptor SMS (para mais 
detalhes ver a tabela no fim desta secção). 

18.  
 

  

  Pode agora pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "FORMATO 
PSTN", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

 

Os receptores de Estação de Monitorização compatíveis são: 
Osborne-Hoffman Modelo 2000, Ademco Modelo 685, FBII Modelo CP220, Radionics Modelo D6500, 
Sur-Gard Modelo SG-MLR2-DG e Silent Knight Modelo 9500. 

IMPORTANTE: Nos locais de números de telefone e números de conta, pode ser requerido para inserir dígitos 
hexadecimais. Nos locais de números de telefone, estes dígitos são usados como códigos para controlar o 
marcador: 

 

Dígitos 
Hexadecimais 

Sequência de 
Marcação 

Significado do Código  

A <#>  <0> Aplicável somente no início de um número – o marcador espera 10 
segundos, ou espera pelo sinal de marcação, o que acontecer em 
primeiro lugar, e depois marca o número. 

D <#>  <3> Aplicável somente no início de um número – o marcador espera 5 
segundos por sinal de chamada e desliga-se se não receber sinal. 

E <#>  <4> Aplicável somente no meio de um número – o marcador espera 5 
segundos 

F <#>  <5> Não aplicável em números telefónicos 
 

Nota: Pode-se inserir um "+" no início da linha, pressionando  e .   
Para inserir uma série de dígitos, use as teclas seguintes: 
<Teclado numérico> - inserir o número 

- move o cursor da esquerda para a direita  

- move o cursor da direita para esquerda 

- apaga tudo depois do cursor (à direita) 

 

RCVR SMS 2 

RCVR SMS 1 

000.000.000.000 

RCVR SMS 2 

RCVR SMS 1 

 

RCVR IP 2 
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4.7.3.5 Configurar o Método (Protocolo) do Relatório para a Estação de Monitorização 
Continuar como abaixo da secção anterior, ou repetir os passos 1 a 4 da secção 4.7.3.1 antes de continuar 
com as seguintes instruções: 

  

1.  ou  

 
 

Aqui seleciona o formato do relatório usado pelo painel de controlo para 
reportar eventos às Estações de Monitorização. 

2.   

 
  

3.  ou Selecionar entre "SIA", "4/2 1900/1400", "4/2 1800/2300", 
"Scancom", "SIA text" e "contact ID". 

4.   

  

5.   

 
 

Aqui seleciona a taxa de pulso à qual os dados serão enviados à 
Estação de Monitorização, se algum dos 4/2 formatos foi selecionado no 
Formato de Relatório PSTN. 

6.  
 

 
  

7.  ou Selecionar entre "10 pps", "20 pps", "33 pps" e "40 pps". 

8.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  para levá-lo ao menu 

"TENTATIVAS PSTN", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> 
PARA SAIR". 

4.7.3.6 Configurar o Número de Tentativas de Repetição 
Continuar como abaixo da secção anterior, ou repetir os passos 1 a 4 da secção 4.7.3.1 antes de continuar 
com as seguintes instruções: 

  

1.  ou  

 
 

Aqui determina o número de vezes que o comunicador marca o número da 
Estação de Monitorização via PSTN. 

2.   

 
  

3.  ou Selecionar entre "2 tentativas", "4 tentativas", "8 tentativas", 
"12 tentativas" e "16 tentativas". 

4.   

  

5.   

 
 

Aqui determina o número de vezes que o comunicador tenta enviar 
relatórios via um grupo de linhas celulares (GPRS, GSM e SMS) à 
Estação de Monitorização. 

TENTATIVAS GSM 

TENTATIVAS PSTN

ENVIAR EVENTOS 

4 tentativas   

TENTATIVAS PSTN  

4/2 VEL. PULSOS 

4/2 VEL.PULSOS 

FORMATO PSTN  

ENVIO EVENTOS 

20 pps       

SIA          

FORMATO PSTN  
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6.  
 

  

7.  ou Selecionar entre "2 tentativas", "4 tentativas", "8 tentativas", 

"12 tentativas" e "16 tentativas". 

8.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "HORA 
AUTO TEST", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA 
SAIR". 

4.7.3.7 Configurar o Relatório de Auto Teste 
Continuar como abaixo da secção anterior, ou repetir os passos 1 a 4 da secção 4.7.3.1 antes de continuar 
com as seguintes instruções: 

  

1.  ou  

 
 

Aqui determina o tempo ao qual a linha telefónica é testada e reportada 
à Estação de Monitorização. 

2.   

 
 

Inserir o tempo de auto teste. 

3.   

  

4.   

 
 

Aqui determina o intervalo de tempo entre mensagens de teste de linha 
telefónica consecutivas enviadas à Estação de Monitorização. O Painel 
de Controlo executa isto a intervalos regulares, para verificar as 
comunicações adequadas. 

5.  
 

  

6.  ou Selecionar entre "teste OFF", "teste a cada 1d", "teste a cada 2d", 

"teste a cada 5d", "teste a cada 7d", "teste a cada 14d", "teste 
a cada 30d" e "teste a cada 5h". 

7.   

  

8.   

 
 

 

9.  
 

 
 

Aqui determina se a desconexão da linha de telefone PSTN é reportada 
ou não e determina o período de tempo entre a detecção da desconexão 
da linha e o relatório de falha. Se a linha de telefone está desconetada, o 
evento "falha linha telefónica" será guardado no registo de eventos. 

10.  
 

 
 

 

PSTN 

CICLO AUTO TEST  

CICLO AUTO TEST  

HORA AUTO TEST  

ENVIO FALHA LIN 

IMEDIATAMENTE  

ENVIAR EVENTOS 

teste OFF     

Hora teste12:00P 

HORA AUTO TEST  

TENTATIVAS GSM 

4 tentativas    
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11.  ou Selecionar entre "imediatamente", "5 minutos", "30 minutos", "60 
minutos", "180 minutos" e "não informar". 

12.   

  

13.   

 
 

Aqui determina se a desconexão de linha GSM/GPRS é reportada ou 
não e determina o período de tempo entre a detecção de desconexão da 
linha e o envio do relatório de falha. Se a linha de telefone está 
desconetada, o evento "Fal. Linha GSM" é guardado no registo de 
eventos. 

14.  
 

 
 

 

15.  ou Selecionar entre "2 minutos", "5 minutos", "15 minutos", "30 
minutos" e "não enviar". 

16.   

  

17.   

  

  Pode agora pressionar a tecla   para levá-lo ao menu the "U/D 
PSTN" (ver Configurar Permissões de Acesso à Programação Remota), 
ou pressionar a tecla   para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.7.3.8 Configurar o Tipo de Eventos a serem Reportados à Estação de Monitorização 
Continuar como abaixo da secção anterior, ou repetir os passos 1 a 4 da secção 4.7.3.1 antes de continuar 
com as seguintes instruções: 

  

1.  ou  

 
 

Aqui determina se o sistema reporta sempre que 2 ou mais eventos 
(alarmes confirmados) ocorrem durante um período de tempo 
específico. 

2.   

 
 

 

3.  ou Selecionar entre "desativ. relat.", "habili + exclusao" e 

"habilitar relat". 

4.   

  

5.   

 
 

Aqui habilita ou desabilita o relatório de “fecho recent”, que é enviado à 
Estação de Monitorização se um alarme ocorre dentro do período de 
tempo de 2 minutos, da expiração do atraso de saída. 

6.  
 

 
 

 

7.  ou Selecionar entre "fech recent OFF" e "fech recent ON". 

Fech recent OFF   

ENV CNF ALARME 

FECHO RECENTE 

ENVIAR EVENTOS 

DESATIV.RELAT  

ENVIO CNF ALARME 

ENVIO FALHA LIN 

GSM/GPRS 

GSM/GPRS 

NAO INFORMAR  

PSTN 
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8.   

  

9.   

 Aqui determina se um restauro de zona é ou não reportado. 

10.  
 

  

11.  ou Selecionar entre "inform retauro" e "não informar". 

12.   

  

13.   

 
 

Aqui determina se a Estação de Monitorização recebe uma mensagem 
se o sistema estiver inativo (não armado) durante um período de tempo 
definido (dias). 

14.  
 

 
 

 

15.  ou Selecionar entre "desativar", "rep. depois 7d", " rep. depois 14d 
", " rep. depois 30d", e "rep. depois 90d". 

16.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "ENVIO 
EVENTOS" (ver a secção 4.7.2.1), ou pressione a tecla   para 

levá-lo a  "<OK> PARA SAIR". 

4.7.4 Configurar Reporte de Eventos aos Utilizadores 

A. Habilitar Reporte de Voz aos Utilizadores 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

   

 
 

 

5.   

 
 

 

REPORTED EVENTS 

Desactiv.Relat. 

ENVIO VOZ 

4:PRIVADOS 

1:PSTN/GSM 

04:COMMUNICATION 

ENV INACT SIST 

ENV INACT SIST 

RESTAURA ZONA 

FECHO RECENTE 

desabilitar    

RESTAURA ZONA 

inform restauro 
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B. Configurar Tipos de Eventos a serem Reportados a Telefones Privados 

Aqui determina que grupos de eventos são reportados a subscritores de telefone privados.  

Termo Descrição 
“alarms+alerts” Mensagens de alarme e alerta 
"alarms" Mensagens de Alarme 
"alerts" Mensagens de Alerta 

Os seguintes sinais de sirene são enviados a telefones privados ao reportar eventos: 

FOGO: ON - ON - ON - pausa.... (- - -  - - - ......). 

ASSALTANTE: ON continuamente ( ...) 

EMERGENCIA/ESPECIAL: sirene de 2 tons; como uma ambulância. 

1.  ou  Selecionar entre "desact relator", “alarms+alerts", "alarms", 

e "op/cl". 

2.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "1 Tel# 
priv, ou pressione a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

C. Programar Números de Telefone Privado e Configurar Tipos de Eventos a serem Reportados ao Utilizador 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

  

2.   

 
  

3.  ou   

  

4.   

 
 

 

5.   

 
 

 

6.   

 
  

7.   

8. 1st TEL# PRIVADO Insira o primeiro número de telefone privado (incluindo o código de área, 
se necessário) do subscritor privado ao qual o sistema reporta os grupos 
de eventos. 

9.   

 
  

10.  
 

 
  

11.   

12. 2 TEL# PRIVADO Insira o segundo número de telefone privado (incluindo o código de área, 
se necessário) do subscritor privado ao qual o sistema reporta os grupos 
de eventos. 

REPORTED EVENTS 

4:PRIVADOS REP 

ENVIO VOZ 

1:PSTN/GSM 

2 Tel# PRIV 

1 Tel# PRIV 

1 Tel# PRIV 

04:COMMUNICATION 

REPORTED EVENTS 
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13.   

 
 

 

14.   

 
  

15.   

16. 3 TEL# PRIVADO Insira o terceiro número de telefone privado (incluindo o código de área, 
se necessário) do subscritor privado ao qual o sistema reporta os grupos 
de eventos. 

17.   

  

18.   

 
  

19.   

20. 4 TEL# PRIVADO. Insira o quarto número de telefone privado (incluindo o código de área, 
se necessário) do subscritor privado ao qual o sistema reporta os grupos 
de eventos. 

21.   

  

22.   

 
 

Aqui determina o número de vezes que o comunicador marca o número 
privado respectivo (telefones privados). 

23.   

 
  

24.  ou Selecionar entre "1 tentativa", "2 tentativas", "3 tentativas" e 

"4 tentativas". 

Atenção! É permitido um máximo de 2 tentativas de marcação pela 
Autoridade de Telecomunicações Australiana. 

25.   

  

26.   

 
 

Aqui determina se o sistema usa o modo de confirmação simples ou 
confirmação total, quando reporta a telefones privados. 
Nota: No modo de confirmação simples, receber um sinal de 
confirmação de um só telefone é suficiente para considerar o evento 
corrente fechado e terminar a sessão de comunicações. Os telefones 
restantes só servem para propósitos de reserva. No modo de 
confirmação total, deve ser recebido um sinal de confirmação de cada 
telefone, antes que o evento corrente seja considerado reportado. 

27.  
 

  

28.  ou Selecionar entre "single ack" e "all ack". 

29.   

  
Tel. confirma 

TENTATIVAS MARC 

4 Tel# PRIV 

4 Tel# PRIV 

3 Tel# PRIV 

2 Tel# PRIV 

single ack       

Tel. confirma. 

3 tentativas    

TENTATIVAS MARC 

3 Tel# PRIV 
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  Pode agora pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "ENVIO 
VOZ" (ver a próxima secção), ou pressionar a tecla  para levá-lo 
a "<OK> PARA SAIR". 

D. Habilitar Relatórios de Voz para o Utilizador por SMS 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 
 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.   

  

6   

 
 

 

7.   

 
 

 

 

E. Configurar Tipos de Eventos a serem Reportados a Telefones Privados por SMS  

Aqui determina que grupos de eventos serão reportados a subscritores de telefones privados por SMS.  

Termo Descrição 
"all" Todas as mensagens 
"all (-op/cl)" Todas as mensagens, exceto open/close 
"all (-alerts)" Todas as mensagens, exceto alertas 
"alarms" Mensagens de alarme 
"alerts" Mensagens de alerta 
"op/cl" Open/close 
"disable report" Nenhuma mensagem será reportada 

Nota: “All” significa todos os eventos incluindo as mensagens de problema de Bateria Fraca e Falha CA. 
Nota: Todas as opções acima podem ser reportadas a subscritores de telefones privados por SMS. 

