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Arming and Disarming the System
Icon/Key Indications

Arming Indication
ARM AWAY
ARM HOME

1

2

3

13

4

5

6

14

7

8

9

15

10

11

12

16

DISARM
The icons appear consecutively

EXIT DELAY

Programming Functionality
19

20

21

27

32

23

22
28

33

24

25
30

29

34

26

35

31

Key

String Editor Functionalityl
‘ ‘, ‘0’

17

18

‘.’, ‘,’, ‘1’
‘a’, ‘A’, ‘b’, ‘B’, ‘c’, ‘C’, ‘2’

36

‘d’, ‘D’, ‘e’, ‘E’, ‘f’, ‘F’, ‘3’
‘g’, ‘G’, ‘h’, ‘H’, ‘i’, ‘I’, ‘4’
‘j’, ‘J’, ‘k’, ‘K’, ‘l’, ‘L’, ‘5’
‘m’, ‘M’, ‘n’, ‘N’, ‘o’, ‘O’, ‘6’
‘p’, ‘P’, ‘q’, ‘Q’, ‘r’, ‘R’, ‘s’, ‘S’, ‘7’

1. Volume up

16. Dialer to call telephone

26. Sabbath mode

‘t’, ‘T’, ‘u’, ‘U’, ‘v’, ‘V’, ‘8’

2. Record a message

numbers (for future use)
17. EMERGENCY
18. FIRE ALARM
19. AC failure
20. low battery
21. Communication failure:
out of range of panel
22. System Trouble
23. Memory / Alarm in partition
or system
24. A message is waiting in the
control panel
25. The system is in INSTALLER
MODE or USER SETTINGS

27. Instructs the user to present

‘w’, ‘W’, ‘x’, ‘X’, ‘y’, ‘Y’, ‘z’, ‘Z’, ‘9’

the proximity tag (at the
position of this indication)
28. AC ON
29. Chime ON / OFF status
30. System Trouble
31. ARM AWAY
32. Escape
33. Previous
34. Info. / OK
35. Next
36. Discard / abort

Short press: toggles between Insert and overwrite.
Long press: Changes between lowercase letters (a,b,c…z) and uppercase letters (A,B,C…Z)

3. PGM on
4. Volume down
5. Play a message
6. PGM off
7. PowerMaster Mute speaker
8. Chime ON / OFF
9. PGM control
10. Event log / enroll button
11. Instant
12. Partition selection
13. ARM AWAY
14. ARM HOME
15. DISARM

‘!’, ‘#’, ‘%’, ‘&’, ‘’’, ‘*’, ‘+’, ‘-’, ‘/’, ‘=’, ‘^’, ‘@’, ‘ ’, ‘”’, “:”
Moves the digits cursor from left to right. Long press for fast movement
Moves the digits cursor from right to left. Long press for fast movement
Confirms and saves the edited string and reverts to previous menu
Exiting the edit screen and moves one level up to previous or top menu without saving the edit string
Clears digits of the string
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1. Introdução
O KP-250 PG2 é um dispositivo de display de teclado PowerG sem fios bidirecional para uso com o painel de controle
PowerMaster-10 G2/PowerMaster-30 G2/PowerMaster-33 G2 (versão 18 ou superior). Até 10 teclados KP-250 PG2
podem ser registrados no sistema PowerMaster. O PowerMaster-10 G2, o PowerMaster-30 G2 e o PowerMaster-33 G2
são painéis de controle de alarme sem fio altamente avançados e produzidos pela Visonic Ltd.

2. Instalação
Antes de realizar qualquer um dos procedimentos de instalação a seguir, remova a unidade do suporte deslizando-a
para cima.
2.1 Inserção da bateria
Abra a tampa da bateria e
insira as 4 baterias
conforme a ilustração na
tampa da bateria.
CUIDADO!
Risco de explosão se a
bateria for trocada por uma
de um tipo incorreto.
Descarte a bateria usada de
acordo com as instruções
do fabricante.

Figura 1 – Inserção da bateria
2.2 Instalação em mesa
Alinhe os dois entalhes da
unidade com as duas
articulações do suporte (1 de
2 é mostrada na Figura 2),
depois deslize a unidade
para baixo no suporte.

Figura 2 - Instalação em mesa
4
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2.3 Instalação na parede
O KP-250 PG2 é instalado como ilustra o desenho a seguir.

1. Perfure 4 furos de instalação
2. Posicione o suporte e prenda com 4 parafusos

3. Alinhe os dois entalhes da unidade com as duas articulações
do suporte, depois deslize a unidade para baixo no suporte.
4. Prenda a unidade com o parafuso

Figura 3 - Instalação na parede
2.4 Registro do teclado KP-250 PG2 no PowerMaster-10/30 G2
Consulte a seção 5.4 do Guia de Instalação do painel do PowerMaster-10/30 G2 e siga o procedimento na opção
“02:ZONAS/DISP” do Menu Instalador. Um fluxograma do procedimento é fornecido a seguir.
Etapa
Ação
Tela de LCD
1

Entre no Modo do instalador do painel PowerMaster e selecione
“02:ZONAS/DISP”

02:ZONAS/DISP



2

Selecione a opção "ADIC NOVO DISP"
Veja a Observação

ADIC NOVO DISP




MODIF DISPOS

3

Registre o dispositivo pressionando o botão  (AUX) por cerca
de 5 segundos até que o LED LIGUE, depois solte o botão, ou
insira o código de ID de 7 dígitos exibido no adesivo na parte de
trás do dispositivo

REG AGORA ou



ID ENTR: XXX-XXXX

O display exibirá [DISP REGISTRADO] por um breve período de
tempo, depois, exibirá os detalhes da tag

Guia do instalador do D-306928 KP-250 PG2

DISP REGISTRADO

5

4

K02:Teclado LCD

Selecione o número do teclado desejado



ID Nº 375-1813

5

Defina as configurações do dispositivo

K02.CONFIGURAÇÕES
DISP

6

Configure o teclado

Veja a seção 2.7

 significa rolar com

e selecionar

Obs.: Se o KP-250 PG2 já estiver registrado, você pode configurar os parâmetros do KP-250 PG2 e atribuir partições
com a opção “MODIF DISPOS.” – veja o Passo 2.
2.5 Registro do primeiro teclado do KP-250 PG2 no PowerMaster-33 G2
O PowerMaster-33 G2 foi projetado para operar de maneira sem fio com o teclado KP-250 PG2, instalado em qualquer
lugar protegido das dependências.
O primeiro teclado sempre é registrado como Teclado nº 1.
Obs.: O procedimento de registro descrito aqui é destinado apenas para o primeiro teclado KP-250 PG2. O registro de
teclados adicionais é realizado pelo primeiro teclado KP-250 PG2 registrado (para obter instruções, veja a seção 3.4.2).
Etapa

Ação

1

Pressione o botão “REGISTRAR” (que se localiza fisicamente dentro da unidade frontal do painel de controle
do PowerMaster-33 G2 – veja a Figura 3.1 no Guia do instalador do PowerMaster-33 G2) por 2 segundos. Se
não houver teclado algum no primeiro local, o LED de “REGISTRAR” do PowerMaster-33 G2 piscará
lentamente por um minuto (vá para o passo 3).
Se já houver um teclado no primeiro local, o LED “REGISTRAR” no painel de controle do PowerMaster-33
G2 ficará aceso POR 10 segundos (vá para o passo 2).
Obs.: Ao pressionar o botão “REGISTRAR”, o sistema sai de qualquer modo de menu (Modo instalador,
Configurações de usuário e Teste periódico).

2

Pressione o botão “REGISTRAR” novamente dentro do período do tempo limite (10 segundos). Qualquer
teclado registrado no teclado nº 01 é excluído do sistema.
O LED “REGISTRAR” do PowerMaster-33 G2 piscará lentamente por 1 minuto.

3

Durante esse período de 1 minuto, mantenha pressionado o botão

do teclado KP-250 PG2 por 5 a 7

segundos, até que o LED
no teclado acenda uma luz vermelha, em seguida solte-o 1. O LED de
“REGISTRO” no PowerMaster-33 G2 indicará o resultado do procedimento de registro.

1

Se a unidade do KP-250 PG2 for acionada por bateria: pressione qualquer botão no teclado KP-250 PG2 por um
momento para tirar o teclado KP-250 PG2 do modo de suspensão, em seguida, mantenha pressionado o botão
por 5 a 7 segundos, até que o

6

LED no teclado acenda uma luz azul, e então solte-o.
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Indicação de LED de “REGISTRO” do PowerMaster-33 G2
Pisca rápido por 5 segundos
Acende por 5 segundos.

RESULTADO
Registro de teclado feito com êxito
Tipo de dispositivo incorreto

4

Depois de completar o procedimento de registro, a versão do software do teclado é verificada pelo painel e,
se o teclado for considerado incompatível, será atualizado remotamente pelo painel. Se a versão do software
do teclado for compatível com a versão do software do painel, esta etapa será automaticamente ignorada.
Esse procedimento levará vários minutos.
Obs.: Não desligue ou reinicialize o painel ou o teclado durante esse procedimento.
Obs.: O teclado em estado de Bateria fraca não será atualizado.
Obs.: A capacidade de atualização do software KP-250 é suportada pela versão 2.019 do KP-250 e pela
versão 19.3 ou superior do painel do PowerMaster.

5

Depois de concluído o procedimento de registro e de ajuste de versões de software, o teclado estará pronto
para ser usado imediatamente, mesmo que o sistema esteja atualmente no estado Armado.
Obs.: Se o teclado tiver sido registrado anteriormente, ele será relocado automaticamente para o Teclado nº
1. Entretanto, todos os parâmetros configurados serão perdidos e o teclado voltará aos parâmetros padrão.

2.6 Configuração dos parâmetros do KP-250 PG2
Entre no menu principal de “Kxx.CONFIG DISPOS” no teclado do KP-250 PG2 imediatamente depois do registro ou
usando o menu “MODIF DISPOS”, se realizado em um estágio posterior. Escolha o número do dispositivo do teclado
para configurar e siga as instruções de configuração para o teclado KP-250 P-G2. Consulte o Capítulo 7; seção A.3,
para ver uma descrição dos botões a serem usados para navegação e configuração.
Configuração opcional e
padrão
VIOLAÇÕES
desativado

Instruções de configuração
Defina a violação ativa.
Configurações de opções: desativado; todas violações e tampa bateria.

SUPERVISÃO
ativar

Define se o painel de controle monitorará ou não mensagens de supervisão
enviadas pelo teclado (veja Obs.).
Configurações de opções: ativar ou desativar.
Obs.: A cada 5 minutos, o teclado realiza uma sessão de teste de comunicação
com o painel de controle (ou seja, sinal de “supervisão”) para verificar a
integridade e qualidade do link de rádio. Se o teclado não relatar um sinal de
supervisão pelo menos uma vez dentro de um período predefinido, um alerta de
problema “FALTANDO” é iniciado. Portanto, se você retirar o teclado dos locais
protegidos, DESLIGUE a Supervisão para evitar o alerta de problema.

BIPES ENTR-SAÍDA
desligado

Defina se o teclado soará os bipes de aviso de saída/entrada durante os
atrasos de saída e entrada ou não. Uma opção adicional é retirar o som de
todos os bipes de aviso apenas quando o sistema estiver armado em “CASA”.
Configurações de opções: ligado; desligado e DESLIGADO em casa.