Os seguintes sinais de sirene são enviados a telefones privados ao reportar eventos: 

FOGO: ON - ON - ON - pausa.... (- - -  - - - ......). 

ASSALTANTE: ON continuamente ( ...) 

EMERGENCIA/ESPECIAL: sirene de 2 tons; como uma ambulância. 

1.  ou  Selecionar entre "desact relator", "all", "all (-op/cl)", "all(-
alertas)", "alarmes", "alertas" e "op/cl". 

2.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "1 NUMERO 
SMS", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

 

REPORTED EVENTS 

desactiv relat  

REPORTED EVENTS 

ENVIO SMS 

ENVIO VOZ 

4:PRIVADOS REP 

1:PSTN/GSM 

04:COMMUNICATION 
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F. Programar Números de Telefone SMS e Configurar Tipos de Eventos a serem Reportados ao 
Utilizador por SMS 

1.  Repetir os passos da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.   

 
 

 

6.   

  

7.   

  

8.   

9. 1 TEL# SMS Insira o primeiro número de telefone SMS (incluindo o código de área, 
máximo 16 dígitos) para o qual os eventos pré selecionados são 
reportados. 

10.   

  

11.  
 

  

12.   

13. 2 TEL# SMS Insira o segundo número de telefone SMS (incluindo o código de área, 
máximo 16 dígitos) para o qual os eventos pré selecionados são 
reportados. 

14.   

  

15.   

 
  

16.   

17. 3 TEL# SMS  Insira o terceiro número de telefone SMS (incluindo o código de área, 
máximo 16 dígitos) para o qual os eventos pré selecionados são 
reportados. 

18.   

  

19.   

  

ENVIO SMS 

ENVIO VOZ 

REPORTED EVENTS 

4:PRIVADOS REP 

1:PSTN/GSM 

04:COMMUNICATION 

4 tel# SMS 

3 tel# SMS

3 tel# SMS

2 tel# SMS

2 tel# SMS 

1 tel# SMS 

1 tel# SMS 
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20.   

21. 4  TEL# SMS Insira o quarto número de telefone SMS (incluindo o código de área, 
máximo 16 dígitos) para o qual os eventos pré selecionados são 
reportados. 

22.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "ENVIO SMS" 

ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.7.5 Configurar Verificação Visual (Mov. Câmara ) 
O sistema PowerMaster suporta a característica de verificação visual de alarme que permite às estações de 
monitorização evitar respostas desnecessárias a alarmes falsos e avaliar remotamente a situação quando da 
ocorrência de um alarme real. Após a instalação dos dispositivos de Next CAM PG2 PIR-Camera o 
PowerMaster enviará imagens sempre que ocorrer um alarme de roubo. A equipe da Estação de Monitorização 
pode rever as imagens tomadas pelas câmaras antes de notificar as autoridades e fornecer informação 
detalhada aos respondentes sobre a emergência. Além disso, as câmaras podem ser usadas com detectores 
de fogo e teclas de pânico (ver “Configurar a Verificação Visual para Eventos de Alarme Pessoal e de Alarme 
de Fogo”, abaixo). 

A. Configurar o Envio de Imagens 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador ". 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

 
 

 

5.   

 
 Aqui determina o 1o, 2o, 3o, 4o emails aos quais as imagens da câmara 

de movimento serão enviadas. 

6.   

7. 1st email Insira o primeiro email ao qual as imagens serão enviadas. 

8.   

 
  

9.  
 

 
  

10.   

11. 2nd email Insira o segundo email ao qual as imagens serão enviadas. 

12.   

 
 

 2nd email 

2nd email 

1st email 

1st email 

Imagem forward 

5:MOV. CAMARA 

1:PSTN/GSM 

04:COMMUNICATION 

4 tel# SMS  
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13.   

 
  

14.   

15. 3rd email Insira o terceito email ao qual as imagens serão enviadas. 

16.   

  

17.   

 
  

18.   

19. 4th email Insira o quarto email ao qual as imagens serão enviadas. 

20.   

  

21.   

 
 

Aqui determina o 1o, 2o, 3o, 4o números de telefone MMS (Multimedia 
Message Service – Serviço de Mensagem Multimedia) aos quais as 
imagens da câmara de movimento serão enviadas. 

22.   

23. 1st MMS TEL. NO. Introduza o primeiro número de telefone MMS (incluindo o código de 
área, máximo de 16 dígitos) ao qual as imagens serão enviadas. 

24.   

  

25.  
 

  

26.   

27. 2nd MMS TEL. NO. Introduza o segundo número de telefone MMS (incluindo o código de 
área, máximo de 16 dígitos) ao qual as imagens serão enviadas. 

28.   

  

29.   

 
  

30.   

31. 3rd MMS TEL. NO. Introduza o terceiro número de telefone MMS (incluindo o código de 
área, máximo de 16 dígitos) ao qual as imagens serão enviadas. 

32.   

  

33.   

 
  

34.   

35. 4th MMS TEL. NO. Introduza o quarto número de telefone MMS (incluindo o código de área, 
máximo de 16 dígitos) ao qual as imagens serão enviadas. 

1st MMS tel # 

4th MMS tel # 

3rd MMS tel # 

3rd MMS tel # 

2nd MMS tel # 

2nd MMS tel # 

1st MMS tel # 

4th email 

4th email 

3rd email 

3rd email 
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36.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  para retornar ao menu "Image 
forward", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA 
SAIR". 

B. Configurar os estados de armado que permitem à Estação de Monitorização requisitar imagens  

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

 
 

 

5.  ou   

 
 Aqui determina o estado/estados do sistema de alarme para o servidor 

PowerManage recuperar imagens. 

6.  
 

 
  

7.  ou  
Selecionar entre "Desabilitar", "Enable all", "TOTAL so", "PARCIAL 
so", "PARCIAL & TOTAL", "DESARM & TOTAL", "DESARM & PARCIAL" e 
"DESARM so".  

8.  
 

 
 * 

  * Se outra opção além de “Desabilitar: for selecionada, um menu 
adicional – "View on alarm" – abre-se ao pressionar a tecla  
ou  (ver secção "C. Configurar View on Alarm". 

Pode agora pressionar a tecla  para retornar ao menu "5:MOTION 
CAMERA", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

C. Configurar o pedido de imagens pela Estação de Monitorização somente após um Alarme 

1.  Continuar da secção anterior. 

 

2.  ou  

  
Aqui determina se as imagens enviadas ao servidor PowerManage 
podem ser recuperadas sempre ou somente durante um período de 
tempo específico. 

View on alarm 

View on arming 

View on arming 

Desabilitar      

View on arming 

Image forward 

5:MOV CAMARA 

1:PSTN/GSM 

04:COMMUNICATION 

4th MMS tel # 
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3.   

 
 

Selecionar entre "Sempre", "Alarm + 5 min." (as imagens podem ser 
recuperadas até 5 min. após um evento de alarma), " Alarm + 15 min." 
(as imagens podem ser recuperadas até 15 min. após um evento de 
alarme) e "Alarm + 1 hour" (as imagens podem ser recuperadas até 1 
hora após um evento de alarme). 

4.  ou   

5.  
 

  

  Pode agora pressionar a tecla  para retornar ao menu 

"5:MOTION CAMERA", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> 
PARA SAIR". 

D. Configurar a Verificação Visual para Eventos de Alarme Pessoal e Alarme de Fogo 

Aqui determina se habilitar ou desabilitar a câmara de movimento para fotografar após ter sido iniciado um 
alarme de Coação/Emergência/Fogo/Pânico.  

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador". 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

 
 

 

5.  ou   

 
 Aqui determina se habilitar ou desabilitar a câmara de movimento a 

fotografar após um evento do tipo emergência.  

6.  
 

 
  

7.  ou  
Selecionar entre "Habilitar" e "Desabilitar". 

8.  
 

  

  Pode agora pressionar a tecla  para retornar ao menu 

"5:MOTION CAMERA", ou pressionar a tecla  para levá-lo a "<OK> 
PARA SAIR". 

View on alarm 

Sempre      

Cameras on alarm 

Enable      

Cameras on alarm 

Image forward 

5:MOV CAMARA 

1:PSTN/GSM 

04:COMMUNICATION 
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4.8 Configuração do Sistema de Segurança 

4.8.1 Configurar Zonas de Passagem 

Zonas de passagem é um método usado para neutralizar falsos alarmes – não será iniciado um alarme, sem 
que sejam violadas duas zonas adjacentes num período de tempo de 30 segundos.  

Esta característica está ativa somente quando se arma o sistema no modo TOTAL e somente com pares de 
zonas das zonas Nº. 18 a 27 (18 e 19, 20 e 21, etc.). Pode usar qualquer um destes pares de zonas para criar 
uma área de “zona de passagem”.  
Nota: Se uma de duas zonas de passagem é ignorada (ver Parágrafo 4.3.5), a zona restante funciona 
independentemente. 
Nota: Cada conjunto de duas zonas de passagem deve ser do tipo de zona permitido (Interior, Perímetro, 
Seguidor de Perímetro). 
As opções são: zona de passagem LIGADA e zona de passagem DESLIGADA (por defeito). 

Zonas de passagem não é aplicável em zonas de Entrada/Saída e zonas de 24 horas (Fogo, Emergência, 
24h audível, 24h silêncio). 

Habilitar Zonas de Passagem 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "ZN PASSAGEM OFF" e "ZN PASSAGEM ON". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.8.2 Configurar Anulação Automática 

Anulação automática determina o número de vezes que é permitido a cada zona iniciar um alarme, num único 
período de armar/desarmar (incluindo tamper e eventos de falha de energia de detectores, PowerMaster-10, 
sirene sem fios, etc.). Se o número de alarmes de uma zona específica exceder o número programado, o painel 
de controlo ignora automaticamente a zona, para prevenir ruído recorrente da sirene e reporte desnecessário à 
Estação de Monitorização. Esta anulação temporária será automaticamente terminada no desarme, ou 48 
horas após ter sido iniciada (se o sistema permanecer armado). 

As opções disponíveis são: desliga após 1 (por defeito), desliga após 2 (por defeito nos USA), desliga após 
3 e não desliga. 

Nota: Para cumprir com os requerimentos EN, a anulação automática deve ser configurada como 3. 

14:ZONA PASSAGEM 

ZN PASSAGEM OFF  

14:ZONA PASSAGEM 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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Configurar Anulação Automática 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "disparo unico", "2 disparos", "3 disparos" e 

"não desligar". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.8.3 Habilitar Monitorização de Atividade em Casa 

Aqui determina o limite de tempo para recepção de sinais dos sensores usados para monitorizar as atividades 
de pessoas doentes, idosas ou inválidas. Se nenhum sensor detectar e reportar movimento, pelo menos uma 
vez dentro do período de tempo definido, é iniciado um alerta de “não ativo”. 

Opções: 3, 6, 12, 24, 48, 72 horas e não ativo desativado (por defeito). 

Configurar Monitorização de Atividade em Casa 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "s/movim deslig", "3 h", "6 h", "12 h", "24 h", "48 h", 

e "72 h". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

21:SEM MOVIMENTO 

s/movim deslig  

21:SEM MOVIMENTO 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

13:DISPARO MULTI 

Disparo unico  

13:DISPARO MULTI 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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4.8.4 Configurar Período de Cancelamento de Alarme 

Aqui determina o período de “Cancelamento de Alarme”, que começa quando é reportado um alarme à Estação 
de Monitorização. Se o utilizador desarmar o sistema dentro desse período de tempo, uma mensagem de 
“Cancelamento de Alarme” é enviada à Estação de Monitorização. 

As opções disponíveis são: tempo de cancelamento 1 m, tempo de cancelamento 5 m (por defeito), tempo 
de cancelamento 15 m, tempo de cancelamento 60 m, tempo de cancelamento 4 horas e também 
cancelamento inativo (por defeito nos USA). 
Nota: Para cumprimento dos requisitos do CP-01, a opção "1 minuto" não está disponível. 

Configurar o Período de Cancelamento de Alarme 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "temp cancel 1m", " temp cancel 5m", " temp 
cancel 15m", " temp cancel 60m", " temp cancel 4h", e "temp canc 
inact". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.8.5 Configurar o Limite do Período de Falha de Energia 

Aqui determina o intervalo de tempo entre a ocorrência de falha de energia AC e o relatório de falha.  

Opções: 5 minutos (por defeito), 30 minutos, 60 minutos ou 180 minutos. 

Nota: Para cumprimento dos requisitos EN, selecionar no máximo 60 min. 

Configurar o Limite de Tempo de Falha de Energia 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  5 minutos  

34:REL FALHA AC 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

06:CANCEL ALARM 

Tempo cancel 5m  

06: CANCEL ALARM  

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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5.  ou Selecionar entre "5 minutos", "30 minutos", "60 minutos", e "180 
minutos". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.8.6 Configurar Tempo de Abortar 
Aqui seleciona o período de tempo permitido pelo sistema para abortar um alarme (não aplicável para alarmes de 
FOGO, 24H SILÊNCIO e zonas de EMERGÊNCIA). O PowerMaster-10 está programado para proporcionar um 
“intervalo para abortar” que começa aquando da detecção de um evento. Durante este intervalo, a campainha faz 
soar um aviso mas a sirene permanece inativa e o alarme não é reportado. Se o utilizador desarma o sistema dentro 
do intervalo de tempo permitido, o alarme é abortado. 
As opções disponíveis são: 00s (por defeito nos USA), 15s, 30s (por defeito), 45s, 60s, 2m, 3m e 4m. 
Nota: Para cumprir com os requisitos do CP-01,as opções "60s", "3m" e "4m" não estão disponíveis. 
Nota: Para cumprir com os requisitos UL, o tempo de abortar não deve exceder 45 sec. 

Configurar Tempo de Abortar 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "temp cancel 00s", " temp cancel 15s", " temp 
cancel 30s", " temp cancel 45s", " temp cancel 60s", " temp 
cancel 2m", " temp cancel 3m" e " temp cancel 4m". 

6.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.8.7 Configurar um Alarme Confirmado 

Aqui determina se 2 alarmes sucessivos ocorrerem durante um período específico de tempo, o segundo alarme 
será considerado como alarme confirmado para relatório de alarmes confirmados (ver parágrafo 4.6.3.2 
"Configurar Tipos de Eventos a Serem Reportados"). 
Opções: desativado (por defeito nos USA), 30 min., 45 min., 60 min. (por defeito), ou 90 min. 

05:TEMPO CANCEL 

Temp cancel 30s  

05:TEMPO CANCEL 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

34: REL FALHA AC 



D-302999 PowerMaster-10 Guia do Instalador 63 

Configurar um Alarme Confirmado 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "desativado", "30 minutos", "45 minutos", "60 
minutos", e "90 minutos". 

6.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.8.8 Ativar Alarme na Detecção de Dispositivo com Interferência ou Não Presente 

Aqui determina se será iniciado um alarme (sirene / relatório) quando há uma supervisão / falha por 
interferência durante o estado de armado TOTAL. 
As opções disponíveis são: padrão EN e outro (por defeito). Quando “padrão EN” é selecionado, se houver 
supervisão / falha por interferência durante o estado armado TOTAL, a sirene é ativada e os eventos são 
reportados como eventos tamper. Quando "Outro" é selecionado, não há lugar a tal atividade durante o 
estado armado TOTAL. 

Ativar um Alarme na Detecção de Dispositivo com Interferência ou Não Presente 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "activ supv/intf", e "outro". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

30:OPCAO SIR/REP 

outro  

30:OPCAO SIR/REP 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

33:CONFIRM ALARM 

60 minutos  

33:CONFIRM ALARM 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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4.8.9 Configurar a Detecção de Interferência 

Aqui determina se a interferência (interferência de transmissões no canal de rádio usado pelo sistema) é 
detectada e reportada ou não.  
Se a detecção de interferência é selecionada, o sistema não permite ser armado sob as condições de 
interferência. 
Opções de Detecção de Interferência 

Opção Detecção e Reporte quando 

UL 20/20  
(padrão USA) 

Há 20 segundos de interferência contínua 

EN 30/60 
(padrão Europeu) 

Há um acumulado de 30 segundos de interferência, num período de 60 
segundos. 

classe 6 (30/60) 
(padrão Inglês) 

Tal como EN (30/60), mas o evento é reportado somente se a duração 
da interferência exceder 5 minutos. 

Desativado  (por defeito) (Ausência de detecção e reporte). 

Configurar a Detecção de Interferência 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "UL 20/20", "EN 30/60", "classe 6 (30/60)" e 
"desativado". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.8.10 Configurar o Sistema a Tornar-se “NÃO PRONTO” em Caso de 
Dispositivo em Falta 

Aqui determina se o sistema se torna no estado NÃO PRONTO, quando há uma falha de supervisão. No modo 
“em supervisão”, o sistema permanecerá no estado NÃO PRONTO, se durante os últimos 20 minutos não foi 
recebida uma mensagem. 
Opções: normal (por defeito) e em supervisão. 
Nota: Para cumprir com os requisitos EN, deve ser selecionado "em supervisão". 
 

19:DETECT INTERF 

desativado  

19:DETECT INTERF 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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Configurar o Sistema a Tornar-se “NÃO PRONTO” em Caso de Dispositivo em Falta 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "normal", e "em supervisão". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.8.11 Configurar o Período de Tempo no qual um Dispositivo é Considerado 
Em Falta 

Aqui determina o limite de tempo para recepção de relatórios de supervisão dos vários dispositivos sem fios. Se 
algum dispositivo não reporta pelo menos uma vez dentro do tempo limite selecionado, é iniciado um alerta de 
“INATIVIDADE”. 
As opções são: 1, 2, 4, 8, 12 horas (por defeito) e desativado. 
Nota: Para cumprir com os requisitos EN, deve ser selecionada uma das opções 1 ou 2 horas. 

Configurar o Período de Tempo no qual um Dispositivo é Considerado em Falta 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "temp superv 1h", "temp superv 2h", "temp superv 
4h", "temp superv 8h", "temp superv 12h" e "desativado". 

6.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

15:SUPERVISAO 

Tempo superv 12h 

15:SUPERVISAO 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

16:NAO PRONTO 

normal  

16:NAO PRONTO 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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4.9 Opções de Armar/Desarmar e Atrasos de Saída/Entrada 

4.9.1 Configurar Modos de Saída 
Aqui determina as opções do modo de atraso de saída. Estão disponíveis três tipos de atraso de saída: 
Reinício de saída – O atraso de saída reinicia quando a porta é reaberta dentro do período de atraso de saída. 
O reinício ocorre apenas uma vez. Reiniciar o atraso de saída é útil se o utilizador reentrar imediatamente após 
ter saído, por exemplo, para recuperar algo de que se tenha esquecido. 
Desligado pela porta – Quando a porta se fecha, o atraso de saída termina automaticamente (mesmo se o 
tempo predefinido não tenha ainda transcorrido). 
Normal (por defeito) – O atraso de saída é exatamente como definido, independentemente da porta estar 
fechada ou aberta. 

Configurar Modos de Saída 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "rest tmp saida", "fecho da porta", e "normal". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.9.2 Configurar Duração de Atraso de Entrada 

Dois diferentes atrasos de entrada permitem ao utilizador entrar no local protegido (enquanto o sistema está no 
estado de armado) através de duas portas e caminhos específicos, sem causar um alarme.  

Após entrar, o utilizador deve desarmar o painel de controlo antes que o período de espera expire. Beeps de 
frequência baixa começam a ouvir-se uma vez que a porta seja aberta, até aos últimos 10 segundos do período 
de espera, durante o qual a frequência de beeps aumenta. Locais Nº. 1 (atraso de entrada 1) e 2 (atraso de 
entrada 2) permitem programar a duração destes períodos.  

As opções disponíveis para cada período são: "00s", "15s" (por defeito no atraso de entrada 2), "30s" (por 

defeito no atraso de entrada 1), "45s", "60s", "3m" e "4m". 
Nota: Para cumprimento dos requisitos CP-01, as opções "00s" e "15s" não estão disponíveis. 
Nota: Para cumprimento dos requisitos EN, o atraso de entrada não deve exceder 45 segundos. 
Nota: Para cumprimento dos requisitos UL, o atraso de entrada não deve exceder 45 segundos. 

Configurar a Duração dos Atrasos de Entrada 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 03:CONTROL PANEL 

09:SAIDA REST 

normal         

09:SAIDA REST 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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2.   

 * 

3.   

  

4.  ou Selecionar entre "temp ent1 00s", " temp ent1 15s", " temp ent1 
30s", " temp ent1 45s", " temp ent1 60s", " temp ent1 3m" e " temp 
ent1 4m".** 

5.   

 
 

 

  *  Pressione a tecla  para "02:TEMPO ENTR 2". 

**  No menu "02:TEMPO ENTR 2", o visor do PowerMaster-10 mostra "temp 
ent2…". 

Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.9.3 Configurar a Duração do Atraso de Saída 

Um atraso de saída permite ao utilizador armar o sistema e abandonar a área protegida através de caminhos e 
portas específicas, sem causar um alarme. Um beep de baixa frequência começará a ouvir-se, uma vez que o 
comando de armar seja dado, até aos 10 últimos segundos do período definido, durante o qual a frequência 
dos beeps aumenta. Local Nº. 3 permite a programação da duração do atraso de saída.  
As opções disponíveis são: 30s, 60s (por defeito), 90s, 120s, 3m, e 4m. 
Nota: Para cumprimento dos requisitos CP-01, a opção "30s" não está disponível. 
Nota: Para cumprimento dos requisitos UL, o atraso de saída não deve exceder 120 segundos. 

Configurar a Duração do Atraso de Saída 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "temp saida 30s", " temp saida 60s", " temp saida 
90s", " temp saida 120s", " temp saida 3m" e " temp saida 4m". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

03:TEMPO SAIDA 

Tempo saida 60s   

03:TEMPO SAIDA 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

09:SAIDA REST 

Tempo ent1 30s  

01:TEMPO ENTR 1 
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4.9.4 Habilitar Armar Rápido 

Aqui determina se permite ou não o utilizador a executar o armar rápido. Uma vez que o armar rápido é 
permitido, o painel de controlo não requer um código de utilizador para armar o sistema. 

As duas opções são: armar rápido LIGADO (por defeito nos USA) e armar rápido DESLIGADO (por defeito). 

Habilitar o Armar Rápido 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "armar rapido ON", e "armar rapid OFF". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.9.5 Configurar Zonas Ignoradas 
Aqui permite ignorar manualmente zonas individuais (através do menu de DEFINIÇÕES DE UTILIZADOR), ou 
permite ao sistema “armar forçado” (ignorar automaticamente) zonas abertas durante o atraso de saída. Se 
desejado pressione a tecla de armar novamente, se quiser eliminar o tom de protesto que soa durante o armar 
forçado. Se uma zona é aberta e o armar forçado não é permitido, é exibido “NÃO PRONTO” e o sistema não 
arma (a “Melodia Triste soará). Se for selecionado “não ignorar”, não são permitidos o ignorar manual nem o 
armar forçado. 

Opções: exclusão manual (por defeito nos USA), armar forçado e sem exclusão (por defeito). 

Nota: Para cumprir com os requisitos EN, devem ser selecionados “exclusão manual" ou "armar forçado". 

Nota: A opção "armar forçado" não é aplicável no UK. 

Configurar Excluir  

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "exclusão manual", "armado forcado" e "sem 
exclusão". 

Sem exclusao   

08:EXCLUIR 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

07:ARMAR RAPIDO 

Armar rapido OFF  

07:ARMAR RAPIDO 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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6.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.9.6 Configurar Ativação de Alarme de Pânico 

Aqui determina se é permitido ao utilizador iniciar um alarme de pânico, pressionando simultaneamente as duas 
teclas de pânico (no teclado/comando à distância) ou total + parcial (num transmissor comando). Pânico 
audível ativa a sirene e, simultaneamente transmite uma mensagem por telefone. O pânico silencioso só 
transmite uma mensagem por telefone.  
As opções são: pânico silencioso, pânico audível (por defeito) e pânico desativado. 

Configurar Ativação de Alarme de Pânico 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "panico silencio", "panico audivel" e 
"desativa panic". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.9.7 Habilitar Armado Especial 

Aqui determina se o sistema pode ser armado no modo especial. Se o sistema for armado por este meio, é 
enviada uma mensagem “especial” para telefones específicos aquando do desarme por um “utilizador especial” 
(utilizadores 5-8 ou transmissores 5-8). Este modo é útil para os pais que no trabalho querem saber quando as 
crianças regressam a casa da escola.  

As opções são: Mod Especial ON e Mod Especial OFF (por defeito). 

Habilitar Armado Especial 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

12:ALARM PANICO 

Panico audivel  

12:ALARM PANICO 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

08:EXCLUIR 
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3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "Mod Especial ON", e "Mod Especial OFF". 

6.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.10 Customização do Interface do Utilizador 

4.10.1 Habilitar Beeps de Problema 
Sob condições de dificuldade, o receptor acústico emite uma série de 3 beeps curtos uma vez por minuto. Aqui 
determina se a sequência deste aviso sonoro especial estará ativo, inativo, ou apenas inativo durante a noite (o 
intervalo de horas de “noite” é definido pela fábrica, mas usualmente é das 20h00 até às 07h00).  
As três opções são: ativar beeps (por defeito nos USA), desliga à noite (por defeito) e desativa beeps. 

Habilitar Beeps de Problemas 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "ativa beeps", "desliga a noite" e "desativa  
beeps". 

6.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.10.2 Habilitar Soar Beeps 

Aqui determina se os beeps de aviso soam ou permanecem inativos durante os atrasos de entrada e saída. Há a opção 
adicional que permite desativar os beeps de aviso somente quando o sistema está armado no modo “PARCIAL”. 

Opções: ativa beeps (por defeito), silenc parcial (por defeito nos USA) e desativa beeps. 

Nota: Quando os beeps de saída estão desabilitados, no final de um período de atraso (saída/entrada) soará a 
melodia alegre (sucesso). 

11:PROBLEMA BEEP 

Desliga a noite 

11:PROBLEMA BEEP 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

20:MONIT ESPEC 

Mod Especial OFF  

20:MONIT ESPEC 
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Habilitar Soar Beeps 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "ativa beeps", "silenc parcial" e "desativa 
beeps". 

6.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR ". 

4.10.3 Habilitar a Retro Iluminação 

Aqui determina se a retro iluminação do teclado permanece sempre ligada, ou se se liga quando é pressionada 
uma tecla e apaga-se depois de decorridos 10 segundos, se não forem pressionadas mais teclas.  

As duas opções são: sempre LIGADO e DESLIGADO após 10 segundos (por defeito). 