LUZ FUNDO
DESL no temp-lim

Defina se a iluminação de fundo do teclado permanecerá desligada, ligada
sempre ou ligará quando uma tecla for pressionada e desligará em 10
segundos se nenhuma tecla for pressionada.
Configurações de opções: ligado; desligado e DESL no temp-lim.
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BIPES PROBLEMA
desligado

Em condições de problema, o alarme do teclado emite uma série de 3 bipes de
lembrete curtos uma vez por minuto. Defina se deseja ativar ou desativar esse
bipe de lembrete ou apenas desativá-lo à noite. O horário “noturno” é definido
na fábrica, mas normalmente é das 20h (8 pm) às 7h (7 am).
Configurações de opções: ligar; desligar e DESL à noite.

VOLUME SOM
médio

Defina o nível de volume do alarme.
Configurações de opções: médio; máximo e mínimo

DESCANSO TELA

Ativa ou desativa a opção de descanso de tela.
Ativa ou desativa a opção de descanso de tela.
Configurações de opções: desativar e ativar.
Observações:
1) Quando o “DESCANSO TELA" estiver configurado como “ativar", pressionar
qualquer botão no dispositivo KP-250 PG2 retornará o dispositivo à tela normal.
2) Quando “DESCANSO TELA" no menu do 03:PAINEL CONTR está configurado
como “atualiz por Cód", pressionar qualquer botão no dispositivo KP-250 PG2
e então inserir o código de usuário ou apresentar a tag de proximidade ao leitor
de tag retornará o dispositivo à tela normal (veja a seção 3.5.6, “Configurar
Interface do Usuário audível e visual”). “atualiz por Cód”/“texto por
código”/“relógio por código” substitui a configuração de “desativar”/“ativar”
acima e o descanso de tela será ativado.

SIRENE PIEZO

Defina se o alto-falante interno soará ou permanecerá mudo durante o alarme.
Configurações de opções: desligado e ligado.

RUÍDO

Defina se deseja desativar ou ativar o ruído.
Configurações de opções: DESLIGADO e LIGADO.

BOTÃO (*)
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Selecione a função da chave (AUX) * quando pressionada:
Não usado: Nenhuma função atribuída.
Parar bipes: O painel de controle e outros dispositivos do sistema vão parar de
emitir bipes durante o retardamento de saída.
Ignorar ret saída: Para o retardamento de saída imediatamente.
Configurações de opções: Não usado (padrão); Parar bipes; Ignorar ret sair
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3. Programar
3.1 Orientação geral
Este capítulo explica as opções de programação (configuração) do Instalador do seu dispositivo KP-250 PG2 e como
personalizar sua operação para suas necessidades particulares e requisitos do usuário.
O sistema de alarme inclui um recurso de partição. O particionamento permite ter até três áreas controláveis
independentes com diferentes códigos de usuário atribuídos a cada partição. Uma partição pode ser armada ou
desarmada, independentemente do estado de outras partições dentro do sistema.
O recurso de teste de saturação permite testar zonas selecionadas por um período predefinido. Quando o aparelho
está no modo de teste de saturação, a ativação de uma zona não provoca um alarme, e a sirene e o estroboscópio não
são ativados. A ativação da zona é gravada no registro de eventos e não é relatada à Central de monitorização. A zona
permanece no teste de saturação até o período predefinido para o teste de saturação ter se passado sem ativação de
alarme. A zona remove-se automaticamente do modo Teste de saturação.
A atualização de software permite atualizar o software do painel de controle a partir do servidor remoto PowerManage.
Durante a atualização de software, a tela do PowerMaster exibirá "ATUALIZANDO…", que é exibido em todo o
procedimento de atualização de software.
Obs.: A atualização de software não pode ser realizada quando o painel de controle estiver armado em AUSENTE,
quando houver uma falha CA, quando um dos KPs registrados não estiver se comunicando com o painel por algum
motivo, ou quando um dos KPs registrados estiver em estado de bateria fraca.
3.1.1 Navegação
Os botões do teclado são usados para diversas funções durante a programação. A tabela a seguir apresenta uma
descrição detalhada da função ou uso de cada botão.
Botão

Definição

Função de navegação/configuração

PRÓXIMO

Utilize para mover/rolar para frente até a próxima opção do menu.

ANTERIOR

Utilize para mover/rolar para trás até a opção anterior do menu.

OK

Utilize para selecionar uma opção do menu ou para confirmar uma

Escapar
Excluir/abortar

configuração ou ação.
Utilize para subir um nível no menu ou para retornar à etapa de
configuração anterior.
Utilize para editar um campo ou pular de volta para a tela [<OK> PARA
SAIR] para sair da programação.
Teclado numérico usado pra digitar dados alfanuméricos.

Seleção de

Use para alterar o status das partições ao programar os códigos de usuário

partição
3.1.2 Sons de feedback
Os sons que você escutará ao usar e configurar o teclado são:
Som

Definição
Um bip, ouvido sempre que uma tecla for pressionada
Dois bips, indica o retorno automático ao modo de operação normal (tempo esgotado).
Três bips, indica um evento de problema

♫
♫

Melodia de sucesso (- - - –––), indica a conclusão bem-sucedida de uma operação.
Melodia de falha (–––––), indica um movimento errado ou rejeição

Não é possível controlar o nível de volume dos bipes soados pressionando o botão
volume dos bipes escutados, nem pressionando o botão
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no teclado para aumentar o

para reduzir o volume dos bipes escutados.
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3.2 Entrar no “Modo Instalador" e selecionar uma opção de menu
Todas as opções de menu do instalador podem ser acessadas usando o “Modo Instalador" no teclado do KP-250
PG2, que é uma das opções do menu do sistema principal. A tela no teclado está em duas linhas.
Para entrar no “Modo Instalador” e selecionar uma opção do menu do instalador, siga estes passos:
Etapa 1
Selecione a opção "MODO
INSTALADOR”


[1]

Etapa 2
Insira o código do instalador


HH:MM PRONTO

Se o “Modo Instalador"
não for mostrado, consulte
a seção 3.2.1

Etapa 3
Selecione a opção “Menu Instalador”

01:INSTALAR CÓD


INSTALADOR
MODO


[2]

DIGITE O CÓDIGO: 

Veja
3.3

02:ZONAS/DISP

3.4

03:PAINEL CONTR

3.5

04:COMUNICAÇÃO

3.6

05:SAÍDAS

3.7

06:NOMES PERSON

3.8

07:DIAGNÓSTICO

3.9

08:CONFIG. USU

3.10

09:PADR FÁBRICA

3.11

10:NÚMERO SÉRIE

3.12

12:PARTICION
ativar
13:MODO OPERAÇÃO

3.13
3.14

<OK> para Sair


[1]

[2]

[3]
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 - Entrar no menu “Modo do instalador"
É possível acessar o “Modo Instalador" apenas quando o sistema estiver desarmado. O processo descrito se
refere ao caso em que a “Permissão do Usuário" não é requerida. Se a “Permissão do usuário” for
necessária, selecione a opção “Configurações do usuário” e solicite ao usuário mestre para inserir seu código,
rolar até o menu “Configurações do usuário” e selecionar a opção “Modo instalador” (a última opção do
menu). Continue para o passo 2.
Caso o número do código do instalador ainda não tenha sido alterado, use as configurações padrão: 8888 para
instalador e 9999 para instalador mestre.
Se um código de instalador inválido for inserido 5 vezes, o teclado será automaticamente desativado por um
período de tempo pré-definido e a mensagem SENHA ERRADA será exibida.
Você agora entrou no “Menu do instalador". Role e selecione o menu que deseja e continue para a seção
correspondente no guia (indicada no lado direito de cada opção).
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3.2.1 Entrar no “Modo Instalador" se “Permissão do Usuário" estiver ativada
Em certos países, os regulamentos podem exigir permissão do usuário para fazer alterações à configuração do
painel. Para cumprir esses regulamentos, a opção “Modo Instalador” pode ser acessada apenas via menu
“Configurações usuário”. O usuário mestre deve primeiro entrar no menu “Configurações usuário" e rolar até a
opção “Modo Instalador" ser mostrada, para que o instalador possa continuar como mostrado na tabela acima
(consulte também  [1] na etapa 1 acima).
Para configurar o painel para cumprir as exigências de permissão do usuário - veja a opção 91 “Permissão usuário”
na seção 3.5.8.
3.2.2 Selecionar opções

[1]
[2]
[3]
[4]

 – Selecionar uma opção do menu
Exemplo: para selecionar uma opção do menu "COMUNICAÇÃO":
Entre no menu do instalador e selecione “04.COMUNICAÇÃO” (veja a seção 3.2).
Selecione a opção do submenu necessária, por exemplo: "3: C.S. RELATÓRIO".
Selecione o parâmetro que deseja configurar, por exemplo: "11:CONTA RCVR 1"
Para continuar, vá para a seção da opção do submenu selecionada, por exemplo, seção 3.6.4 para o menu
"3:RELATÓRIO C.S." e busque o submenu que deseja configurar (por ex. "11:CONTA RCVR 1"). Depois de
configurar o parâmetro selecionado, a tela retorna ao passo 3.
Para alterar a configuração da opção selecionada:
Ao entrar na opção selecionada, a tela mostra a configuração padrão (ou selecionada anteriormente) marcada
com .
Para alterar a configuração, role para o menu

"Opções”, selecione a configuração que deseja e pressione

para confirmar. Quando tiver concluído, a tela reverte para o passo 3.
3.2.3 Sair do modo do instalador
Para sair do Modo Instalador, siga estes passos:
Etapa 1

Etapa 2


[1]

Qualquer
tela




Etapa 3

[2]
ou

<OK> para Sair


[3]

HH:MM PRONTO

 – Sair do modo do instalador

[1]
Para sair do “MODO INSTALADOR”, suba o menu pressionando o botão
display exiba “<OK> PARA SAIR”, ou preferencialmente, pressione o botão
imediatamente para a tela de saída “<OK> PARA SAIR”.
[2]
[3]

repetidamente até que o
uma vez para levar você

Quando o display exibir “<OK> PARA SAIR”, pressione
.
O sistema sai do menu “MODO INSTALADOR” e retorna ao estado desarmado normal enquanto exibe o display
PRONTO.

3.3 Definir códigos do instalador
O sistema de alarme fornece dois níveis de permissão de instalador com códigos de instalador separados, da seguinte
maneira:
• “Instalador mestre”: o "Instalador meste" está autorizado a acessar todas as opções de Menu Instalador e
submenu. O código padrão é 9999 (*).
• Instalador: o “Instalador” está autorizado a acessar a maioria, mas não todas as opções de Menu Instalador e
submenu. O código padrão é 8888 (*).
Guia do instalador do D-306928 KP-250 PG2
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• Código de guarda: Permite a um guarda autorizado apenas armar Ausente/desarmar o painel de controle. O
código padrão é 0000 (*).
As seguintes ações podem ser realizadas apenas usando o Código do Instalador mestre:
• Alterando o código do instalador mestre.
• Definindo parâmetros de comunicação específicos – veja “3:RELAT C.S.” nas seções 3.6.1 e 3.6.4.
• Redefinir os parâmetros do KP-250 PG2 para os parâmetros padrão – consulte “09:PADR FÁBRICA” na seção
3.11.
Obs.: Nem todo sistema inclui um recurso Código do instalador mestre. Nesses sistemas, o Instalador pode acessar
todas as opções de Menu Instalador e submenu da mesma forma que o Instalador mestre.
(*) É esperado que você utilize os códigos padrão somente para o acesso inicial. Depois disso, substitua-o por
um código secreto que só você saiba.
Para alterar seus códigos de instalador mestre ou de instalador, siga estes passos:
Etapa 1
Selecione o menu
“01:INSTALAR CÓD”




[1]

Etapa 2
Selecione código do
Instalador mestre,
Instalador ou Guarda


INSTALADOR
MODO

DIGITE O CÓDIGO: 


Etapa 3
Insira o NOVO código do
Instalador mestre, Instalador
ou Guarda


[3]