Habilitar a Retro Iluminação 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

  

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "desliga apos 10s", e "sempre ligada". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

22:LUZ DISPLAY 

Desliga apos 10s 

22:LUZ DISPLAY 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

10:SOAR BEEPS 

ativa beeps   

10:SOAR BEEPS 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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4.10.4 Configurar a Opção de Desarme 

Aqui determina quando é possível desarmar o sistema: 
A. A qualquer altura. 
B. No modo TOTAL, durante atraso de entrada, usando o teclado ou sensor sem fios do PowerMaster-10. 
C. No modo TOTAL, durante o atraso de entrada, usando um dispositivo sem fios (comando) somente (isto é definido por 

defeito no UK, para cumprir com DD243). 
D. Durante o atraso de entrada, ou usando o teclado do PowerMaster-10 no modo TOTAL. 
Opções: a qualquer altura (por defeito), à entrada sem fios, entrada + teclado TOTAL (por defeito no UK), ou 
à entrada todos. 

Configurar Opção de Desarme 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "sempre", "t. Ent. c/ v.r.", "t.ent + teclado" e 

"t.ent.c/tudo". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.10.5 Configurar as Opções de Protetor de Ecrã 

Aqui determina que, se não for pressionada nenhuma tecla num período de 30 segundos, o visor exibirá 
“PowerMaster-10” (para evitar que um possível intruso saiba o estado do sistema). Pode determinar que o visor 

normal é novamente exibido após pressionar a tecla  seguida do código de utilizador (Restaurar com 
Código) ou após pressionar qualquer tecla (Restaurar com Tecla).  

Se for selecionado Restaurar com tecla, ao primeiro toque em qualquer tecla (excepto Fogo e Emergência) fará o 
visor exibir o modo normal e, ao segundo toque, executará a função da tecla pressionada. No que diz respeito às 
tecla Fogo e Emergência, além de fazerem regressar o visor ao modo normal quando pressionadas uma vez, 
também executam ao mesmo tempo a função Fogo/Emergência. 

Opções: protetor OFF (por defeito), rest c/codigo, rest c/ tecla. 

Nota: Para cumprir com os requisitos EN, deve ser selecionado “restaura com código". 

Configurar a Opção de Protetor de Ecrã 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 03:CONTROL PANEL 

29:OPCAO DESARME 

sempre      

29:OPCAO DESARME 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "protetor OFF", "rest c/codigo", e "rest 
c/tecla". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 

 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.10.6 Habilitar Aviso de Prontidão de Memória 

Aqui determina se o utilizador recebe indicação que um alarme foi ativado. 
As opções disponíveis são: ativado (por defeito) e desativado. 

Habilitar Aviso de Prontidão de Memória 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "habilitar" and "desabilitar". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.10.7 Habilitar Confirmação de Bateria Fraca do Comando 

Aqui determina se o utilizador ouve ou não ouve um som de bateria fraca, quando tenta desarmar o sistema 
com um comando, cuja bateria está fraca.  
As opções disponíveis são: comando L-B ligado – o utilizador tem que confirmar a mensagem de bateria do 
comando fraca, ou comando L-B desligado (por defeito) – o utilizador não tem que confirmar a mensagem de 
bateria fraca do comando. 

28:OPCAO MEMO 

habilitar     

28:OPCAO MEMO 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 

32:PROT. DISPLAY 

protetor OFF     

32:PROT. DISPLAY 

01:TEMPO ENTR 1 
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Habilitar a Confirmação de Bateria Fraca do Comando 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

  

5.  ou Selecionar entre "comando B fraca on" e "comando B fraca off". 

6.   

 
 

 

  Pode agora pressionar a tecla  ou  para programar 

qualquer outro menu em "03:CONTROL PANEL" ou pressionar a tecla 
 para levá-lo a "<OK> PARA SAIR". 

4.11 DEFINIR LOCAIS PERSONALIZADOS 
Este modo permite definir até 5 locais (adicionalmente aos locais que podem ser definidos no modo 
ZONAS/DISPOSITIVOS – ver parágrafo 4.5). 

Definir Locais Personalizados 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.   

 
 

 

4.   

  
Inserir o primeiro local personalizado. 
Nota: A tabela no fim desta secção proporciona uma lista de teclas 
usada pelo editor do PowerMaster-10. 

5.   

 
 

 

  Pressione a tecla  ou  e repita o procedimento para 

"EDITAR N ZONA 2" - –EDITAR N ZONA 5", conforme necessário. 

Pressionando a tecla  repetidamente a qualquer momento do 
procedimento leva-o um nível acima com cada toque. Pressionando a 
tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

 
Tecla Funcionalidade 

 Move o cursor da esquerda para a direita. 
Pressão longa para movimento rápido. 

EDITAR N ZONA 1 

Outros 1  

EDITAR N ZONA 1 

DEF.NOME ZONAS 

06:CUSTOM NAMES 

31:B FRAC COMAND 

keyfob L-B off  

31:B FRAC COMAND 

01:TEMPO ENTR 1 

03:CONTROL PANEL 
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Tecla Funcionalidade 

 Move o cursor da direita para a esquerda. 
Pressão longa para movimento rápido. 

 Rola a sequência dos dígitos inseridos para cima. 
Pressão longa para movimento rápido. 

 Rola a sequência dos dígitos inseridos para baixo. 
Pressão longa para movimento rápido. 

 Posiciona o cursor à direita da linha editada e mostra os seus 16 últimos dígitos. 

 Volta ao menu anterior ou superior sem guardar a linha editada. 

 Volta a "<OK> PARA SAIR" sem guardar a linha editada. 

 Guarda e volta ao menu anterior. 

 Limpa todos os dígitos à direita do cursor. 

 Limpa um dígito por cursor. 

 Seleciona entre maiúsculas e minúsculas. 

4.12 CONFIGURAR OS PARÂMETROS DE SAÍDA 

4.12.1 Guia Preliminar 

Este modo permite: 
a. Seleção de Eventos/condições sob o que as saídas PGM (programáveis) funcionarão.  
b. Seleção da sirene interna ou luz estroboscópica (que serão ativadas de acordo com a programação do 

sistema). 

4.12.2 Definir PGM 
Para a saída PGM pode selecionar desativado, ligar, desligar ou pulso ativo (ligado para período 
predefinido, selecionado por PULSO TEMPO), como segue:  

 ARMADO TOTAL (ao armar TOTAL). 

 ARMADO PARCIAL (ao armar PARCIAL). 

 DESARMADO (ao desarmar). 

 MEMORIA (ativado no registo de um alarme na memória, desligado na limpeza de memória). 

 ATRASO (durante atrasos de entrada/saída). 

 COMANDO (quando pressiona o botão AUX no transmissor do comando). 
 ZONAS (por distúrbio em cada uma das 3 zonas selecionadas, sem correspondência ao armar/desarmar). 

Se selecionar alternar, a saída PGM será ligada aquando da ocorrência de um evento nestas zonas e será 
desligada aquando da ocorrência do evento seguinte, alternativamente.  

 FALHA DE LINHA: A saída PGM está LIGADA se a linha de telefone está desconetada. 

Para dispositivos PGM, pode selecionar a seguinte ação: 
 TEMPO DE BLOQUEIO – pode inserir limites diurnos entre os quais os dispositivos de iluminação PGM 

controlados pelos sensores permanecerão desligados, mesmo se os sensores associados forem ativados. 

A. Configurar Parâmetros de Saída 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

 
 

Há dois submenus "DEFINIR PGM" e "PGM DEF GERAIS". 

O visor do PowerMaster-10 mostrará primeiro "DEFINIR PGM". 
DEFINIR PGM 

05:OUTPUTS 
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3.   

  

4.   

 
 

 

5.  ou  Selecionar entre "tempo impuls 2s", "tempo impuls 30s", "tempo 
impuls 2m" e "tempo impuls 4m" 

6.   

  

7.   

 
 

 

8.  ou  Selecionar entre "desativar", "ligar", "desligar" e "por impulso". 

9.   

 
 

 

10.   

 
 

 

11.   

 
 

 

12.  ou  Selecionar entre "desativar", "ligar", "desligar" e "por impulso". 

13.   

  

14.   

  

15.   

 
 

 

16.  ou  Selecionar entre "desativar", "ligar", "desligar" e "por impulso". 

17.   

 
 

 

18.   

 
 

 

19.   

 
 

 

20.  ou  Selecionar entre "desativar", "ligar", "desligar" e "por impulso". 

21.   

  

22.   

  

PGM: POR ALARME 

PGM: POR TEMPOR. 

desativar    

PGM: POR DESARNE 

PGM: POR ALARME 

desativar    

PGM: POR DESARME 

PGM: POR ARM PAR 

desativar    

PGM: POR ARM PAR 

PGM: POR ARMADO 

desativado    

PGM: por armado 

Tempo impuls 2s  

PGM:DURACAO IMPL 



D-302999 PowerMaster-10 Guia do Instalador 77 

23.   

  

24.  ou  Selecionar entre "desativar", "ligar", "desligar" e "por impulso". 

25.   

  

26.   

 
 

 

27.   

 
 

 

28.  ou  Selecionar entre "desativar", "ligar", "desligar", "por impulso " 
e "biestavel". 

29.   

 
 

 

30.   

 
 

 

31.   

 
 

 

32.   

 
 

Inserir o número da primeira zona designada para acionar esta saída. 

33.    

  

34.  ou  Selecionar entre "desativar", "ligar", "desligar", "por impulso " 
e "biestavel". 

35.   

 
 

 

36.   

  

37.   

 Inserir o número da segunda zona designada para acionar esta saída. 

38.    

 
 

 

39.  ou  Selecionar entre "desativar", "ligar", "desligar", "por impulso " 
e "biestavel ". 

40.   

 
 

 

41.   

 
 

 

b – zona   Z:00 

c - zona 

b - zona 

b - zona 

a - zona 

desativar    

desativar    

a – zona   Z:00 

a - zona 

PGM: POR COMANDO 

PGM: POR ZONAS 

desativar    

PGM: POR TEMPOR. 

PGM: POR COMANDO 

disable    
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42.   

 Inserir o número da terceira zona designada para acionar esta saída. 

43.    

  

44.  ou  Selecionar entre "desativar", "ligar", "desligar", "por impulso " 
e "biestavel". 

45.   

 
 

 

46.   

  

47.   

  

48.   

 
 

 

49.  ou  Selecionar entre "não ativa" e "ativa". 

50.   

 
 

 

  Pressionando a tecla   repetidamente a qualquer momento neste 
procedimento leva-o a um nível acima com cada toque. Pressionando a 
tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

c – zona   Z:00 

PGM FALHA LINHA 

NAO ATIVA 

PGM FALHA LINHA 

PGM: POR ZONAS 

c - zona 

desativar    
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B. Configurar Dispositivos de Iluminação PGM em Condições de Alarme e Estabelecer Limites Diurnos de 
Dispositivos de Iluminação 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

 
 

 

3.   

  

4.   

  

5.   

  

6.   

 
 

Inserir o tempo no qual quer que o estado de bloqueio comece 
(usualmente ao amanhecer). 
Nota: AM e PM são selecionados ao pressionar  e , 
respectivamente. 

7.   

 
 

 

8.   

 
 

 

9.   

  

  Inserir o tempo no qual quer que o estado de bloqueio termine 
(usualmente ao entardecer). 
Nota: AM e PM são selecionados ao pressionar  e , 
respectivamente. 

10.   

 
 

 

  Pressionando a tecla   repetidamente a qualquer momento neste 
procedimento leva-o a um nível acima com cada toque. Pressionando a 
tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

HORA – HH:MM 

FIM – HH:MM 

HORA  07:00 P 

FIM – HH:MM 

INICIO – HH:MM 

INICIO – HH:MM 

X-10 Off 

PGM: DEF GERAIS 

DEFINIR PGM 

05: OUTPUTS 
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4.13 Configurar Permissões de Acesso à Programação Remota 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

 

2.   

  

3.  ou   

 
 

 

4.   

 
 

 

5.  ou   

  

6.   

  
Aqui dá ou nega permissão para acesso e controlo do sistema por um 
telefone remoto. 

7.   

  

8.  ou  Selecionar "acess remot ON" e "acess remot OFF" 

9.   

  

10.   

 
 

Aqui estabelece a palavra passe de 4 dígitos, para permitir ao instalador 
master executar descarregar/carregar dados de/para a memória do 
PowerMaster-10.  

11.   

 
 Insira a palavra passe principal de 4 dígitos para descarregar (“0000” 

não é um código válido). 

12.   

  

13.   

 
 

Aqui estabelece a palavra passe de 4 dígitos, para permitir ao instalador 
master executar descarregar dados de/para a memória do PowerMaster-
10.  

Atenção! Se "0000" for usado, não permitirá ao PC a ligação ao 
PowerMaster-10 para executar carregar/descarregar. 

14.  
 

 
 Insira o código de instalador de 4 dígitos para descarregar ("0000" não é 

um código válido). 

15.   

  
Inst. Downl code 

Mast. Downl code 

Acesso remoto 

ENVIO EVENTOS 

Acesso remoto 

Acess remot ON   

downl.code BBBB 

Inst. Downl code 

downl.code AAAA 

Mast. downl code 

BIDI U/D PSTN 

3:CRA REPORTING 

1:PSTN/GSM 

04:COMMUNICATION 
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16.   

 
 

Aqui determina se pode fazer carregamento dos dados do PowerMaster-
10 para um computador, enquanto o sistema está em estado 
desarmado, ou em qualquer momento (no modo PARCIAL/TOTAL no 
estado armado e desarmado). 

17.   

  

18.  ou  Selecionar entre "sempre" e "quand desarm". 

19.   

 
  

20.  
 

 
 

Aqui insere o número de telefone /até 16 dígitos) do servidor UL/DL. 

Nota: Somente para uso dos painéis de controlo monitorizados por 
Estações de Monitorização compatíveis. Deixe em branco se não for 
usado. 

21.   

 Insira o número de telefone para carregar/descarregar software. 

22.   

 
 

 

23.   

 
  

24.   

 
 

 

25.  
 

 
 

Aqui insere o número de telefone do cartão SIM do PowerMaster-10. A 
Estação de Monitorização marca este número, quando necessita conectar-
se ao PowerMaster-10 para carregar/descarregar dados. 

26.   

 Insira o número de telefone do cartão SIM. 

27.   

 
 

 

28.   

 
 

Aqui determina o primeiro número de telefone do receptor PowerManage. 
Quando o PowerMaster-10 recebe e responde a uma chamada do número 
de telefone definido aqui, cria uma ligação ao PowerManage para carregar 
/ descarregar dados. 
Nota: Os números do ID#1 / ID#2 devem ter 6 ou mais dígitos para fazer 
o PowerManage trabalhar. 

29.   

 Insira o primeiro número de telefone do receptor IP. 

30.   

  1 caller ID# 

 

My SIM Tel.# 

 

My SIM Tel.# 

PSTN UP / DOWN 

Tel# Up/Downl  

 

Opcao Upload  

sempre       

1 caller ID# 

Tel# Up/Downl  

GPRS UP / DOWN 

Opcao Upload  
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31.   

 
 

Aqui determina o segundo número de telefone do receptor PowerManage. 
Quando o PowerMaster-10 recebe e responde a uma chamada do número 
de telefone definido aqui, cria uma ligação ao PowerManage para carregar 
/ descarregar dados. 

32   

 Insira o segundo número de telefone do receptor IP. 

33.  
 

 
  

34.   

  

  Pode agora pressionar a tecla  para levá-lo ao menu "CONF REL 
ALM" (ver secção 4.7.3.8), ou pressione a tecla  para levá-lo a 

"<OK> PARA SAIR". 

5 TESTES DE DIAGNÓSTICO 
Este modo permite testar a funcionalidade de todos os dispositivos do sistema e receber/rever informação 
relativa à força do sinal recebido. A comunicação entre os componentes do sistema pode também ser testada e 
a informação relevante reportada. 
A força do sinal sem fios medida e reportada (ver detalhes no desenho abaixo). 

IMPORTANTE! A recepção segura terá que ser assegurada durante o teste inicial e também ao longo da 
manutenção subsequente do sistema. Um dispositivo não deve ser instalado num local onde a força do 
sinal é “fraca”. Se obtiver um sinal “fraco” de um certo dispositivo, simplesmente mude-o de local e teste 
novamente até que obtenha um sinal “bom” ou “forte”. Este princípio deve ser seguido ao longo do 
procedimento de teste de diagnóstico. 
O processo de teste de diagnóstico é mostrado abaixo. 

5.1 Testar os Dispositivos 
Esta secção descreve como testar um dispositivo registado no painel de controlo do PowerMaster-10.  

Nota: É muito mais fácil testar o dispositivo, enquanto o segura na sua mão, perto do painel de controlo. 

5.1.1 Testar Todos os Dispositivos 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

  

2.   

  

3.   

 
 

 

4.  (ou pressione a tecla  para "TESTE UM DISPOS".) 

 
 

 

  

 

TEST COMANDOS NN 

TESTING Zxx NNN 

TESTE DISPOSIT  

WL DISPOSIT 

07:DIAGNOSTICS 

2 caller ID# 

2 caller ID# 

GPRS UP / DOWN 
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 or  

 
 

 

  O sistema PowerMaster-10 executa agora o teste automático de todos 
os dispositivos registados na seguinte ordem: repetidores, sirenes, 
detectores e teclados. 
O sistema PowerMaster-10 executa o teste automático dos comandos 
(se estiverem registados) após ter testado todos os outros dispositivos. 
Nota: "Zxx" indica o tipo de dispositivo e o número do dispositivo que 
está a ser testado. "NNN" indica o número de dispositivos que ainda não 
foram testados. 
Nesta altura, se for pressionada alguma tecla, o visor do PowerMaster-
10 mostra "<PROXIMO> SAIR" alternando com "<OK> CONTINUAR". 
Pressione a tecla  para parar o teste corrente e para saltar para 
o próximo teste, ou pressione a tecla  par continuar o teste, ou 

pressione a tecla  para sair. 
No fim do procedimento de teste o visor do PowerMaster-10 exibe 
"MOSTRAR DISP". 

  Se não houver dispositivos sem fios registados no sistema 
PowerMaster-10, o visor do PowerMaster-10 mostra "NO DEVICES". 

Pressionando a tecla  em qualquer momento do procedimento 
leva-o a "<PROXIMO> SAIR", alternando com “<OK> CONTINUAR. 
Pressionando a tecla  em qualquer momento do procedimento 
leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

5.1.2 Testar um Dispositivo 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

  

2.   

  

3.   

  

4.   

 
 

 

5.   

  

6.  ou  Selecionar entre "CONTAT SENSOR", "MOVIM. SENSOR", "FUMO 
SENSORES", "COMANDOS", “TECLADOS”, "SIRENES" ou "REPETIDORES", 
por exemplo, "MOVIM. SENSOR". 

 
 

 

7.   

 
 

O visor do PowerMaster-10 mostra o nome do dispositivo, alternando 
com a localização. 

   

  Porta princ 

Zxx:Movim Sensor 

MOVIM. SENSOR 

CONTAT SENSOR 

TEST UM DISPOS 

TESTE DISPOS. 

WL DISPOSIT 

07:DIAGNOSTICS 

ACTIVATE NOW Uxx 
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  ou  (Pressione a tecla  ou  para selecionar outro dispositivo 
registado)  

8.  O visor do PowerMaster-10 mostra "TESTING Zxx 001" ou "ACTIVA 
AGORA Uxx" para comandos. 

 
 

 

 ou  

 
 

 

 
 

 

   

 
 

 

  Após o teste o visor do PowerMaster-10 muda automaticamente para o 
nível médio das últimas 24 horas (para dispositivos estacionários) ou o 
número de ativações que o painel de controlo recebeu (para comandos). 

As indicações de força do sinal são as seguintes: "FORTE"; "BOM"; 
"POBRE"; "1-WAY" (o dispositivo opera no modo de via única, ou o 
"NOW" teste de comunicação falhado); "NO COM." (não há 

comunicação); "NO TESTE" (os resultados são mostrados sem qualquer 
teste executado); "NO REDE" (o dispositivo está pré registado – não em 
rede); "NONE" (resultado 24 horas do comando); ou "INICIAL" 
(resultado das últimas 24 horas sem estatísticas). 
Pressionando a tecla   repetidamente a qualquer momento 
neste procedimento leva-o a um nível acima com cada toque. 
Pressionando a tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

5.1.3 Exibir Indicação de Força de Sinal de Todos os Dispositivos 
1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

  

2.   

  

3.   

  

4.  ou   

 
 

 

5.   

 
 

 

O visor do PowerMaster-10 muda entre a indicação de força de sinal 
media para as últimas 24 horas e a indicação de força de sinal corrente 
do primeiro tipo de dispositivo. 

   

6.  Pressione a tecla  para ver a indicação de força de sinal para o 
dispositivo seguinte.* 

 
 

 

   

 
 

 K01: AGORA: NONE 

K01: 24hr: NONE 

Z01: 24hr: BOM 

MOSTRAR DISPOS 

TESTE DISPOS 

WL DISPOS 

07:DIAGNOSTICS 

ACTIVATE NOW Uxx 

Z01 24Hr:inicil 

Z01 AGORA:FORTE 

TESTING Zxx 001 
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  As indicações de força do sinal são as seguintes: "FORTE"; BOM"; 
"POBRE"; "1-WAY" (o dispositivo opera no modo de via única, ou o 
"NOW" teste de comunicação falhado); "NO COM." (não há 

comunicação); "NO TEST" (os resultados são mostrados sem qualquer 
teste executado); "NO RED" (o dispositivo está pré registado – não em 
rede); "NONE" (resultado 24 horas do comando); ou "INICIAL" 
(resultado das últimas 24 horas sem estatísticas). 

 Pressionando a tecla  mostra o número e tipo de dispositivo ao 
qual a força de sinal se refere. 

Pressionando a tecla   repetidamente a qualquer momento 
neste procedimento leva-o a um nível acima com cada toque. 
Pressionando a tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

5.1.4 Exibir a Indicação de Força de Sinal de Dispositivos RF 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

  

2.   

  

3.   

  

4.  ou   

  

5.   

 
 

 

O visor do PowerMaster-10 muda entre a indicação de força de sinal 
media para as últimas 24 horas e a indicação de força de sinal corrente 
do primeiro tipo de dispositivo. 

   

  

6.  Pressione a tecla  para ver a indicação de força de sinal para o 
dispositivo RF seguinte.* 

 
 

 

   

  

  As indicações de força do sinal são as seguintes: "FORTE de comando); 

ou "INICIAL" (resultado das últimas 24 horas sem estatísticas)."; BOM"; 
"POBRE"; "1-WAY" (o dispositivo opera no modo de via única, ou o 

"NOW" teste de comunicação falhado); "NO COM." (não há 
comunicação); "NO TEST" (os resultados são mostrados sem qualquer 
teste executado); "NO RED" (o dispositivo está pré registado – não em 

rede); "NONE" (resultado 24 horas do comando  

 Pressionando a tecla  mostra o número e tipo de dispositivo ao 
qual a força de sinal se refere. 

Pressionando a tecla   repetidamente a qualquer momento 
neste procedimento leva-o a um nível acima com cada toque. 
Pressionando a tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

Z01: 24hr: BOM 

K01: NOW: NONE 

Z01: NOW: NOT TST 

K01: 24hr: NONE 

MOSTRAR PROB RF 

TESTE DISPOS 

WL DISPOS 

07:DIAGNOSTICS 
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5.1.5 Teste de Comunicação GPRS 

O procedimento de diagnóstico de comunicação GPRS testa a comunicação e reporta o resultado do 
diagnóstico. No caso de falha de comunicação, é reportada informação detalhada da falha. 
 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

  

2.   

 * 

3.   

 
 

 

4.  ** 

  

   

  

  Ver a tabela abaixo para uma lista completa de possíveis mensagens de 
GSM/GPRS. 

 Se não houver dispositivos sem fios registados no sistema 
PowerMaster-10, o visor do PowerMaster-10 mostra "NO DISPOS". 

** Quando a tecla  é pressionada o resultado do teste é 
mostrado após decorridos 4 min., dependendo da severidade da 
falha. 

Pressionando a tecla   repetidamente a qualquer momento 
neste procedimento leva-o a um nível acima com cada toque. 
Pressionando a tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. Pressionando 

a tecla  no fim do procedimento leva-o ao menu "LAN". 

As seguintes mensagens GSM/ GPRS são reportadas: 

Mensagem  Descrição Ação Sugerida 

Unit is OK O GSM / GPRS está a funcionar 
corretamente. 

N/A 

GSM comm. loss O módulo GSM/GPRS não comunica com 
o Painel 

Certifique-se de que o modem GSM está 
conectado correctamente ao painel de 
controlo 

Pin code fail Código PIN em falta ou errado. 
(Somente se o PIN do cartão SIM estiver 
ativado.) 

No menu “Código PIN”, insira o código PIN 
apropriado ao cartão SIM 

GSM net. fail Falha de registo da unidade na rede GSM 
local. 

Espere alguns minutos e ative o sistema. 
Se falhar, consulte o fornecedor. 

SIM card fail Cartão SIM não instalado ou falha de 
cartão SIM. 

i) Certifique-se que o cartão SIM está 
instalado. 

ii) Se estiver, certifique-se que foi 
instalado apropriadamente. 

iii) Se estiver, substitua o cartão SIM 
GSM not detected Falha de registo automático GSM a detetar 

o módulo GSM/GPRS. 
Conecte o modem GSM 

No GPRS service O cartão SIM não tem o serviço GPRS 
ativado. 

Contacte o fornecedor GSM 

UNIT IS OK 

PLEASE WAIT… 

GSM/GPRS 

WL DEVICES 

07:DIAGNOSTICS 
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Mensagem  Descrição Ação Sugerida 

GPRS conn. fail A rede local GPRS não está disponível, ou 
definições erradas de utilizador para GPRS 
APN e/ou palavra passe. 

Certifique-se que o nome de utilizador e a 
palavra passe são os apropriados para 
GPRS APN. 

Srvr unavailable O receptor IPMP não pode ser acedido – 
Verificar o servidor IP 

Verifique o menu “IP RCVR” ou use um PC 
para "ping" o servidor para certificar-se de 
que está acessível. 

IP not defined Servidor IP #1 e #2 não estão configurados. Verifique o menu “IP RCVR” 
APN not defined O APN não está configurado. Verifique o menu “APN” 
SIM card locked Após inserir um PIN incorreto por 3 vezes 

consecutivas o cartão SIM fica bloqueado.  
Para desbloqueá-lo insira o código PUK. O 
código PUK não pode ser inserido pelo 
PowerMaster-10. 

Denied by server O PowerManage nega o pedido de ligação.  Verificar se o Painel está registado no 
Receptor PowerManage. Consultar o 
Administrador do PowerManage na Estação 
de Monitorização. 
Referir-se à secção de registo no manual do 
utilizador do PowerManage. 