NOVO COD MESTRE
9999

 ou
NOVO INST. CÓDIGO
8888
 ou

01:INSTALAR CÓD


[2]

NOVO CÓD GUARDA
0000

NOVO COD MESTRE
9999

 ou
NOVO INST. CÓDIGO
8888
 ou
NOVO CÓD GUARDA
0000

Etapa 4
 para o passo 2


[1]
[2]
[3]
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 – Definir códigos do instalador
Entre no Menu do Instalador e selecione “01:INSTALAR CÓD” (consulte a seção 3.2).
Selecione o “NOVO COD MESTRE", “NOVO CÓD INST. " ou “NOVO COD GUARDA". Alguns painéis
podem ter apenas o Código do instalador e a opção de Novo Código de guarda.
Digite o novo código de 4 dígitos na posição do cursor piscando e depois, pressione
.
Obs.:
O código “0000” é inválido para o instalador mestre ou para o instalador.
Inserir “0000” para o instalador excluirá o código do instalador.
Aviso! Sempre utilize códigos diferentes para o instalador mestre, para o instalador e para os usuários.
Se o código do instalador mestre for igual ao do instalador, o painel não poderá reconhecer o instalador
mestre. Nesse caso, é preciso alterar o código do instalador para um código diferente. Isso revalidará o código
do instalador mestre.
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3.3.1 Códigos de instalador e instalador mestre idênticos
Em um sistema que aceite códigos de 2 instaladores, o instalador secundário pode inadvertidamente alterar seu código
instalador para o código do instalador mestre. Nesse caso, o painel permitirá a alteração para evitar que um instalador
não mestre descubra o código do instalador mestre. Na próxima vez em que o instalador mestre entrar no Modo
Instalador, ele será considerado o instalador, e não o instalador mestre. Nesse caso, o instalador mestre deve usar
uma das seguintes soluções:
(a) Acessar o painel utilizando o software de programação remota e alterar o código do instalador mestre para um
código diferente daquele definido pelo instalador.
(b) 1. Alterar o código instalador para um código diferente.
2. Sair do Modo Instalador.
3. Entre no Modo Instalador novamente usando o código do instalador mestre (agora, o código instalador mestre
será aceito).
4. Alterar o código do instalador mestre para um código diferente.
5. Alterar o código do instalador secundário novamente (em outras palavras, desfazer a alteração ao código
temporário) de modo que o instalador secundário ainda possa entrar no sistema.
3.4 Zonas/dispositivos
3.4.1 Orientação geral e opções de menu de zonas/dispositivos
O menu ZONAS/DISPOSITIVOS permite adicionar novos dispositivos ao sistema, configurá-los e excluí-los, se
necessário.
Para selecionar uma opção, siga as instruções abaixo. Detalhes e orientações adicionais são fornecidos na seção 3.2.
INSTALADOR
MODO



Indica rolagem



02:ZONAS/DISP



Menu desejado

e seleção

Opção

Use

Seção

ADIC NOVO DISP

Use registrar e configurar a operação do dispositivo de acordo com a
sua preferência e, no caso de sensores, também para definir o nome
da zona (local), tipo da zona e operação da campainha.

3.4.2

EXCLUIR DISPOS

Use para excluir dispositivos do sistema e redefinir a configuração.

3.4.3

MODIF DISPOS

Use para revisar e/ou alterar a configuração do dispositivo.

3.4.4

SUBST DISPOS.

Use para substituir dispositivos com falha pela configuração

3.4.5

automática do novo dispositivo.
ADIC TESTE SATUR

Use para ativar o teste de saturação para zonas de dispositivo.

3.4.6

DEFINIR PADRÕES

Use para personalizar os padrões dos parâmetros do dispositivo
conforme suas preferências pessoais para cada novo dispositivo
registrado no sistema.

3.4.7
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3.4.2 Adicionar novos dispositivos sem fio ou sensores com fio
Parte A - Registro
Para registrar e configurar um novo dispositivo, siga as instruções do quadro a seguir:
Etapa 1



Etapa 2



Selecione a opção "ADIC
NOVO DISP"

[1]

Cadastre o dispositivo ou digite
a ID do dispositivo

[2]


ADIC NOVO DISP

REG AGORA ou
ID ENTR:xxx-xxxx
Pressione o botão de registro ou
insira o ID do dispositivo ou,
ainda, digite 050-0001 para
sensores com fios. Consulte as
instruções detalhadas a seguir

Etapa 3



Etapa 4



Selecione um número de zona

[3]

Configure os parâmetros de
zona e dispositivo

[4]


DISP REGISTRADO
ID Nº 100-1254

Continue para o 2º diagrama na
Parte B abaixo

DISP REGISTRADO
Z02:Sens contato


[1]

[2]

[3]

 - Adicionar novos dispositivos
Entre no “MODO INSTALADOR”, selecione “02:DISP ZONAS” (veja a seção 3.2) e depois, selecione “ADIC
NOVO DISP”.
Devido à criptografia, dispositivos PowerG (incluindo Keyfobs) não podem ser usados em mais de um sistema
por vez. Lembre-se de verificar a compatibilidade do painel e do dispositivo.
Veja o registro por botão ou o ID do dispositivo abaixo. Se o registro obtiver sucesso, a tela indica “DISP
REGISTRADO" (ou "ID ACEITA") e depois mostre os detalhes do dispositivo - veja [3]. Porém, se o registro
falhar, o display avisará sobre o motivo da falha, por exemplo: "JÁ REGISTRADO" ou "SEM LOCAL LIVRE".
Se o dispositivo registrado estiver adaptado para funcionar como outro dispositivo que o painel reconheça, o
display exibe a mensagem “ADAPTADO A <OK>”.
O display exibe os detalhes do dispositivo e o primeiro número de zona disponível , por exemplo:
"Z01:Sensor de mov > ID NO. 120-1254" (ou K01:Keyfob / S01:Sirene etc., dependendo do tipo de
dispositivo registrado).
Detectores com e sem fios podem ser registrados em qualquer número de zona. Para alterar o número da

[4]
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zona, clique no botão
ou digite o número da zona e pressione
para confirmar.
Continue para a parte B para configurar o dispositivo - veja o diagrama a seguir
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Como verificar a compatibilidade do dispositivo  do painel
Cada dispositivo PowerG conta com um ID de cliente de 7 caracteres impresso em um adesivo no dispositivo no
formato: FFF-M:DDD, (por exemplo, 868-0:012) onde FFF é a banda de frequência e M:DDD é o código variante.
Para a compatibilidade dos dispositivos com o sistema PowerG, certifique-se de que a banda de frequência (FFF) e o
código variante (M) dos dispositivos sejam correspondentes. O DDD pode ser ignorado se o painel exibir “QUALQUER”
para o DDD.
Registro usando ID do dispositivo
O ID de dispositivo de 7 dígitos pode ser usado para registrar um dispositivo no painel localmente ou de um local
remoto usando o software PC do programador remoto. O registro por ID do dispositivo é um procedimento de 2
estágios.
No 1º estágio, você registra os números de ID do dispositivo no painel e conclui a configuração do dispositivo. Isso
pode ser feito de um local remoto usando o software PC do programador remoto. A partir do 1º estágio, o painel
PowerMaster aguarda o dispositivo aparecer na rede para concluir o registro.
No 2º estágio, o registro é concluído quando o painel está no modo de operação total inserindo a bateria no dispositivo
ou pressionando o botão de violação ou registro no dispositivo. O procedimento é muito útil para adicionar dispositivos
a sistemas existentes sem a necessidade de técnicos com o código do instalador ou para permitir acesso aos menus
de programação.
Lembre-se! O sistema indicará um problema “NÃO EM REDE” até o 2º estágio de todos os dispositivos registrados ser
concluído.
Obs.: O teste de saturação em zonas pré-registradas pode ser ativado apenas quando a zona estiver totalmente
registrada.
Registro usando o botão de registro
O painel é definido para o modo Registro (passo 2 acima) e o dispositivo é registrado usando o botão Registrar
(consulte as informações do dispositivo nas Instruções de Instalação do dispositivo, então abra o dispositivo e
identifique o botão Registrar). Para keyfobs e teclados, use o botão AUX ‘’. Para detectores de gás, insira a
bateria.
Pressione o botão Registrar por 2-5 segundos até o LED acender continuamente e então solte o botão. O LED apagará
e poderá piscar por alguns segundos até o registro ter sido concluído. Se o registro for concluído com sucesso, o KP250 PG2 soa a “melodia de sucesso” e o LCD mostra momentaneamente “DISP REGISTRADO” e, então, indica os
detalhes do dispositivo.
Registro de sensores com fios
Para registrar um sensor com fio na zona cabeada, insira ID: 050-0001 ou 050-0002.
Parte B - Configuração
Etapa 1
Entre no menu Local


[1]

Etapa 2



Etapa 3

Selecione o local

[2]

Entre o tipo de zona

➯

➯



Z10:LOCAL
Personalizado 13


[3]

Z10:LOCAL
Sala de jantar

Z10:TIPO DE ZONA
5: Interior




Z10:LOCAL
Personalizado 5
Etapa 4
Selecione o tipo de zona
(veja a lista a seguir)


[4]

Etapa 5
Entre no menu Campainha



➯
Z10:TIPO DE ZONA
5:Interior 

Z10:DEF CAMPAINHA
Campainha DESL
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[5]

Passo 6
Selecione uma opção de
campainha


[6]

➯
Z10:DEF CAMPAINHA
Campainha DESL 
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Z10:TIPO DE ZONA

Z10:DEF CAMPAINHA

7.Perím-Seguir 
Passo 7
Entre no menu Partições

melodia da campainha 

[7]

Passo 8



Passo 9

Selecionar opções da
partição

[8]

Entre no menu de
configurações do dispositivo

➯

➯



Z10:PARTIÇÕES

Z10:CONFIGURAÇÕES
DISP

Z10:PARTIÇÕES
1 2 3

Passo 10
Configurar parâmetros do dispositivo


[9]


[10]

Passo 11
Continuar ou Encerrar


Consulte a folha de dados nas Instruções de Instalação do
dispositivo para obter instruções específicas de
configuração.

[1]

[2]

[3]

[4]

Para continuar - Veja  [11]

 - Configurar novos dispositivos
Configuração do local (nome):
Para revisar ou alterar a configuração de Local (nome), pressione o botão
a próxima opção.

, caso contrário, role para

Obs.: O Padrão de local aparece na segunda linha do display do teclado.
Para alterar o nome do Local, entre no menu e selecione o nome na “Lista de locais” a seguir. Você pode
atribuir nomes personalizados adicionais utilizando a opção “06.PERSONALIZAR NOMES” no menu do
instalador. Veja a seção 3.8.
Configuração de tipo de zona:
Para revisar ou alterar a configuração de Tipo de zona, pressione o botão

, caso contrário, role para

a próxima opção.
O tipo de zona determina como o sistema trata os sinais enviados do dispositivo. Pressione

e

selecione um tipo de zona adequado. A lista de tipos de zona disponíveis e a explicação para cada tipo é
mostrada abaixo.
Observações:
1) Como um atalho, pressione o número de série de 2 dígitos do Tipo de zona, que o leva diretamente ao
menu.
2) O padrão de tipo de zona aparece na segunda linha do display do teclado.
[5]

Configuração da campainha:
Todas as zonas são definidas para Campainha DESL por padrão. Para configurar o dispositivo para fazer o
painel soar (quando desarmado) uma melodia de Campainha quando desarmado, pressione o botão

[6]

, caso contrário, role para a próxima opção.
Selecione entre “campainha DESL”, “melodia-campainh” e “zona nome campa”. Em “melodia campainh”,
o painel de controle soa uma melodia da campainha quando o sensor desarma. A campainha opera apenas
durante o modo Desarmar. Em “campainha-nome zona”, o painel de controle soa a zona da campainha
quando o sensor desarma. A campainha opera apenas durante o modo Desarmar.
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 - Configurar novos dispositivos
Obs.: O padrão de campainha aparece na segunda linha do display do teclado.
Configuração das partições:
Obs.: O menu “PARTIÇÕES” aparece apenas se Partições estiver habilitado no KP-250 PG2 (veja a seção

[7]
[8]

[9]

[10]
[11]

3.13).
Ao entrar no menu, o display mostra a seleção padrão da partição (marcada com ).
Utilize as teclas

,

e

para atribuir partições ao dispositivo.