6 CHAMAR O SERVIDOR DE CARREGAR / DESCARREGAR 
Nota: 
Esta opção é usada somente durante a instalação de painéis monitorizados por Estações de Monitorização 
compatíveis. 
Esta opção permite ao instalador iniciar uma chamada para o servidor de carregar/descarregar. O servidor 
executa o carregamento da configuração do PowerMaster-10 para a sua base de dados e pode fazer o 
carregamento dos parâmetros predefinidos para o PowerMaster-10. 

Executar o Carregamento/Descarregamento do Servidor 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

  

2.   

  
Se o número de telefone do servidor de UL/DL foi já definido (ver secção 
4.7.3.1 "Configurar os Tipos de Eventos a Serem Reportados"), o visor 
do PowerMaster-10 mostra "COMUNICANDO" que é exibido durante o 
processo de marcação. 

  
Se o número de telefone do servidor de UL/DL não foi ainda definido 
(ver secção 4.7.3.1 "Configurar os Tipos de Eventos a Serem 
Reportados "), o visor do PowerMaster-10 mostra "TEL# NO DEFINID" 
que é exibido por aproximadamente 30 segundos e é seguido de um 
som triste (falha). 

  
Se a comunicação foi estabelecida entre o painel de controlo do 
PowerMaster-10 e o servidor de carregar/descarregar, o visor do 
PowerMaster-10 mostra "ENVIANDO DADOS" que é exibido durante o 
processo de marcação. 

  
Se a comunicação entre o painel de controlo do PowerMaster-10 e o 
servidor de carregar/descarregar falhou, o visor do PowerMaster-10 
mostra "DIAL ATTEMPT FAIL" que é exibido por aproximadamente 30 
segundos e é seguido por um som triste (falha). 

  
Após ter sido completado o processo de downloaded/uploaded, o visor 
do PowerMaster-10 mostra "ENVIO OK" que é exibido por 
aproximadamente 30 segundos e é seguido por um som alegre 
(sucesso). 

DOWNLOAD OK 

DIAL ATTEMPT FAIL 

ENVIANDO DADOS 

TEL# NO DEFINID 

COMMUNICATING 

START UL/DL 
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Se a comunicação foi estabelecida entre o painel de controlo do 
PowerMaster-10 e o servidor de carregar/descarregar, mas o processo 
de descarregar/carregar falhou, o visor do PowerMaster-10 mostra 
"FALHA DE ENVIO" que é exibido por aproximadamente 30 segundos e 
é seguido por um som triste (falha). 

  Pressionando a tecla   repetidamente a qualquer momento 
neste procedimento leva-o a um nível acima com cada toque. 
Pressionando a tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

7. MANUTENÇÂO 
7.1 Tratamento dos Problemas do Sistema 

Falha O que significa Solução 

1-WAY O painel de controlo não consegue 
configurar ou controlar o dispositivo.  
O consumo de bateria aumenta. 

i)  Assegure-se que o dispositivo está 
fisicamente presente. 

ii) Verificar o visor para falhas de 
dispositivos, por exemplo, bateria fraca. 

iii) Use diagnóstico RF para verificar a 
força do sinal corrente e durante as 
últimas 24 horas. 

iv) Abrir a cobertura do dispositivo e 
substituir a bateria, ou pressionar o 
comutador tamper. 

v) Instale o dispositivo num local diferente. 
vi) Substitua o dispositivo. 

NOT 
NETWORKED 

Um dispositivo não foi instalado, ou não foi 
instalado corretamente, ou não é possível 
estabelecer comunicação com o painel de 
controlo após a instalação. 

i)  Assegure-se que o dispositivo está 
fisicamente presente. 

ii) Use diagnóstico RF para verificar a 
força do sinal corrente e durante as 
últimas 24 horas. 

iii) Abrir a cobertura do dispositivo e 
substituir a bateria, ou pressionar o 
comutador tamper. 

iv) Registe o dispositivo novamente. 

MISSING Um dispositivo ou detector não reportou 
por algum tempo ao painel de controlo. 

i)  Assegure-se que o dispositivo está 
fisicamente presente. 

ii) Verificar o visor para falhas de 
dispositivos, por exemplo, bateria fraca. 

iii) Use diagnóstico RF para verificar a 
força do sinal corrente e durante as 
últimas 24 horas. 

iv) Substitua a bateria. 
v) Substitua o dispositivo. 

JAMMING Foi detectado um sinal de rádio frequência 
que está a bloquear o canal de 
comunicação dos sensores e painel de 
controlo. 

Localize a fonte da interferência, 
desligando quaisquer dispositivos sem fios 
(telefones sem fios, auriculares sem fios, 
etc.) na casa por dois minutos e verifique 
se o problema continua.  
Use também o diagnóstico RF para 
verificar a força do sinal. 

DOWNLOAD FAILED 
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Falha O que significa Solução 

LOW BATTERY A bateria de um sensor, comando, ou 
telecomando está perto do fim de vida útil. 

i) Para dispositivos de corrente AC, 
verifique se a corrente AC está 
disponível e conectada ao dispositivo. 

ii) Substitua a bateria do dispositivo. 

CLEAN ME O detector de fogo deve ser limpo Use ocasionalmente um aspirador para 
limpar os ventiladores do detector, para 
mantê-los limpos de poeira. 

GAS TROUBLE Falha do detector de gás Detector de Gás: Desconecte e torne a 
ligar o conector de fornecimento de 
energia AC 
Detector de Gás CO: Substitua o detector 

SIREN AC 
FAILURE 

Não há energia para a sirene Assegure-se que o fornecimento de 
energia AC está devidamente conectado 

AC FAILURE Não há energia para o sensor de gás Assegure-se que o fornecimento de 
energia AC está devidamente conectado 

GSM NET FAIL O comunicador GSM não está disponível 
para conectar à rede de telemóvel. 

i)  Mova o Painel e a unidade GSM para 
outro local. 

ii)  Entre e saia do menu do instalador 
iii) Desconecte a unidade GSM e instale-a 
novamente 
iv) Substitua o cartão SIM 
v) Substitua a unidade GSM 

RSSI LOW O comunicador GSM detectou que o sinal 
GSM de rede é fraco 

Mova o Painel e a unidade GSM para outro 
local. 

AC SUPPLY 
FAILURE 

Não há presença de energia e o sistema 
trabalha com energia da bateria de reserva 

Assegure-se que o fornecimento de 
energia AC está devidamente conectado 

COMM. FAILURE Não foi possível enviar uma mensagem à 
Estação de Monitorização, ou para um 
telefone privado (ou foi enviada uma 
mensagem mas não foi confirmada) 

i) Verifique a ligação dos cabos de 
telefone 
ii) Assegure-se de que foi marcado o 

número de telefone correto. 
iii) Ligue para a Estação de Monitorização 

para verificar se foram ou não 
recebidos eventos. 

CPU LOW 
BATTERY 

A bateria de reserva no painel de controlo 
está fraca e deve ser substituída (ver 
Capítulo 7 – Substituir a Bateria de 
Reserva). 

i) Verificar se a energia AC está 
disponível no Painel. 

ii) Se o problema subsistir por mais de 72 
horas, substitua o conjunto de bateria 

CPU TAMPER O painel de controlo sofreu um corte 
tamper, ou a sua cobertura foi aberta, ou 
foi removido da parede. 

O painel de controlo não está devidamente 
fechado. Abra o painel de controlo e 
depois feche-o. 

FUSE TROUBLE O fusível PGM está queimado ou em 
sobrecarga. 

Assegure-se que a carga da conexão está 
de acordo com a especificada em 
Especificações. 

LINE FAILURE Há um problema com a linha telefónica i) Levante o auscultador e assegure-se 
que ouve um sinal de linha 

ii) Verifique a ligação da linha de telefone 
ao painel de controlo 

7.2 Desmontar o Painel de Controlo 
A. Remova o parafuso que aperta a unidade frontal à unidade posterior (ver Figura 3.1). 
B. Remova os 4 parafusos que apertam a unidade posterior à superfície de montagem (ver Figura 3.1) e 

remova o painel de controlo. 
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7.3 Substituir a Bateria de Reserva 
A substituição e a inserção pela primeira vez do conjunto de bateria são similares (ver Figura 3.3). 
Com um novo conjunto de bateria, a sua correta inserção e aperto no compartimento de bateria, a indicação 
PROBLEMA deve extinguir-se. No entanto a mensagem “MEMÓRIA” piscará no visor (causado pelo alarme 
“tamper” que foi ativado com a abertura do compartimento de bateria). Limpe-o, armando o sistema e 
imediatamente desarmando-o. 

7.4 Substituição do Fusível 
O PowerMaster-10 tem um fusível interno com inicialização automática. Portanto não se torna necessário 
substituir o fusível. 
Quando ocorre sobrecarga de corrente, o fusível corta o circuito. Após a corrente ter sido cortada por alguns 
segundos, o fusível inicializa e permite o fluxo de corrente no circuito novamente. 

7.5 Substituir/Recolocar Detectores 
Sempre que o trabalho de manutenção envolva a substituição ou recolocação de detectores, execute sempre um 
diagnóstico completo de acordo com a secção 5.  

Lembrar! Um sinal “pobre” não é aceitável, conforme referido no fim da introdução ao procedimento de teste. 

7.6 Restaurar Definições de Fábrica 
Se quiser inicializar os parâmetros do PowerMaster-10 com as definições de fábrica, deve entrar no menu do 
instalador e executar a função "FACTORY DEFLT", como detalhado abaixo. Para obter os parâmetros das 
definições de fábrica, contacte o revendedor do PowerMaster-10.  
Nota: Para o PowerMaster-10 com 2 códigos de instalador, código de INSTALADOR e de INSTALADOR 
MASTER, somente o código de instalador master permite executar a função de definições de fábrica. 

Inicializar os Parâmetros do PowerMaster-10 com as Definições de Fábrica 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

  

2.   

  

3.   

 
 

O visor pede para inserir o seu código de instalador. 

4. CODE  

 
 

 

 
 

 

  As definições de fábrica estão agora iniciadas. 

Pode agora pressionar a tecla  ou  para levá-lo a “<OK> 
PARA SAIR”. 

FACTORY DEFLT 

PLEASE WAIT… 

ENTER CODE:  

<OK> to restore 

09:FACTORY DEFLT 
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7.7 Verificar o Número de Série 
O menu "SERIAL NUMBER" permite ler o número de série do sistema e ID do painel somente para informação.  
O ID do painel é um número único do painel de controlo que é usado para registar o PowerMaster-10 no 
PowerManage quando usa GPRS. 

Verificar o Número de Série 

1.  Repetir os passos 1 a 4 da secção 4.2 "Entrar no Menu do Instalador”. 

  

2.   

 O visor do PowerMaster-10 exibe o número de série da unidade. 

3.   

 
 

O visor do PowerMaster-10 exibe a versão da unidade. 

4.   

 
 

O visor do PowerMaster-10 exibe o ID do painel da unidade. 

  Pressionando a tecla  a qualquer momento do procedimento 

leva-o a "SERIAL NUMBER". 

Pressionando a tecla   repetidamente a qualquer momento 
neste procedimento leva-o a um nível acima com cada toque. 
Pressionando a tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

8 LER O REGISTO DE EVENTOS 
Os eventos ficam guardados no registo de eventos. Pode aceder a este registo e rever os eventos um por um. 
Se o registo de eventos fica completamente cheio, o evento mais antigo é apagado quando se cria um evento 
novo.  

Quando se lê o registo de eventos, estes são mostrados por ordem cronológica – do mais recente ao mais antigo. 
O acesso ao registo de eventos é proporcionado pressionando a tecla  e não através do menu do 
instalador. O processo de leitura e eliminação de eventos no registo é mostrado abaixo. 

8.1 Ler o Registo de Eventos 
 

 
 

1.  Enquanto o sistema está no modo normal de operação, pressione a tecla 
. 

2. 
 

Insira o código de instalador corrente. 

 
 

 

3.   

 
 

É mostrado o último evento. 

  O evento é mostrado em duas partes, por exemplo, "Z13 alarm" depois 
"09/02/10 3:37 P".  

 

4.  Pressione a tecla  repetidamente para visualizar a lista de 

eventos. 

  Pressionando a tecla   repetidamente a qualquer momento 
neste procedimento leva-o a um nível acima com cada toque. 
Pressionando a tecla  leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

Panel ID:  100005 

JSMivory 0.2.22 

09/02/10 3:37 P 

Z13 alarme 

LISTA DE EVENTOS 

PRONTO 00:00 

INTROD COD:  

0907030000. 

10:SERIAL NUMBER 
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8.2 Apagar e Sair do Registo de Eventos 
  

   

 

5.  Em qualquer ponto do registo de eventos pressione a tecla . 

Nota: Isto é somente aplicável se tiver sido inserido o código de 
instalador. 

 
 

 

6.   

 
 

Neste momento do procedimento, pressionando a tecla  ou 
 leva-o a “<OK> PARA SAIR” sem apagar o registo de eventos. 

Pressionando a tecla  volta a “APAGAR LOG EVENT”. 

7.  

 
 

 

8.   

 
 

 

  O sistema apaga o registo de eventos e volta ao modo normal de 
funcionamento. 

Pressionando a tecla  ou  a qualquer momento do 
procedimento leva-o a “<OK> PARA SAIR”. 