Configuração do dispositivo:
Para revisar ou alterar a Configuração do dispositivo (configurações), pressione o botão

, caso

contrário, role para a próxima opção – veja  [11].
Para configurar os parâmetros do dispositivo, consulte a folha de dados do dispositivo correspondente nas
Instruções de Instalação do dispositivo. Os padrões dos parâmetros do dispositivo também podem ser
configurados como explica a seção 3.4.7.
Depois de concluir a configuração do dispositivo, o assistente mostra o menu “Próximo passo" com as 3
opções a seguir:
“PRÓX dispositivo" para registrar o próximo dispositivo.
"MOD mesmo dispos." reverte para a etapa 1 (ou seja, "LOCAL") para permitir que você realize
alterações adicionais ao dispositivo, se necessário.
“SAIR registro" sai do procedimento de registro e volta ao passo 1, levando-o de volta ao menu "ADIC
NOVO DISP".

Lista de locais
Nº

Nome do local
Nº
Nome do local
Escritório de
Escritório de
17
marketing
vendas
02
Porta de entrega
10
Andar do mezanino
18
Sala do servidor
03
Técnica
11
Sala de
19
Sala de
correspondência
armazenamento
04
Financeiro
12
Portas traseiras
20
Armazém
Saída de incêndio
Saída traseira de
Portas do
05
13
21
incêndio
armazém
06
Portas frontais
14
Saguão traseiro
07
Loja frontal
15
Loja traseira
08
Área de parada
16
Recepção
Todos os nomes de local devem ser personalizados para “06:NOMES PERSON” (veja a seção 3.8)
Lista de tipos de zonas
01

Nome do local
Escritório de admin

Nº e tipo da zona

Nº

09

Descrição

Zxx: TIPO DE ZONA
1. Saída/entrada 1

Essa Zona inicia o tempo de saída quando o usuário arma o sistema ou o
tempo de entrada em que o sistema é armado. Para configurar o tempo de
saída/entrada 1, veja seção 3.14 - menu do modo Operação: 13: MOD
OPERAÇÃO -> 02:CONFIG BS8243 ou 03:CONFIG DD243 ou 05:CONFIG
EN50131 -> 08:RETARD ENTR 1

Zxx: TIPO DE ZONA
2. Saída/entrada 2

Mesmo que Saída/Entrada 1, mas com um tempo de atraso diferente. Às vezes
usado para entradas mais perto do painel. Para configurar retardamentos de
saída/entrada 2, veja seção 3.14 - menu do modo Operação: 13. MOD
OPERAÇÃO -> 02:CONFIG BS8243 ou 03:CONFIG DD243 ou 05:CONFIG
EN50131 -> 09:RETARD ENTR 2

Guia do instalador do D-306928 KP-250 PG2
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Nº e tipo da zona

Descrição

Zxx: TIPO DE ZONA
3. Casa E/E)
(Casa/Retardo)

A zona de Saída e Entrada de Casa é usada para sensores de Contato e
Movimento de Porta/Janela protegendo portas de entrada para as áreas de
estar internas em que deseja se mover livremente quando o sistema estiver
armado em CASA. Funciona como uma zona em “Retardo” em que o sistema
está armado em CASA e como uma zona de “Acompanhante de perímetro”
quando o sistema está armado em AUSENTE.

Zxx: TIPO DE ZONA
4. Interacesso
(Inter-seguir)

Similar à zona “Interior”, mas temporariamente ignorado pelo sistema de
alarme durante os períodos de atraso de entrada/saída. Normalmente usado
para sensores que protegem a rota entre a porta de entrada e o painel.

Zxx: TIPO DE ZONA
5. Interior

Esse tipo de zona gera um alarme apenas quando o sistema está armado em
AUSENTE, mas não quando o sistema está armado em CASA. Usado para
sensores instalados em áreas internas de locais que precisam ser protegidos
quando as pessoas não estão presentes dentro dos locais.

Zxx: TIPO DE ZONA
6. Perímetro

Esse tipo de zona gera um alarme quando o sistema está armado tanto em
AUSENTE quanto em CASA. Usado para todos os sensores que protegem o
perímetro do local.

Zxx: TIPO DE ZONA
7. Perím-Acesso
(Perím-seguir)

Similar à zona “Perímetro”, mas temporariamente ignorado pelo sistema de
alarme durante os períodos de atraso de entrada/saída. Normalmente usado
para sensores que protegem a rota entre a porta de entrada e o painel de
controle.

Zxx: TIPO DE ZONA
8. 24h mudo

Esse tipo de zona está ativo 24 horas, mesmo quando o sistema está
DESARMADO. É usado para relatar eventos de alarme de sensores ou botões
ativados manualmente à central de monitorização ou telefones privados (como
programado) sem ativar as sirenes.

Zxx: TIPO DE ZONA
9. 24h audível

Similar à zona “24h mudo”, mas também aciona um alarme audível de sirene.

Zxx: TIPO DE ZONA
10. Emergência

Esse tipo de zona está ativo 24 horas, mesmo quando o sistema está
DESARMADO. É usado para relatar um evento de emergência e iniciar uma
Chama de emergência a centrais de monitorização ou telefones privados
(como programado).

Zxx: TIPO DE ZONA
11. Tecla de armar

Zxx: TIPO DE ZONA
12. Não alarme

Uma zona importante da tecla de armaré usada para controlar as operações de
armar e desarmar o sistema usando um sistema com fios externo ou um
simples interruptor de chave conectado à entrada da zona com fio do painel ou
uma entrada com fios de um dispositivo PowerG.
Obs.: Se a entrada com fio do painel ou dispositivo PowerG estiver fechada, o
painel de controle será armado. Se estiver aberto, o painel de controle será
desarmado - consulte o Guia do instalador do PowerMaster-10/30 G2, Figura
3.6b (PowerMaster-10 G2)/Figura 4.9b (PowerMaster-30 G2) ou Guia do
instalador do PowerMaster-33 G2, Figura 3.8b.
Essa zona não cria um alarme e costuma ser usada para aplicações sem
alarme. Por exemplo, um detector usado apenas para soar uma campainha.

Zxx: TIPO DE ZONA
13. Incêndio

Uma zona de Incêndio é usada para conectar o MC-302E (contato magnético
com uma entrada com fiação) a um detector de fumaça com fios.
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Nº e tipo da zona
Zxx: TIPO DE ZONA
17. Pta-ch guard
Obs.: Dependendo da
configuração, esta opção
poderá não estar disponível.

Zxx: TIPO DE ZONA
18. Externo

Descrição
Uma zona de caixa de chave Guarda normalmente é conectada a um cofre de
metal contendo as chaves físicas necessárias para entrar no prédio. Após um
alarme, o cofre fica disponível a um Guarda confiável, que pode abrir a caixa
de chave Guarda, obter as chaves e entrar no local protegido. A caixa de chave
Guarda atua como uma zona audível 24 horas. A zona Pta-ch guard também
fornece um alarme de alto-falante interno e sirene externa audível automático
que é imediatamente relatado à Central de monitorização (e não depende do
Tempo de abortar).
Observação: abrir/fechar a caixa de chave Guarda faz o PowerMaster sinalizar
à Central de monitoração.
Uma zona para áreas externas em que um alarme ativado não indique invasão
da casa. Esse tipo de zona gera um alarme quando o sistema está armado
tanto em AUSENTE quanto em CASA. Os eventos são enviados a fones
privados e não para a Central de monitorização.

Zxx: TIPO DE ZONA
19. Int./Retardo

Este tipo de zona comporta-se como uma zona "Interior" quando o sistema
está armado em "CASA" e como uma zona de "Retardo" quando o sistema
está armado em "Ausente".

Zxx: TIPO DE ZONA
20. Violação

É uma zona de 24 horas operando todo o tempo, mesmo quando o sistema
está desarmado. A zona de violação relata eventos de alarme de violação de
um dispositivo com fio externo.
O comportamento é o mesmo que abrir o interruptor de violação de um
detector.

Zxx: TIPO DE ZONA
21. Falha de linha

É uma zona de 24 horas operando todo o tempo, mesmo quando o sistema
está desarmado. A zona de falha de linha relata problemas de falha na linha
telefônica de um receptor cabeado externo, conectado a uma linha telefônica.

Zxx: TIPO DE ZONA
22. Falha PSU

É uma zona de 24 horas operando todo o tempo, mesmo quando o sistema
está desarmado. A zona de falha de PSU relata eventos de falta de energia de
um dispositivo com fio externo.

Zxx: TIPO DE ZONA
23. Pânico

É uma zona de 24 horas operando todo o tempo, mesmo quando o sistema
está desarmado. A zona de pânico relata eventos de pânico de qualquer
dispositivo de pânico à central de monitorização ou números de telefones
privados. Um evento de pânico gera um alarme de sirene audível.

Zxx: TIPO DE ZONA
Esse tipo de zona está ativo 24 horas, mesmo quando o sistema está
desarmado. É usado para relatar problemas no Freezer.
24. Problema no freezer
(*)
Esses tipos de zona são úteis principalmente para armar e desarmar o sistema de dentro de locais
protegidos. Se você armar e desarmar o sistema de fora utilizando um keyfob, por exemplo, (sem
acionar nenhum sensor) é preferível utilizar os outros tipos de zona.
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3.4.3 Excluir um dispositivo
Etapa 1



Etapa 2



Etapa 3



Selecione a opção “EXCLUIR
DISPOS.”

[1]

Selecione o respectivo grupo
de dispositivo

[2]

Selecione o dispositivo exato
que deseja excluir

[3]





02:ZONAS/DISP



SENSORES DE CONTATO





EXCLUIR DISPOS

SENSORES MOVIM

Etapa 4



Para excluir o dispositivo,

[4]

Z01:Sens mov
ID Nº 120-1254

Etapa 5

pressione a tecla
<Del> p/ Excluir

 para o passo 2

[1]

 – Excluir um dispositivo
Entre no Menu Instalador, selecione a opção “02.ZONAS/DISPOSITIVOS" (veja a seção 3.2) e depois
selecione a opção "EXCLUIR DISPOS".

[2]
[3]

Selecione o respectivo grupo do dispositivo que deseja excluir. Por exemplo, “SENSORES MOVIM".
Role para o Grupo de Dispositivos, identifique (por zona e/ou número de ID) o dispositivo exato que deseja



substituir, por exemplo: "Z01: Sens. movim. > ID No. 120-1254" e pressione o botão

.

[4]
A tela solicita usar "<DEL> p/ Excluir". Para excluir o dispositivo, pressione o botão

20

(DESLIGAR).

Guia do instalador do D-306928 KP-250 PG2

3.4.4 Modificar ou revisar um dispositivo
Para Modificar ou Revisar os parâmetros do dispositivo, siga estes passos:
Etapa 1



Etapa 2



Etapa 3



Selecione a opção “MODIF
DISPOS.”

[1]

Selecione o respectivo
grupo de dispositivo

[2]

Selecione o dispositivo
exato que deseja modificar

[3]





02:ZONAS/DISP



SENSORES DE
CONTATO





MODIF DISPOS

SENSORES MOVIM

Etapa 4



Etapa 5

Selecione o parâmetro que
deseja modificar

[4]

Modifique o parâmetro

Z10:Câmera mov
ID Nº 140-1737


Z10:LOCAL

Veja  [4]

Z10:TIPO DE ZONA

Quando tiver concluído 
para o passo 2

Z10:DEF CAMPAINHA
Z10:PARTIÇÕES
Z10:CONFIGURAÇÕES
DISP


[1]
[2]
[3]
[4]

 – Modificar ou revisar um dispositivo
Entre no Menu Instalador, selecione a opção “02:ZONAS/DISPOSITIVOS" (veja a seção 3.2) e depois
selecione a opção "MODIF DISPOS".
Selecione o respectivo grupo do dispositivo que deseja revisar ou modificar. Por exemplo, “SENSORES DE
MOVIMENTO".
Role para o Grupo de Dispositivos, identifique, por zona e/ou número de ID, o dispositivo exato que deseja
modificar ou revisar, por exemplo: "Z10:Câmera mov > ID No. 140-1737".
A partir daqui, o processo é o mesmo processo de configuração realizado após o registro do dispositivo.
Para continuar, consulte a Seção 3.4.2 Parte B. Quando tiver concluído, o display mostrará o próximo
dispositivo do mesmo tipo (ou seja, “Câm Movim”).

Guia do instalador do D-306928 KP-250 PG2

21

3.4.5 Substituir um dispositivo
Use essa opção para substituir um dispositivo com falha registrado no sistema com outro dispositivo do mesmo número
de tipo (ou seja, os 3 primeiros dígitos do número de ID - veja a seção 3.4.2.A) enquanto mantém a mesma
configuração do dispositivo original. Não há necessidade de excluir o dispositivo com falha ou reconfigurar o novo
dispositivo. Uma vez registrado, o novo dispositivo assumirá automaticamente a mesma configuração do dispositivo
defeituoso (que foi substituído).
Para substituir um dispositivo, siga estes passos:
Etapa 1
Selecione a opção “SUBST
DISPOS.”


[1]



Etapa 2
Selecione o respectivo grupo de
dispositivo


[2]



02:ZONAS/DISP

SENSORES DE CONTATO




SUBST DISPOS.

Etapa 3
Selecione o dispositivo exato que
deseja substituir

KEYFOBS


[3]



Etapa 4
Registre o novo dispositivo


[4]



K03:Keyfob
ID Nº 300-0307

REG AGORA ou
ID ENTR:300-xxxx



 - Substituindo um dispositivo

[1]

Entre no Menu Instalador, selecione a opção “02:ZONAS/DISPOSITIVOS" (veja a seção 3.2) e depois
selecione a opção "SUBST DISPOS.".

[2]

Selecione o respectivo grupo do dispositivo que deseja substituir. Por exemplo, "KEYFOBS".

[3]

Role para o Grupo de Dispositivos, identifique (por zona e/ou número de ID) o dispositivo exato que deseja
substituir, por exemplo: "K03: Keyfob > ID No. 300-0307".

[4]

A partir daqui, o processo é o mesmo do registro de um novo dispositivo. Para continuar, consulte a seção
3.4.2 Parte A, passo 2.
Se você tentar registrar um novo dispositivo de um tipo diferente do dispositivo substituído, o sistema de
alarme rejeitará o novo dispositivo e a tela indicará “TIPO DISP ERRADO”.
Quando tiver concluído, a tela mostra os detalhes desse novo dispositivo.

22
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3.4.6 Configurar o modo de teste de saturação
Esta opção permite acessar as zonas do dispositivo em modo de Teste de saturação.
Para Ativar o Teste de saturação, siga estes passos:
Etapa 1
Selecione a opção “ADIC TESTE
SATUR”


[1]



Etapa 2
Selecione o respectivo grupo de
dispositivo

SENSORES DE CONTATO

02:ZONAS/DISP



SENSORES MOVIM

ADIC TESTE SATUR

Etapa 3
Selecione o número de zona do
dispositivo


[3]



Etapa 4
Pressione
seleção

para fazer a



Z09:Sens-mov
ID Nº 120-2468

Z09:Sens mov
desativar

Etapa 5
Selecione para ativar ou desativar o
teste de saturação


[4]



Passo 6
Confirmar seleção


[5]

Passo 7



Z09:Sens-mov
desativar


[2]



Z09:Sens-mov
ativar

 para a

Etapa 4

Z09:Sens-mov
ativar

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]



 – Ativar o modo de teste de saturação
Entre no Menu Instalador, selecione a opção “02.ZONAS/DISPOSITIVOS" (veja a seção 3.2) e depois
selecione a opção "ADIC TESTE SATUR".
Selecione o respectivo grupo do dispositivo em que deseja adicionar o teste de saturação. Por exemplo,
“SENSORES DE MOVIMENTO".
Role para selecionar o número da zona do dispositivo específico.
Selecione entre “desativar” (padrão) ou “ativar” teste.
Se estiver definido para “ativar”, é preciso definir a duração do teste de saturação antes de o teste iniciar (veja
a seção 3.5.8). É possível interromper o teste para a zona relevante alterando a configuração para “desativar”
a qualquer hora durante o período de teste. Todas as zonas de teste de saturação serão redefinidas para
iniciar um novo teste quando os seguintes ocorrerem: 1) Ativação do sistema; 2) Definição das configurações
padrão de fábrica; 3) Alteração tempo de saturação do sistema.
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3.4.7 Definir os padrões de configuração para “Configurações do dispositivo”
O KP-250 PG2 permite definir os Parâmetros padrão usados durante o registro do dispositivo e alterá-los sempre que
desejar para que os novos dispositivos registrados no sistema sejam configurados automaticamente com esses novos
parâmetros sem necessidade de modificar a configuração de cada novo dispositivo registrado. É possível usar um
determinado conjunto de padrões para um determinado grupo de dispositivos e então alterar os padrões para outro
grupo.
IMPORTANTE! Dispositivos já registrados no sistema de alarme antes de os padrões terem sido alterados não serão
afetados pelas novas configurações de padrão.
Para Definir os parâmetros padrão de um Grupo de dispositivos, siga estes passos:
Etapa 1
Selecione a Opção “DEFINIR
PADRÕES”


[1]

Etapa 2
Selecione o respectivo
grupo de dispositivo




[2]



Etapa 3
Selecione o parâmetro
padrão


[3]



SENSORES DE CONTATO

02:ZONAS/DISP




DEFINIR PADRÕES

SENSORES MOVIM

LED de alarme
ligado

CONTADOR EVENTOS
baixo

DESARM ATIV
Não Ativo


Etapa 4
Selecione a nova configuração
padrão


[4]

Etapa 5


[5]


CONTADOR EVENTOS
baixo


Veja  [5]  para o Passo
3

CONTADOR EVENTOS
alto
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[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

 – Alterar padrões
Entre no Menu Instalador, selecione a opção “02.ZONAS/DISPOSITIVOS" (veja a seção 3.2) e depois
selecione a opção "DEFINIR PADRÕES".
Selecione o respectivo grupo do dispositivo para o qual deseja definir os padrões. Por exemplo,
“SENSORES DE MOVIMENTO".
Role a lista de parâmetros do grupo do dispositivo e selecione o parâmetro padrão que deseja alterar, por
exemplo: "CONT. EVENTOS". A lista reúne os parâmetros de todos os dispositivos no grupo, por exemplo,
os parâmetros de todos os tipos de sensores de movimento.
No exemplo, a configuração padrão existente do “Contador eventos” para os sensores de movimento
registrados era “baixa” sensibilidade (marcada com ). Para alterar para “alto”, role o menu até que o
display exiba “alto” e pressione o botão
. O novo padrão para a configuração do parâmetro Contador
Eventos dos sensores de movimento registrados a partir de agora será “alto”.
O novo padrão não afeta os sensores de movimento que já haviam sido registrados antes de a alteração ser
feita, mas apenas os novos sensores de movimento que serão registrados no sistema de alarme depois da
alteração ser realizada.

3.4.8 Atualizando os dispositivos depois de sair do Modo instalador
Ao sair do “Modo Instalador”, o painel do PowerMaster comunica-se com todos os dispositivos no sistema e os
atualiza com as alterações realizadas na configuração de “Configurações do dispositivo”. Durante o período de
atualização, a tela do KP-250 PG2 indica “ATUALIZANDO DISP 018”, em que o número (por exemplo, 018) é uma
contagem regressiva do número de dispositivos restantes a serem atualizados.
3.4.9 Display do KP-250 PG2 quando o painel do PowerMaster ou outro KP-250 estiver ativo

2

Quando um painel do PowerMaster está “ATIVO”, o que significa que o painel do PowerMaster está atualmente no
menu CONFIGURAÇÕES USUÁRIO/TESTE PERIÓDICO/MODO INSTALADOR/LISTA DE EVENTOS pelo teclado
(para PM-10, 30) ou por outros dispositivos registrados no painel KP-250, o seguinte texto aparece no display do KP250 PG2:
OCUPADO
CP ESTÁ ATIVO
Ou
OCUPADO
KPX ESTÁ
ATIVO

2

Refere-se apenas ao PowerMaster-10/30 G2
Guia do instalador do D-306928 KP-250 PG2
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3.5 Painel de controle
3.5.1 Orientação geral – Fluxograma e opções de menu do “Painel de controle”
O menu do “PAINEL DE CONTROLE” permite configurar e personalizar a operação do sistema de alarme. O menu do
“PAINEL DE CONTROLE” fornece parâmetros configuráveis divididos em vários grupos, cada um lidando com certos
aspectos das operações do sistema da seguinte maneira (veja a lista detalhada no passo 2 do gráfico abaixo):
Grupo

Descrição dos recursos e parâmetros do grupo

Seção

Procedimentos de
Armar/Desarmar e
Saída/Entrada

Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados aos procedimentos
de armar e desarmar o sistema e entrada e saída.

3.5.2

Comportamento da
zona

Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados à funcionalidade das
Zonas.

3.5.3

Alarmes & Problemas Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados a iniciar, cancelar e
relatar eventos de Alarme e Problema.

3.5.4

Sirenes

Contém recursos e parâmetros configuráveis comuns a todas as sirenes no
sistema.

3.5.5

Interface do usuário

Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados à funcionalidade das
indicações audíveis e sonoras do painel.

3.5.6

Bloqueio e
supervisão

Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados à detecção e
relatório de bloqueio de RF e eventos de supervisão de dispositivo (dispositivo
faltando).

3.5.7

Vários

Contém uma variedade de recursos e parâmetros configuráveis relacionados ao
sistema.

3.5.8

Para entrar no menu “03.PAINEL DE CONTROLE” e selecionar e configurar uma opção, siga estes passos:
Etapa 1
Selecione “03.Painel de controle”

MODO INSTALADOR

03:PAINEL CONTR

26
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Etapa 2
Selecione o parâmetro do “Painel de controle” que deseja configurar e vá para a seção do grupo indicada da opção
selecionada. Quando tiver concluído  para o passo 2.

Armar e desarmar


Comportamento da
zona


Alarmes & Problemas


Sirenes

Veja a seção 3.5.2

Veja a seção 3.5.3

Veja a seção 3.5.4

Veja a seção 3.5.5

03:RETARD SAIR

21:PARA TROCADOR

31:ALARME PÂNICO

43:SIRENE PAINEL

05:ARMAR RÁPIDO

22:INTERZONA

32:ALARM COERÇÃO

44:HORA SIRENE

33:ALRTA INATIVO

45:TEMPO ESTROBO

07:ARM TECL TRCA

34:ALARM VIOLAÇ

46:SIRENE ONLINE

09:TECL ARMAR

35:RELAT FALHA CA

06:ARMAR IGNORAR

Continua

Continua

Continua

39:REINIC ALARME

40:ANUL INCÊN T.