PRONTO 00:00 

<OK> P/ SAIR 

<OFF> p/apagar 

APAGAR LOG EVENT  

09/02/10 3:37 P 

Z13 alarme 
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ANEXO A. Implantação de Detectores e Atribuição de 
Transmissores 
A1. Plano de Implantação de Detectores 

Nº de 
Zona 

Tipo de Zona Localização de Sensor ou Atribuição de Transmissor  
(em zonas de não alarme ou emergência) 

Campainha 
(Sim / Não) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29 (*)    

30 (*)    

Tipos de Zonas: 1 = Seguidor de Interior    2 = Perímetro   3 = Seguidor de Perímetro   4 = Atraso 1    5 = 
Atraso 2    6 = silêncio 24 h   7 = audível 24 h   8 = Não alarme   9 = Emergência  10 = Interior  11 = 
Em Casa / atraso. 

Localização de Zonas: Anote as zonas pretendidas para cada detector. Quando programar, pode selecionar 
uma das 26 localizações disponíveis (mais 5 localizações personalizadas que poderá acrescentar – ver menu 
de Zonas Dispositivos). 

* Somente a zona 29 é uma zona com fios. 
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A2. Lista de transmissores de Comando 
Dados do Transmissor Atribuição do botão AUX
Nº. Tipo Titular Sem tempo saída ou 

armando "imediato” 

1  Indicar a função desejada (caso 
haja) 2  

3  
4  
5  
6  Sem tempo saída      
7  Armando “imediato”  
8  

A3. Lista de Transmissores de Emergência 

Tx  # Tipo de 
Transmissor 

Registado na Zona Nome do titular 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

A4. Lista de Transmissores de Não Alarme 

Tx  # Tipo de 
Transmissor 

Registado na 
Zona 

Nome do titular Atribuição 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9    

10     
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ANEXO B. Códigos de Eventos 
B1. Códigos de Eventos ID de Contacto 

Código Definição Código Definição 
101 Emergência 351 Falha Comp. Telefones 
110 Fogo 373 Problema do detector de fogo 
114 Temperatura muito alta 380 Detector de máscara 
120 Pânico 381 Evento inativo
121 Coação 383 Tamper de Sensor
122 Silêncio 384 Bateria de RF fraca
123 Audível 393 Limpeza de detector de fogo 
131 Perímetro 401 O/C pelo utilizador
132 Interior 403 Armar automático
134 Entrada/Saída 406 Cancelar
137 Tamper/CP 408 Armar rápido
139 Assalto verificado 426 Evento de porta aberta 
151 Alarme de Gás 441 Casa armada
154 Alarme de Inundação 454 Falha de fecho
180 Problema de Gás 455 Falha ao armar
301 Perda de corrente AC 456 Armar parcialmente
302 Bateria de sistema fraca 459 Evento recente de fecho 
311 Bateria desconectada 570 Ignorar
313 Inicialização por Engenheiro 602 Relatório de teste periódico 
321 Campainha 607 Modo de teste de passeio 
344 Interferência de receptor RF detectada 641 Problema de vigilância de idosos 
350 Problemas de comunicação

 

B2. Códigos de Eventos SIA 

Código Definição Código Definição 
AR Restauro AC HA Alarme de Assalto (coação) 
AT Problema AC KA Temperatura muito alta 
BA Alarme de Assalto LR Restauro de Linha Telefónica 
BB Ignorar assalto LT Problema de Linha Telefónica 
BC Cancelamento assalto OP Relatório de Abertura
BR Restauro assalto OT Falha ao Armar
BT Problema/Interferência assalto PA Alarme de Pânico
BV Assalto verificado QA Alarme de Emergência
BZ Evento inativo RN Inicialização por Engenheiro 
CF Fechar forçado RP Teste Automático
CI Falha ao fechar RX Teste Manual
CL Relatório de Fecho RY Sair de Teste Manual
CP Armar Automático TA Alarme Tamper
CR Fecho Recente TR Restauro Tamper
EA Porta Aberta UT Detector de Máscara
FA Alarme de Fogo WA Alarme de Inundação
FT Limpar Detector de Fogo WR Restauro de Alarme de Inundação  
FJ Problema de Detector de Fogo XR Restauro de Sensor de Bateria 
FR Restauro de Fogo XT Problema de Sensor de Bateria 
GA Alarme de Gás YR Restauro do Sistema de Bateria 
GR Restauro de Alarme de Gás YT Problema/Desligação da Bateria do 

Sistema
GT Problema de Gás YX Serviço Necessário
GJ Restauro problema de Gás  
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B3. 4/2 Códigos de Eventos 
Nota: O relatório à Estação de Monitorização é nas seguintes zonas: Primeira sirene sem fios - zona 31, segunda 
sirene sem fios - zona 32, GSM - zona 33. 

Alarmes 

Zona # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1º 
Dígito 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2º 
dígito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E 

Restauros 

Zona # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1º 
dígito 

C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D 

2º 
dígito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E 

Supervisão de problemas 

Zona # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1st digit 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2nd 
dígito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D 

Bateria Fraca 

Zona # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Zona # 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

1º dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D 

Armar Forçado – 8 utilizadores 

Nº. de 
Utilizador  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1º dígito A A A A A A A A 

2º dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ignorar Zona 

Zona # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1º 
dígito 

A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B 

2º 
dígito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E 

Pânico / 24 Horas - 8 utilizadores 

Nº de 
Utilizador  

1 2 3 4 5 6 7 8 Pânico CP Coação  

1º dígito 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2º dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 
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Armar PARCIAL e TOTAL (Fechar) 

Nº de 
Utilizador  

1 2 3 4 5 6 7 8 Cancelar 
alarme 

Fecho Recente 

1º dígito E E E E E E E E E E 

2º dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 

Desarmar (Abrir) 

Nº de 
Utilizador  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1º dígito F F F F F F F F 

2º dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 

Problema 

Evento  Falha 
de 

Fusível 

Restauro 
de 

Fusível 

Interferência Restauro de 
Interferência

Falha 
AC  

Restauro 
AC 

Bateria 
Fraca 

do 
CPU 

Restauro 
de Bateria 
Fraca do 

CPU 

CP 
Tamper 

1º dígito 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

2º dígito C D E F 1 2 3 4 6 
 

Evento Restauro de 
Tamper CP 

Não Ativo Restauro de 
COM. & 
LINHA 

Teste de 
Entrada 

Teste de 
Saída 

Auto 
Teste 

1º dígito 1 1 1 1 1 1 

2º dígito 7 8 A D E F 

B4. Entender o Formato do Protocolo de Relatório de Dados Scancom 
O formato de dados SCANCOM consiste em 13 
dígitos decimais divididos em 4 grupos, da 
esquerda para a direita, conforme mostrado à 
direita. 

Cada canal está associado com um evento 
específico, como segue: 
1º"C": Fogo 

2º"C": Ataque pessoal 

3º"C": Intruso 

4º"C": Fechar/Abrir 

5º"C": Alarme cancelado 

6º"C": Emergência 

7º"C": Segundo alarme 

8º"C": Mensagens de problemas 

aaaa     cccc     cccc  s

Código
de Cuenta

Canales
1 - 4

Canales
5 - 8

Estado del Sistema:
Sin problema, ensayo

baja bateria

El digito en esta
posición transmite el
estado del canal 1

El digito en esta
posición transmite el
estado del canal 8  

Formato de Dados Scancom 
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ANEXO C. Glossário 
Período de Abortar: Quando um alarme é iniciado, 
o receptor acústico interno é ativado em primeiro 
lugar por um período de tempo limitado, que é o 
período de abortar estabelecido pelo instalador. Se 
acidentalmente causar um alarme, pode desarmar o 
sistema dentro do período de abortar, antes que a 
sirene real comece a funcionar e antes que o alarme 
seja reportado aos respondedores remotos. 

Alarme: Há 2 tipos de alarme: 
Alarme sonoro – ambas as sirenes interna e externa 
entram em constante funcionamento e o painel de 
controlo reporta o evento por telefone. 
Alarme silencioso – as sirenes permanecem 
silenciosas, mas o painel de controlo reporta o 
evento por telefone. 
Um estado de alarme é causado por: 
 Movimento detectado por um detector de 

movimento  
 Mudança de estado detectada por um detector 

de contacto magnético – uma janela ou porta 
fechada foi aberta 

 Detecção de fumo por um detector de fumo 
 Qualquer um dos detectores foi adulterado 
 Pressionando os dois botões de emergência 

simultaneamente (pânico). 

Armar: Armar o sistema de alarme, é uma ação que 
o prepara para fazer soar um alarme se uma zona 
for “violada” por movimento ou por abertura de uma 
porta ou janela, conforme for o caso. O painel de 
controlo pode ser armado de várias maneiras (ver 
TOTAL, PARCIAL, INSTANTÂNEO e COMANDO). 

Atribuir: Refere-se a zonas. 

Associado: Refere-se a dispositivos. 

TOTAL: Este tipo de armado é usado quando o local 
protegido está inteiramente desocupado. Todas as 
zonas, interior e perímetro, estão protegidas.  

Zonas Campainha: Permite acompanhar a 
atividade na área protegida, enquanto o sistema de 
alarme está no estado desarmado. Sempre que uma 
zona campainha é “aberta” o receptor acústico emite 
dois beeps. O receptor acústico não emite qualquer 
beep, quando a zona é fechada (volta ao normal). As 
residências poderão utilizar esta característica para 
anunciar as visitas ou para acompanhar os 
movimentos das crianças. Os escritórios podem 
utilizá-la para assinalar a entrada de clientes, ou 
para quando o pessoal entra em áreas restritas.  
Nota: O seu instalador nunca designará zona de 24 
horas ou zona de fogo como zona campainha, 
porque ambos os tipos de zona acionam um alarme 
se forem perturbadas, enquanto o sistema está no 
estado desarmado. 

Apesar de uma ou mais zonas poderem estar 
designadas como zonas campainha, pode ainda 
assim ativar ou desativar a função de campainha. 

Comunicadores: Refere-se a canal de 
comunicação, por ex., GSM. 
Painel de Controlo: O painel de controlo é um 
pequeno armário que incorpora o circuito eletrónico 
e microprocessador, que controlam o sistema de 
alarme. Recolhe informação de vários sensores, 
processa-os e responde de várias maneiras. 
Também inclui teclas de interface com o utilizador, 
teclado numérico, visor, receptor acústico e 
altifalante. 
Definições de Fábrica: As definições que são 
aplicáveis a um grupo de dispositivos específico. 
Detector: O dispositivo (aparelho) que envia um 
alarme, que comunica com o painel de controlo (ex. 
Tower 20 AM é um detector de movimento, MCT-
425 é um detector de fumo) 
Desarmar: O oposto de armar – uma ação que 
restaura o painel de controlo ao estado normal de 
espera. Neste estado, somente zonas de 24 horas e 
fogo farão soar um alarme se forem violadas, mas 
um “alarme de pânico” também pode ser iniciado. 
Zona Perturbada: Uma zona num estado de alarme 
(isto pode ser causado por uma janela ou porta 
aberta no campo de visão de um detector de 
movimento). Uma zona perturbada é considerada 
“não segura”. 
Armar Forçado: Quando qualquer uma das zonas 
do sistema é perturbada (aberta), o sistema de 
alarme não pode ser armado. Uma forma de resolver 
este problema é encontrar e eliminar a causa de 
perturbação da zona (fechando janelas e portas). 
Outra forma de tratar disto é impor o armar forçado 
– desativação automática das zonas que ainda estão 
perturbadas, quando termina o atraso de saída. As 
zonas ignoradas não estarão protegidas durante o 
período em que o sistema estiver no estado armado. 
Mesmo se for restaurado para normal (fechado), as 
zonas ignoradas permanecerão desprotegidas até o 
sistema ser desarmado.  

A permissão de “armar forçado” é dada ou negada 
pelo instalador, enquanto programa o sistema. 
PARCIAL: Este tipo de armado é usado quando há 
pessoas no local protegido. Um exemplo clássico é 
durante a noite em casa, quando a família se retira 
para a cama. Ao armar PARCIAL as zonas do 
perímetro estão protegidas mas as zonas interiores 
não. Consequentemente qualquer movimento nas 
zonas interiores será ignorado pelo painel de 
controlo, mas qualquer perturbação de uma zona do 
perímetro causará um alarme. 
Instantâneo: Pode armar o sistema TOTAL-
INSTANTÂNEO ou PARCIAL-INSTANTÂNEO, assim 
cancelando o atraso de entrada para todas as zonas de 
atraso pela duração de um período armado.  
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Por exemplo, pode armar o painel de controlo no 
modo PARCIAL-INSTANTÂNEO e permanecer na 
área protegida. Somente a proteção de perímetro 
está ativa e, se não está à espera de visitas 
enquanto o sistema está armado, o alarme à entrada 
pela porta da frente é uma vantagem.  
Para desarmar o sistema sem causar um alarme, 
use o seu teclado de controlo (que está 
normalmente acessível sem perturbar uma zona de 
perímetro) ou use o transmissor do comando. 
Especial: O modo especial é um modo de armar 
especial, no qual os designados “utilizadores 
especiais” acionam uma mensagem “especial”, que 
é enviada a um telefone ou pager quando desarmam 
o sistema. 
Por exemplo se um pai quer ter a certeza que o seu 
filho regressou a casa depois da escola e desarmou 
o sistema. Armado especial só é possível quando o 
sistema está armado no modo TOTAL. 
Localização: Atribuir um nome de localização a um 
dispositivo (ex. Garagem, Porta de Frente, etc.) 
Detector de Contacto Magnético Sem Fios: Um 
comutador controlado por magneto e um transmissor 
sem fios PowerG acondicionados no mesmo 
encaixe. O detector é montado em portas e janelas 
para detectar alterações de estado (de fechado a 
aberto e vice-versa). Quando o detector detecta que 
uma porta ou janela foi aberta, transmite para o 
painel de controlo o seu código de identificação 
único, acompanhado por um sinal de “alarme” e 
vários outros sinais de estado ao painel de controlo.  
O painel de controlo, se não estiver armado nessa 
ocasião, considerará o sistema de alarme como “não 
preparado para armar”, até que receba um sinal de 
“restauro” do mesmo detector. 
Detector de Movimento Sem Fios: Um sensor 
passivo de infravermelhos e um transmissor sem fios 
PowerG num compartimento único. Ao detectar 
movimento o detector transmite a seu único código 
de identificação, acompanhado por um sinal de 
alarme e vários outros sinais de estado ao painel de 
controlo. Após transmissão, permanece em espera 
para detectar mais movimentos.  
Zona de Não Alarme:  O seu instalador pode 
designar uma zona para outras funções que não de 
alarme. Por exemplo, um detector de movimento 
instalado numa escada escura pode ser utilizado 
para acender automaticamente as luzes, quando 
alguém passa pela zona escura. Outro exemplo é 
um transmissor miniaturizado ligado a uma zona que 
controla um mecanismo de abertura de portão. 
Armar Rápido: Armar sem um código de utilizador. 
O painel de controlo não pede o seu código de 
utilizador, quando pressiona uma das teclas de 
armar. A permissão ou não para usar este método 
de armar é dado pelo instalador, enquanto programa 
o sistema. 