Continua
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Interface do usuário


Bloqueio e supervisão


Vários

Veja a seção 3.5.6

Veja a seção 3.5.7

Veja a seção 3.5.8

51:BIPES PIEZO

61:DETECTAR TRAV

75:VERSÃO CÓD

52:BIPES PROBLE

62:RELAT FALTA

91:CONFIG. USUÁR

53:PROMPT MEMO

63:NÃO PRONTO

92:TIPO BATERIA

54:REC BAT BAIXA

64:BLOQ/ALRM FALT

93:PERÍODO SATUR

55:LUZ FUNDO

65:FUM RÁP FALT

56:DESCANSO TELA

Continua

Continua

3.5.2 Configurar procedimentos de Armar/Desarmar e Saída/Entrada
A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada de cada opção e suas definições de configuração. Para
selecionar uma opção e alterar sua configuração – consulte a seção 3.5.1.
03:Opcional e padrão
01:RETARDO ENTR1
30 segundos
02:RETARDO ENTR2
15 segundos
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Instruções de configuração
Dois atrasos de entrada diferentes permitem ao usuário entrar no local protegido
(enquanto o sistema está no estado armado) via portas e rotas de saída/entrada
dedicadas sem causar um alarme.
Após a entrada, o usuário deve desarmar o KP-250 PG2 antes de o atraso de entrada
expirar. O bipe de aviso de taxa baixa começa a soar quando a porta é aberta, até os
últimos 10 segundos de atraso, durante os quais a taxa de bipe aumenta. As opções
"ATR. ENTR. 1" e "ATR. ENTR. 2" permitem que você programe a duração desses
atrasos.
Opções: 00 segundos; 15 segundos; 30 segundos; 45 segundos; 60 segundos; 3
minutos e 4 minutos.
Observações:
1. Em algumas variantes do PowerMaster, esses menus são exibidos apenas no
Modo Operação.
2. Para cumprir os requisitos de UL, o atraso de entrada não deve exceder 15
segundos.
3. Para cumprir os requisitos CP-01, os atrasos de "00s" e "15s" não devem ser
utilizados.
4. Para cumprir os requisitos de EN, o atraso de entrada não deve exceder 45
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Instruções de configuração
segundos.

03:RETARD SAIR
60 segundos

Essa opção permite programar o tempo do atraso de saída. Um atraso de saída
permite ao usuário armar o sistema e sair do local protegido usando rotas específicas
e portas de saída/entrada sem causar um alarme. Os bipes de aviso de taxa baixa
começa a soar quando o comando de armar tiver sido dado, até os últimos 10
segundos de atraso, durante os quais a taxa de bipe aumenta.
Opções: 30 segundos; 60 segundos; 90 segundos; 120 segundos, 3 minutos e 4
minutos.
Observações:
Para cumprir os requisitos de UL, o atraso de saída não deve exceder 120 segundos.
Para cumprir os requisitos CP-01, o atraso de "30s" não deve ser utilizado.

04:MODO SAIR
normal

O tempo “Retardo de Saída" pode ser mais ajustado conforme sua rota de saída preferida.
O KP-250 PG2 fornece as seguintes opções do “Modo de saída”:
A: "normal" - O atraso de saída é exatamente como definido.
B: “reinic+in. arm” - O atraso de saída reinicia quando a porta é reaberta durante um
atraso de saída. No caso de nenhuma porta ter sido aberta durante o atraso de saída
em “AUSENTE”, o sistema será armado em “CASA”.
C: “reini>reentrar” - O atraso de saída reinicia quando a porta é reaberta durante o
atraso de saída. O reinício ocorre apenas uma vez. Reiniciar o atraso de saída é útil
se o usuário entrar outra vez imediatamente depois de sair para recuperar um item
que deixou para trás.
D: “fim ao sair" - O atraso de saída expira (termina) automaticamente quando a porta de
saída é fechada, mesmo que o tempo de atraso de saída definido não tenha sido
concluído.
Opções: normal; casa restrt+arm; reini>reentrar e fim ao sair.
Obs.:
Em algumas variantes do PowerMaster, esse menu é exibido apenas no Modo
Operação.

05:ARMAR RÁPIDO
desligado

Defina se o usuário poderá ou não realizar armação rápida. Quando a armação rápida for
permitida, o KP-250 PG2 não solicita o código do usuário antes de ele armar o sistema.

Opções: desl (padrão) e lig. (padrão nos EUA).
06:ARMAR IGNORAR
sem ignorar

Defina se o usuário poderá ou não ignorar manualmente zonas individuais ou permitir
que o sistema ignore automaticamente zonas abertas durante o atraso de saída (ou seja,
“forçar armar”). Se uma zona estiver aberta e “forçar armar” não for permitido, o sistema
não pode ser armado e “NÃO PRONTO” é exibido. Se a função “sem ignorar” é
selecionada, nem ignorar manualmente nem a função “armação forçada” são permitidas,
o que significa que todas as zonas devem estar seguras antes do sistema ser armado.
Opções: sem ignorar; forçar armar e ignorar manual (padrão nos EUA).
Observações:
1. Uma zona no modo de teste de saturação configurada como ignorar acionará um
evento de falha de teste se o sistema detectar um evento de alarme em potencial.
2. Não há limite para eventos relatados quando uma zona a ignorar estiver no modo
de Teste de saturação.
3. Para cumprir exigências de EN, "ignorar manual" deve estar selecionado.
4. A opção "forçar armar" não é aplicável no Reino Unido.
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03:Opcional e padrão
07:ARM TECL TRCA
desligado

Instruções de configuração
Quando “ligado", uma mensagem de “tecla tranca” será relatada por mensagem de voz 3
ou SMS aos usuários (veja Obs.) ao desarmar por um “usuário de tecla tranca” usuários 18 (PowerMaster-10 G2)/23-32 (PowerMaster-30 G2/PowerMaster-33 G2) ou
transmissores keyfob 1-8 (PowerMaster-10 G2)/23-32 (PowerMaster-30 G2/PowerMaster33 G2). Esse modo é útil quando os pais no trabalho desejam ser informados sobre o
retorno do filho da escola.
Opções: desligado e ligado.
Obs.: Para ativar o relatório, você deve configurar o sistema para relatar eventos de “alrt”
para usuários privados (a tecla tranca pertente ao grupo “alertas” de eventos). Consulte a
seção 3.6.5 "EVENTOS INFORM" nos menus "RELATÓRIO VOZ" e " RELAT. SMS".

08:OPÇÃO DESARME
qualquer hora

09:TECL ARMAR
AUSENTE

Certos regulamentos exigem que, quando o sistema é armado no modo AUSENTE,
ele não pode ser desarmado de fora da casa (como por keyfobs) antes de entrar no
local protegido e ativar a zona de “Retardo de entrada”. Para atender esse requisito,
o KP-250 PG2 fornece as seguintes opções configuráveis para desarmar o sistema:
A: A “qualquer hora", o sistema pode ser desarmado sempre de todos os
dispositivos.
B: Durante um atraso de entrada, o sistema pode ser desarmado apenas usando a
keyfob ou dispositivos operados por prox (“na entr s/fios”).
C: Durante o atraso de entrada por código, o sistema pode ser desarmado apenas
usando o teclado do KP-250 PG2 (“tecl entr+ausent”).
D: Durante o atraso de entrada por código, o sistema pode ser desarmado usando a
keyfobs ou código com o teclado do KP-250 PG2 (“na entr todos”).
Obs.:
Em algumas variantes do PowerMaster, esse menu é exibido apenas no Modo
Operação.
Determine se, quando ativado, a Chave de Armação armará em AUSENTE ou CASA.
Opções: armar AUSENTE e armar CASA.

3.5.3 Configurar a funcionalidade de zonas
A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada de cada opção e suas definições de configuração. Para
selecionar uma opção e alterar sua configuração – consulte a seção 3.5.1.
Opcional e padrão
21:PARA TROCADOR
após 1 alarme

Instruções de configuração
Defina o número de vezes que é permitido que uma zona inicie um alarme dentro de um
único período de armar/desarmar (incluindo eventos de violação/falha de energia de
detectores, etc.). Se o número de alarmes de uma zona específica exceder o número
programado, o KP-250 PG2 automaticamente ignora a zona para evitar ruído de sirene
recorrente e relatório excessivo à estação de monitorização. A zona será reativada ao
desarme ou 48 horas depois de ter sido ignorada (se o sistema permanecer armado).
Opções: após 1 alarme; após 2 alarmes (padrão nos EUA); após 3 alarmes e sem
parar.
Observações:
1. Se a parada oscilante estiver ativada, um evento de falha de saturação não será
acionado.

3
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Refere-se ao PowerMaster-30 G2 com a opção de voz
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Opcional e padrão

Instruções de configuração
2. Quando um detector estiver no modo de teste de saturação e também estiver definido
para ignorar, a Parada oscilante não impedirá o envio de eventos. Isso pode resultar
em relatório excessivo de eventos de falha de saturação.

22:INTERZONA
desligado

Defina se cruzar o zoneamento estará ativo “ligado” ou inativo “desligado”. Cruzar
zoneamento é um método usado para contraposição a alarmes falsos - um alarme será
iniciado apenas quando duas zonas adjacentes (pares de zonas) forem violadas durante
uma janela de tempo de 30 segundos.
Este recurso está ativo apenas quando o sistema estiver armado em AUSENTE e apenas
com relação aos seguintes pares de zona: 18+19, 20+21, 22+23, 24+25, 26+27 (sistema
PowerMaster-10 G2) / 40+41, 42+43, 44+45, 46+47, 48+49, 50+51, 52+53, 54+55,
56+57, 58+59, 60+61, 62+63 (sistema PowerMaster-30 G2 / sistema PowerMaster-33
G2).
Observações:
1. Se uma das duas zonas cruzadas for ignorada (veja Seção 3.5.2), a zona restante
funcionará de modo independente.
2. Recomenda-se que zonas cruzadas sejam apenas zonas usadas para detecção
de roubo, ou seja, "Tipos de zona": Entrada/Saída, Interior, Perímetro e
Acompanhante de perímetro.
3. Se uma zona de cruzamento estiver no modo de teste de saturação, cada zona
desse par de zonas funciona de modo independente.
Importante! Não defina “cruzar zoneamento” para nenhum outro tipo, como
Incêndio, Emergência, 24h Audível, 24h mudo, etc.

3.5.4 Configurar Alarmes & Problemas
A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada de cada opção e suas definições de configuração. Para
selecionar uma opção e alterar sua configuração – consulte a seção 3.5.1.
Opcional e padrão
31:ALARME PÂNICO
audível

Instruções de configuração
Defina se o usuário poderá ou não iniciar um Alarme de pânico a partir dos teclados
(pressionando simultaneamente os dois “Botões de pânico”) ou keyfobs (simultaneamente
pressionando os botões “Ausente” + “Casa”) e se o alarme será “mudo” (ou seja, apenas
relatando o evento) ou também sonoro (ou seja, as sirenes também soarão).
Opções: audível; mudo e desativado.
Obs.: Se a configuração BS8243 ou DD243 estiver selecionada no Modo Operação (veja
seção 3.14), O Alarm Pânico deve estar definido em “desativado” (aplicável apenas a
painéis do Reino Unido).

32:ALARM COERÇÃO
CÓDIGO 2580

(não aplicável no Reino
Unido)

Uma mensagem de alarme de coerção (emboscada) pode ser enviada à central de
monitorização caso você seja forçado a desarmar o sistema sob violência ou ameaça.
Para iniciar uma mensagem de coerção, o usuário deve desarmar o sistema usando um
código de coerção (2580 por padrão).
Para alterar o código, insira os novos 4 dígitos do código de Coerção na posição do
cursor piscando ou insira 0000 para desativar a função de coerção e pressione

.

Observação: o sistema não permite programar um código de coerção idêntico ao código
do usuário existente.
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Opcional e padrão

Instruções de configuração

33:ALRTA INATIVO
desativado

Se nenhum sensor detectar movimento nas zonas internas pelo menos uma vez dentro
da janela de tempo definida, um evento de “alerta inativo" é iniciado.

Anteriormente conhecido
como “NÃO ATIVO”

Defina a janela de tempo para monitorar a falta de movimento.
Opções: desativado; após 3/6/12/24/48/72 horas

34:ALARM VIOLAÇ
ativo

Defina se a proteção de chave de violação de todas as zonas e outros dispositivos
periféricos (exceto o painel de controle) está “ativa” ou “não ativa”.
Aviso! Se você selecionar “não ativa”, saiba que nenhum alarme ou relatório será
iniciado no caso de violação de qualquer dispositivo periférico do sistema.

35:REL FALHA CA
após 5 minutos

Para evitar relatórios inconvenientes no caso de breves interrupções na energia CA da
casa, o sistema relata uma mensagem de Falha CA apenas se a energia CA não for
retomada dentro de um atraso predefinido.
Opções: após 5 minutos, após 30 minutos, após 60 minutos ou após 3 horas.
Obs.: Para cumprir os requisitos de EN, o atraso de entrada não deve exceder 60
minutos.

36:CONF ALARME
em 60 minutos

Defina um período específico em que, se ocorrerem 2 alarmes sucessivos, o segundo
alarme será considerado um alarme confirmado (veja a seção 3.6.4, opção 61).
Opções: em 30/45/60/90 minutos
Obs.: Em algumas variantes do PowerMaster, esse menu é exibido apenas no Modo
Operação.

37:HORA ANULAR
em 30 segundos

O KP-250 PG2 pode ser configurado para fornecer um atraso entre o relatório de um
alarme para a central de monitorização (não se aplica a alarmes de zonas 24H MUDO e
EMERGÊNCIA). Durante esse período de atraso, a sirene soa, mas o alarme não é
relatado. Se o usuário desarmar o sistema dentro do tempo de atraso, o alarme é
cancelado. É possível ativar o recurso e selecionar o intervalo de “Tempo de cancelar”.
Opções: em 00 (padrão nos EUA)/15/30/45/60 segundos; em 2/3/4 minutos
Observações:
1. Em algumas variantes do PowerMaster, esse menu é exibido apenas no Modo
Operação.
2.Para cumprir os requisitos de UL ou CP-01, o tempo de aborto não deve exceder
45 segundos.

38:CANCEL ALARME
em 5 minutos
Anteriormente conhecido
como “CANCELAMENTO
DE ALARME”

O KP-250 PG2 pode ser configurado para fornecer uma janela de tempo de “Cancelar
alarme” que inicie ao relatar um alarme à central de monitorização. Se o usuário desarmar
o sistema dentro desse tempo de “cancelar alarme”, uma mensagem de “cancelar alarme”
é enviada à Central de monitorização indicando que o alarme foi cancelado pelo usuário.
Opções: não ativo (padrão nos EUA); em 1/5/15/60 minuto(s) e em 4 horas.
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Opcional e padrão

Instruções de configuração
Observações:
1. Em algumas variantes do PowerMaster, esse menu é exibido apenas no Modo
Operação.
2. Uma vez que a zona de teste de saturação não relata um evento de alarme à central de
monitoração, o PowerMaster não enviará uma mensagem de “cancelar alarme” à
central de monitorização mesmo que ele seja desarmado dentro do período de
cancelar alarme.
3. Para cumprir os requisitos CP-01, o atraso de "1 minuto" não deve ser utilizado.

39:REINIC ALARME
pelo usuário
Anteriormente conhecido
como “REDEFINIR
OPÇÕES”

O KP-250 PG2 fornece as seguintes opções configuráveis para redefinir a condição de
alarme e rearmar o sistema:
Pelo usuário, como o usual por usuário. Pelo engenheiro (instalador) entrando e saindo
do “Modo de instalador” ou acessando o sistema remotamente através do telefone
utilizando o código do instalador (pelo engenheiro/instalador). Para acessar o sistema
por telefone, consulte o Guia do Usuário do PowerMaster-10/30 G2, Capítulo 7 - “Controle
remoto por telefone” e use o código do instalador, em vez do código do usuário.
Obs.: Esse recurso não é aplicável nos EUA.

40:ANUL INCÊN T.
em 00 segundos

Selecione o tempo permitido pelo sistema para cancelar um alarme de incêndio. O
sistema de alarme é programado para fornecer um “intervalo de cancelar” que comece
mediante a detecção de um evento de Incêndio. Durante esse intervalo, a buzina soa um
aviso, mas a sirene permanece inativa e o alarme não é relatado. Se o usuário desarmar
o sistema dentro do intervalo de cancelamento permitido, o alarme é cancelado.
Opções: em 00/30/60/90 segundos

3.5.5 Configurar a funcionalidade de sirenes
A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada de cada opção e suas definições de configuração. Para
selecionar uma opção e alterar sua configuração – consulte a seção 3.5.1.
Opcional e padrão
43:SIRENE PAINEL
ligado

Instruções de configuração
Determine se a sirene integrada do painel de controle soará alarmes - “ligada” ou
permanecerá muda - “desligada”.
Opções: ligado e desligado.

44:HORA SIRENE
4 minutos

Define o período em que as sirenes soarão ao alarme.

Anteriormente conhecido
como “TEMPO DE SINO”

Opções: 1/90 segundos/3/4/8/10/15/20 minuto(s).
Obs.: Para cumprir os requisitos de EN, o “Temp Sir.” não deve exceder 15
minutos.

45:TEMPO ESTROBO
20 minutos

Defina o tempo durante o qual a luz estroboscópica piscará mediante um alarme.
Opção: em 5/10/20/40/60 minutos.

46:SIRENE ONLINE
desat em falha

Determine se a sirene será ativada quando uma linha de telefone falhar e o
sistema estiver armado.
Opções: desat em falha ou ativar em falha.
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3.5.6 Configurando a interface do usuário audível e visual
A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada de cada opção e suas definições de configuração. Para
selecionar uma opção e alterar sua configuração – consulte a seção 3.5.1.
Opcional e padrão

Instruções de configuração

51:BIPES PIEZO
ligado
Quando o particionamento
estiver desativado

Defina se o painel soará os bipes de aviso de saída/entrada durante os atrasos de
saída e entrada ou não. Uma opção adicional é retirar o som de todos os bipes de
aviso apenas quando o sistema estiver armado em “CASA”.

Opções: LIG, DESL em casa (padrão nos EUA) e desl, e DESL sair casa.
O nível de volume dos bipes de saída/entrada podem ser modificados pressionando o
botão

no teclado para aumentar o volume ou pressionando o botão

para

reduzir o volume.
51:BIPES PIEZO
Def:P1

P2

P3

Quando o particionamento
estiver ativado

Defina se o painel soará os bipes de aviso de saída/entrada durante os atrasos de
saída e entrada ou não. Uma opção adicional é retirar o som de todos os bipes de
aviso apenas quando o sistema estiver armado em “CASA”.
Os botões

,

e

fornecem a seleção das partições correspondentes.

Pressionar cada botão repetidamente comutará entre cada opção.
Opções:

(ativar bipes), H (DESL em casa), h (DESL sair casa) e

desativar bipes.

O nível de volume dos bipes de saída/entrada podem ser modificados pressionando o
botão

no teclado para aumentar o volume ou pressionando o botão

para

reduzir o volume.
52:BIPES PROBLE
desl à noite

Em condições de problema, o alarme do painel de controle emite uma série de 3
bipes de lembrete curtos uma vez por minuto. Defina se deseja ativar ou desativar
esse bipe de lembrete ou apenas desativá-lo à noite. O horário “noturno” é definido
na fábrica, mas normalmente é das 20h (8 pm) às 7h (7 am).
Opções: LIG (padrão nos EUA); DESL à noite e DESL.

53:PROMPT MEMO
ligado

Defina se o usuário receberá ou não a indicação de “Memória” de que um alarme
foi ativado.
Opções: ligado e desligado.

54:REC BAT FRACA
desligado

Você pode ativar ou desativar o requisito de “Reconh Bat Fraca” do usuário cuja
bateria do keyfob está baixa.

Opções: desligado – reconhecimento não é necessário; ligado – reconhecimento é
exigido.
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Opcional e padrão
55:LUZ FUNDO
DESL após 10 s

56:DESCANSO TELA
desligado
Com partição desativada

Instruções de configuração
Defina se a iluminação de fundo do painel permanecerá ligada sempre ou ligará
apenas quando uma tecla for pressionada e desligará em 10 segundos se
nenhuma tecla for pressionada.
Opções: sempre LIGADO e DESL após 10 s.
A opção de Descanso de tela (quando ativada) substitui a tela de status no painel
de controle por “PowerMaster-10”/“PowerMaster-30” se nenhuma tecla for
pressionada por mais de 30 segundos.
É possível ativar o descanso de tela e determinar se a tela de status reiniciará após
qualquer tecla ser pressionada (atualiz por chave) ou inserindo um código ou
apresentando a tag de proximidade ao leitor de tag (atualiz por Cód). Se Atual
por chave for selecionado, o primeiro pressionamento de qualquer tecla (exceto
Incêndio e Emergência) produzirá a tela de status e o segundo realizará a função
da tecla.
Opções: desligado; atualiz por Cód e atual por Chave.
Observações:
1. Para cumprir as exigências de EN, "atualiz por Cód" deve estar selecionado.
2. Para as chaves de Incêndio e Emergência, o primeiro pressionamento produzirá a
tela de status e também realizará a função de Incêndio/Emergência.

56:DESCANSO TELA
desligado
Com partição ativada

Certos regulamentos exigem que a tela de status do sistema não seja exposta a
pessoas não autorizadas. A opção Descanso de tela (quando ativada) substitui a
indicação de status do sistema no LCD por um texto ocioso se nenhuma tecla for
pressionada durante mais de 30 segundos.
É possível ativar a opção de descanso de tela e determinar se a tela de status
reiniciará após qualquer tecla ser pressionada (Texto - por tecl) ou inserindo um
código ou apresentando a tag de proximidade ao leitor de tag (Texto - por cód).
Se Texto - por tecl for selecionado, o primeiro pressionamento de qualquer tecla
(exceto Incêndio e Emergência) produzirá a tela de status e o segundo realizará a
função da tecla.
Você também pode determinar que, caso nenhuma tecla seja pressionada durante
mais de 30 segundos, a data e a hora apareçam na tela. É possível determinar que
a tela normal retorne depois de pressionar o botão
seguido pela inserção do
código do usuário ou apresentação da tag de proximidade ao leitor de tag (Relógpor cód) ou depois de pressionar qualquer tecla (Relóg - por tecl).
Opções: desligado; Texto - por cód; Texto - por tecl; Relóg-por código; Relóg - por
tecl.
Obs.:
1. Para cumprir as exigências de EN, "atualiz por Cód" deve estar selecionado.
2. Para as chaves de Incêndio e Emergência, o primeiro pressionamento produzirá a
tela de status e também realizará a função de Incêndio/Emergência.
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3.5.7 Configurar bloqueio e supervisão (dispositivo faltando)
A tabela a seguir fornece uma descrição detalhada de cada opção e suas Opções. Para selecionar uma opção e alterar
seus ajustes (configuração) – consulte a seção 3.5.1.
Opcional e padrão
61:DETECTAR TRAV
desativado

Instruções de configuração
Defina se o travamento (interferência contínua de transmissões na rede de rádio)
será detectado e reportado ou não. Se qualquer uma das opções de detecção de
obstrução for selecionada, o sistema não permitirá armação sob condições de
obstrução. O sistema de alarme fornece várias opções de detecção e relatório de
obstrução para cumprir os seguintes padrões:
Opção

Padrão

UL 20/20

EUA

EN 30/60

Europa

Classe 6

Padrão
britânico

(30/60)
desativado

Detecção e relatório ocorrem quando:
Há 20 segundos contínuos de obstrução
Há 30 segundos cumulativos de
obstrução dentro de 60 segundos.
Como EN (30/60), mas o evento será
relatado apenas se a duração da
obstrução exceder 5 minutos.
Nenhuma detecção e relatório de
obstrução.