Respondedor Remoto: Um respondedor pode ser 
um fornecedor profissional de serviço ao qual o dono 
da casa ou negócio subscreve (uma Estação de 
Monitorização) ou uma relação/amigo da família que 
concorda em cuidar do local protegido durante a 
ausência dos ocupantes. O painel de controlo 
reporta eventos por telefone a ambos os tipos de 
respondedor. 
Restauro: Quando um detector volta do estado de 
alarme para o estado normal de espera, diz-se que 
foi “restaurado”.  
Um detector de movimento restaura 
automaticamente após detecção de movimento e 
fica pronto a detectar novamente. Este tipo de 
“restauro” não é reportado aos respondedores 
remotos. 
Um detector de contacto magnético restaura 
somente quando a janela ou porta protegida é 
fechada. Esta tipo de “restauro” é reportado aos 
respondedores remotos. 
Sensor: O elemento sensível: sensor piroelétrico, 
foto-diodo, microfone, sensor ótico de fumo, etc. 
Força de Sinal: A qualidade da ligação de 
comunicação entre os componentes do sistema e o 
painel de controlo.  
Detector de Fumo Sem Fios: Um detector de fumo 
normal e um transmissor sem fios PowerG num 
compartimento único. À detecção de fumo o detector 
transmite o seu único código de identificação, 
acompanhado por um sinal de alarme e vários 
outros sinais ao painel de controlo. Uma vez que o 
detector de fumo está ligado a uma zona de fogo 
especial, é inciado um alarme de fogo. 

Estado: TOTAL, PARCIAL, TOTAL-INSTANTÂNEO, 
PARCIAL-INSTANTÂNEO, ESPECIAL, FORÇADO, 
IGNORADO. 

Estado: Falha de corrente AC, bateria fraca, 
problema, etc 
Códigos de Utilizador: O PowerMaster-10 é 
desenhado para obedecer aos seus comandos, 
desde que sejam precedidos por um código de 
acesso de segurança válido. 
Pessoas não autorizadas não devem saber este 
código, por isso qualquer tentativa por parte deles 
para desarmar ou anular o sistema falhará. Algumas 
operações, no entanto, podem ser levadas a cabo 
sem um código de utilizador, uma vez que não 
degradam o nível de segurança do sistema de 
alarme.  
Zona: Uma zona é uma área dentro do local 
protegido, sob a supervisão de um detector 
específico. Durante a programação o instalador 
permite que o painel de controlo receba informação 
do código de identidade do detector e liga-o à zona 
desejada. Uma vez que a zona é distinguida por 
nome e número, o painel de controlo pode reportar o 
estado da zona ao utilizador e registar na sua 



 

100 D-302999 Guia do Instalador 

memória todos os eventos reportados pelo detector 
da zona. Zonas instantâneas e de atraso estão “em 
vigilância” somente quando o painel de controlo está 
armado e outras (24 horas) zonas estão “em 
vigilância”, independentemente do estado do 
sistema – armado ou não. 

Tipo de Zona: O tipo de zona determina como o 
sistema controla os alarmes e outros sinais enviados 
do dispositivo. 

.
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ANEXO D. DEFINIÇÕES DE ZONA PROGRAMADAS E 
DE FÁBRICA 

Zona Tipo de Zona Localização Campainha 
(Localização de 

melodia ou 
DESLIGADO) 

Nº Por Defeito Programado Por Defeito Programado (*) 
1  Atraso 1  Porta Principal   
2  Atraso 1  Garagem   
3  Atraso 2  Porta da Garagem   
4  Perímetro  Porta dos Fundos   
5  Perímetro  Quarto Crianças   
6  Interior  Escritório   
7  Interior  Sala de Jantar   
8  Perímetro  Sala de Jantar   
9  Perímetro  Cozinha   
10  Perímetro  Sala de Estar   
11  Interior  Sala de Estar   
12  Interior  Quarto   
13  Perímetro  Quarto    
14  Perímetro  Quarto de 

Hóspedes 
  

15  Interior  Quarto do Casal   
16  Perímetro  Quarto do Casal   
17  Perímetro  Casa de Máquinas   
18  Perímetro  Lavabo   
19  Perímetro  Arrecadação   
20  24 h / audível  Fogo   
21  24 h / audível  Fogo   
22  Emergência  Emergência   
23  Emergência  Emergência   
24  24 h / silencio  Arrecadação   
25  24 h / silencio  Escritório   
26  24 h / audível  Quarto da filha   
27  24 h / audível  Quarto do filho   
28  Não alarme  Área externa   
29  Não alarme  Hall    
30  Não alarme  Despensa   

* Nota: Todas as zonas são por defeito zonas CAMPAINHA DESLIGADA. Insira a sua escolha na última coluna 
e programe de acordo. 
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Declaração da Indústria do Canadá 
Este produto cumpre as especificações técnicas aplicáveis da Indústria do Canadá/Le présent materiel est conforme aux 
specifications techniques appliables d’Industrie Canada. 
O Ringer Equivalence Number (REN) é uma indicação do número máximo de dispositivos que podem ser conectados a uma 
interface telefónica. A terminação de uma interface pode consistir em qualquer combinação de dispositivos sujeitos apenas ao 
requisito de que a soma dos RENs de todos os dispositivos não exceda cinco/L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) sert 
à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d’une 
interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d’indices 
d’équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excède pas 5. 

O Ringer Equivalence Number REN para este equipamento terminal é 0.3B  
Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Normas FCC e com o(s) padrão(ões) RSS de isenção de licença da Indústria do 
Canadá. A operação está sujeita a duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Este dispositivo 
deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada. 
Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo 
com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites estão designados a fornecer uma razoável proteção contra danos de 
interferência em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de rádio frequência e, 
se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência danosa à recepção de rádio e 
televisão.  
Entretanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências em uma instalação em particular. Se este dispositivo causar 
tal interferência, a qual possa ser verificada ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário é encorajado a eliminar a 
interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: 
– Reorientar ou recolocar a antena receptora. 
– Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor. 
– Conectar o dispositivo a uma tomada ou circuito diferente daquele que fornece energia ao receptor. 
– Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/TV 

 

AVISO! Alterações ou modificações a esta unidade, não expressamente aprovadas pela parte responsável pela observância, 

podem invalidar a autoridade do utilizador em operar o equipamento. 
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GARANTIA  
Visonic Limited (o “Fabricante") garante somente este produto (o "Produto") só ao comprador 
original (o “Comprador”) contra defeitos de mão-de-obra e de materiais, em utilização normal 
do Produto, por um período de doze (12) meses a contar da data de embarque pelo 
Fabricante.   
Esta garantia é absolutamente condicional até que o Produto tenha sido devidamente 
instalado, mantido e operado em condições normais de uso, de acordo com as instruções de 
instalação e operação do Fabricante. Os produtos que venham a tornar-se defeituosos por 
qualquer outra razão, e à descrição do Fabricante, tal como instalação imprópria, falha na 
observância das instruções recomendadas de instalação e operação, negligência, dano 
intencional, uso incorreto ou vandalismo, dano acidental, alteração, adulteração ou reparação 
por terceiros que não o fabricante não estão cobertas por esta Garantia. 
O Fabricante, por si, não é garantia de que o produto não possa ser comprometido e/ou 
contornado ou que o produto evitará qualquer morte e/ou ferimento pessoal e/ou dano à 
propriedade, resultante de assalto, roubo, fogo ou outro, ou que o Produto providenciará em 
qualquer caso aviso ou proteção adequados. O Produto devidamente instalado e mantido, 
somente reduz o risco de tais eventos sem aviso e não é uma garantia ou seguro de que tais 
eventos não ocorram.  
ESTE GARANTIA PREVALECE EXCLUSIVA E EXPRESSAMENTE EM LUGAR DE 
QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES, QUER 
ESCRITAS, ORAIS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA 
DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR, OU 
OUTRO. EM NENHUM CASO DEVE O FABRICANTE SER RESPONSÁVEL PERANTE 
NENHUM INDIVÍDUO POR QUAISQUER DANOS EMERGENTES OU ACIDENTAIS POR 
QUEBRA DESTA GARANTIA, OU DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, CONFORME 
MENCIONADO MAIS À FRENTE.. 
AO FABRICANTE NÃO DEVE, EM NENHUM CASO, SER IMPUTADA QUALQUER 

RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, 

DANOS EMERGENTES OU PUNITIVOS OU POR QUAISQUER PERDAS OU DESPESAS, 

INCLUINDO PERDA DE USO, LUCROS, RECEITAS OU BOA VONTADE, DIRETA OU 

INDIRETAMENTE DECORRENTES DO USO OU IMPOSSIBILIDADE DE USO DO 

PRODUTO PELO COMPRADOR, OU POR PERDA OU DESTRUIÇÃO DE OUTRA 

PROPRIEDADE OU POR QUALQUER OUTRA CAUSA, MESMO SE O FABRICANTE 

TENHA SIDO ADVERTIDO DE TAL DANO. 

O FABRICANTE NÃO TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUALQUER 

MORTE, FERIMENTO PESSOAL OU CORPORAL E/OU DANOS A PROPRIEDADE OU 

OUTRA PERDA SEJA DIRETA, INDIRETA, ACIDENTAL, EMERGENTE OU OUTRA, 

BASEADO NUMA QUEIXA QUE O PRODUTO NÃO FUNCIONOU.  

No entanto, se o Fabricante for considerado responsável, quer direta ou indiretamente, por 
qualquer perda ou dano emergente ao abrigo desta garantia limitada, A 
RESPONSABILIDADE MÁXIMA DO FABRICANTE (CASO HAJA RESPONSABILIDADE) 
NÃO PODE EXCEDER EM NENHUM CASO O VALOR DA COMPRA DO PRODUTO, que 
deve ser fixado como danos liquidados e não como penalidade e deve ser considerado 
como reparação completa e exclusiva contra o Fabricante.  

Quando a entrega do Produto é aceite pelo Comprador, este concorda com as condições 
de venda e garantia mencionadas e reconhece ter sido informado delas. 

Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou 
emergentes, portanto estas limitações poderão não ser aplicáveis em certas circunstâncias.  
Ao Fabricante não pode ser imputada responsabilidade por corrupção e/ou mau 
funcionamento de telecomunicações, ou qualquer equipamento eletrónico ou programa. 
As obrigações do Fabricante ao abrigo desta garantia estão limitadas somente à reparação 
e/ou substituição, à descrição do Fabricante, de qualquer Produto ou parte deste que se 
prove estar defeituosa. Qualquer reparação e/ou substituição não prolonga o período 
original da Garantia. O Fabricante não pode ser responsabilizado pelos custos da 
desmontagem e/ou reinstalação. Para o exercício desta garantia o Produto deve ser 
devolvido ao Fabricante com o frete e seguro pagos. Todos os custos de frete e seguro 
serão de responsabilidade do Comprador e não estão incluídos nesta Garantia. 

Esta Garantia não pode ser modificada, mudada ou prorrogada e o Fabricante não autoriza 
ninguém a agir por sua conta na modificação ou extensão desta Garantia. Esta Garantia 
aplica-se somente ao Produto. Todos os produtos, acessórios, anexos ou outros, usados 
am conjunção com o Produto, incluindo baterias, serão abrangidas somente pela garantia 
correspondente, caso exista. Ao Fabricante não pode ser imputada qualquer 
responsabilidade por qualquer dano ou perda, direta, indireta, acidental ou emergente ou 
outra, causada pelo mau funcionamento do Produto, devido a produtos, acessórios ou 
anexos ou outras, incluindo baterias, usados em conjunção com o Produto. Esta Garantia 
serve exclusivamente o Comprador original e não pode ser endossada.  
Esta Garantia considera-se em aditamento aos direitos legais do Comprador e não os afeta. 
Qualquer provisão nesta Garantia que seja contrária à lei no Estado ou País onde o 
Produto é fornecido não é aplicável.  
Aviso: O utilizador deve seguir as instruções de instalação e operação do Fabricante, 

incluindo teste do Produto e todo o seu sistema pelo menos uma vez por semana e deve 

também tomar as precauções necessárias para a sua segurança e proteção da sua 

propriedade. 
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