Observações:
Para cumprir requisitos de UL, "UL 20/20" deve ser selecionado.
Para cumprir exigências de EN, “EN 30/60" deve estar selecionado.
Para cumprir exigências de UK Classe 6, “classe 6 (30/60)" deve estar
selecionado.
62:RELAT FALTA
após 12 horas
Anteriormente conhecido
como “SUPERVISÃO”

Defina a janela de tempo para a recepção de sinais de supervisão (manter ativo) de
vários dispositivos periféricos sem fios. Se nenhum dispositivo relatar pelo menos uma
vez dentro da janela de tempo selecionada, um alerta de “FALTANDO” é iniciado.

Opções: depois de 1/2/4/8/12 hora(s); e desativado.
Obs.: Para cumprir exigências de EN, 1 hora ou 2 horas deve estar selecionado.
63:NÃO PRONTO
normal

Defina se, no caso de um problema de supervisão (ou seja, um dispositivo esteja
faltando - consulte "62: RELAT FALTANDO)", o sistema continuará a operar como
normal ou o status do sistema se tornará "Não pronto" (ao faltar) pelo tempo em que o
problema de "FALTANDO" existir.
Opções: normal e se disp faltar.

64:ALRM FALT/TRV
normal
Anteriormente conhecido
como “SINO/OPC.REP”

“Padrões EN” exigem que, se um problema de supervisão (faltando) ou obstrução
ocorrer durante uma armação em AUSENTE, a sirene soará e o evento será
relatado como um evento de violação.
Defina se o sistema se comportará de acordo com o Padrão EN ou como normal.
Observação: para cumprir as exigências de EN, "padrão EN" deve estar selecionado.

65:FUM RÁP FALT
desativar

Determine que, se o detector de fumaça não relatar pelo menos uma vez dentro de
uma janela de tempo de 200 segundos, um alerta de “FALTANDO” é iniciado.
Opções: desativar e ativar
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3.5.8 Configurar recursos diversos
A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada de cada opção e suas definições de configuração. Para
selecionar uma opção e alterar sua configuração – consulte a seção 3.5.1.
Opcional e padrão

Instruções de configuração

75:VERSÃO CÓD
000

Defina a versão do código do PowerMaster (padrão "000") que precisa ser
sincronizada com a central de monitorização quando a função de redef anti-cód
estiver ativada (veja o menu 39). Isso permite que o pessoal da central de
monitorização forneça ao usuário, por telefone, o código de redefinição adequado
depois de o usuário ter iniciado o Cód Cota. Insira a versão do código (3 dígitos)
000 a 255.

80: H.A. TERCEIROS

Isso ativa a interface de automação de terceiros, ou seja, permite a opção de
conectar a terceiros
Opções: desativar (padrão) ou ativar.

91:CONFIG. USUÁR
desativar

A permissão do usuário permite determinar se o acesso ao MODO INSTALADOR
requer permissão do usuário ou não. Se você selecionar ativar, o instalador
poderá acessar o sistema apenas por meio do menu do usuário após o código de
usuário ter sido inserido (veja a seção 3.2).
Opções: desativar ou ativar (padrão no Reino Unido).
Obs.: Para estar em conformidade com os requerimentos da norma EN, a opção
“Ativar” deve ser selecionada.

92:TIPO BATERIA
7,2V NiMH

Defina que tipo de conjunto de bateria é usado para o sistema para fornecer
corrente de carga adequada.
Opções: 7,2 V NiMH ou 9,6 V NiMH (padrão no Reino Unido).

93:PERÍODO SATUR
desativar

Defina o período para o teste de saturação.
Opções: desativar (padrão), 7 dias, 14 dias ou 21 dias.
Observações:
1. Se definido para um dos períodos predefinidos acima, para estar operacional, o
modo do Teste de saturação também deve ser definido para “ativar” teste no menu
“02:ZONAS/DISP” (veja a seção 3.4.6).
2. Se for realizada uma alteração ao período do teste de saturação enquanto a zona
estiver sendo testada, isso reiniciará o teste de saturação.
3. O início do período do Teste de saturação é definido de fábrica como 9 am (9:00h).
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3.6 Comunicação
3.6.1 Orientação geral – Fluxograma e opções de menu de “Comunicação”
O menu COMUNICAÇÃO permite configurar e personalizar a comunicação e o relatório de alarmes, problemas e
outros eventos do sistema para empresas de monitorização ou usuários privados de acordo com os requisitos locais e
as preferências pessoais. O PowerMaster oferece uma variedade de meios de comunicação, incluindo linha fixa PSTN
de telefone, celular GSM, GPRS, E-MAIL, MMS ou SMS e IP via conexão de Internet de banda larga.
O menu “04.COMUNICAÇÃO” contém várias opções de submenu, cada uma cobrindo um grupo de recursos e
parâmetros configuráveis relacionados à comunicação e ao relatório da seguinte maneira (veja a lista detalhada no
passo 3 do gráfico a seguir):
Opção

Descrição dos recursos e parâmetros de opções

Seção

1:LINHA TEL PSTN

Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados à linha de
telefone PSTN à qual o PowerMaster está conectado.

3.6.2

2:GSM/GPRS/SMS

Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados à conexão de
celular do sistema PowerMaster.

3.6.3

3:C.S.RELATÓRIO

Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados ao relatório de
mensagens de evento para centrais de monitorização via telefone, celular
ou comunicação de banda larga IP.

3.6.4

4:RELATÓRIO PRIV

Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados ao relatório de
mensagens de evento para usuários privados via e-mail, telefone, MMS ou
SMS.

3.6.5

5:CÂMERA MOVIM

Contém recursos e parâmetros configuráveis relacionados a câmeras de
movimento para verificação de alarme de vídeo e encaminhamento de
clipes de imagem para a central de monitorização e outros assinantes
remotos via e-mail e/ou rede MMS.

3.6.6

6:UP/DOWNLOAD

Contém informações de conexão configuráveis, códigos de permissão de
acesso e segurança relacionados aos procedimentos de upload e
download via PSTN ou GPRS.

3.6.7

7:BANDA LARGA

Contém configurações do DHCP cliente, permite inserir parâmetros da
LAN e redefinir o módulo/configurações de banda larga.

3.6.8

Para entrar no menu “04.COMUNICAÇÃO” e selecionar e configurar uma opção, siga estes passos:
Etapa 1
Selecione “COMUNICAÇÃO"

MODO INSTALADOR


38

Guia do instalador do D-306928 KP-250 PG2

Etapa 2

Etapa 3

Selecione o submenu de
comunicação

Selecione o parâmetro “Comunicação” que deseja configurar



Etapa 4





1:LINHA TEL PSTN


Veja
3.6.2

IGNORAR COD ÁREA
PREFIXO LINHA
MÉT DISCAGEM

2;GSM/GPRS/SMS


RELATÓRIO GPRS

SENHA GPRS

RELATÓRIO GSM

SOLICITAR OPERADOR

RELATÓRIO SMS

OP. LISTA NEGRA

GPRS APN

TIPO DE REDE

NOME USU GPRS

GPRS SEMPRE LIG

COD PIM SIM

3.6.3

MANTER VIVO GSM

SENHA GPRS

TRANS. PROTOCOLO

ROAMING DE REDE

3:C.S. RELATÓRIO


() Essas opções estão
disponíveis apenas para o
“Instalador mestre”

01:RELAT EVENTOS



46:PSTN RETENT

02:1º CANAL REL

47:GSM RETENT

03:2º CANAL REL

48:BB IP RETENT

04:3º CANAL REL

51:TEL AUTOTESTE

05:RPRT DUPLO

52: HORA DO
AUTOTESTE

11:RECEP1 CONTA



53:REL FALHA COM

12:RECEPT2 CONTA



62:FECH RECENTE

16:PSTN/GSM REC1



63:RESTAUR ZONA

17:PSTN/GSM REC2



64:SIST.INATIVO
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3.6.4
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Etapa 2

Etapa 3

Selecione o submenu de
comunicação

Selecione o parâmetro “Comunicação” que deseja configurar



Etapa 4

Veja





21:IP RECEP1



65:VOZ DUAS VIAS

22:IP RECEP2



66:RELAT ZON 24h

26:SMS RECEP1



27:SMS RECEP2



28:RCVR 1 DNS
29: RCVR 2 DNS





41:PSTN FORMATO

4:RELATÓRIO PRIV

RELATÓRIO VOZ

RELATÓRIO SMS

EVENTOS INFORM

EVENTOS INFORM

Tel privado nº 1

Tel SMS nº 1

Tel privado n.2

Tel SMS n.2

Tel privado nº 3

Tel SMS nº 3

Tel privado nº 4

Tel SMS nº 4

TENT REDISCAGEM

PERMISSÃO DE SMS

3.6.5



Veja
também o
capítulo 6,
seção B.12,
do Guia do
usuário KP250 PG2

VOZ->PRIVADO
RECONH. TEL

5:CÂMERA MOVIM

AVANÇAR IMAGEM

VIS SOB DEMANDA

3.6.6

VIS JAN TEMPO
e-mail nº 1

VIS OUTRO ALARME

e-mail nº 2
e-mail nº 3
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Etapa 2

Etapa 3

Selecione o submenu de
comunicação

Selecione o parâmetro “Comunicação” que deseja configurar





Etapa 4

Veja



e-mail nº 4
Tel MMS nº 1
Tel MMS nº 2
Tel MMS nº 3
Tel MMS nº 4

6:UP/DOWNLOAD

PSTN UP/DOWNLOAD

GPRS UP/DOWNLOAD

Acesso remoto

Painel SIM Tel. nº

Mest. Códigos UL/DL

ID# 1o chamador

Inst. Códigos UL/DL

ID# 2o chamador

3.6.7

Modos UL/DL
7:BANDA LARGA

3.6.8

DHCP CLIENTE
IP MANUAL
REDEF MÓDULO
IP MANUAL
REDEF MÓDULO
FALHA CA PLINK LIG

3.6.2 Configurar conexão PSTN (telefone fixo)
O painel PowerMaster inclui um discador de telefone para relatório para centrais de monitorização usando vários
formatos de alarme opcionais (veja a seção 3.6.4, opção 41) e para telefones privados (veja a seção 3.6.5
“RELATÓRIO VOZ"). Aqui é possível configurar os parâmetros necessários relacionados à linha de telefone PSTN à
qual o PowerMaster está conectado.
04:COMUNICAÇÃO

⋅⋅⋅

1:LINHA TEL PSTN
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⋅⋅⋅

MENU desejado
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Insira “1:LINHA TEL PSTN”, selecione o menu que deseja configurar (veja orientação acima e na seção 3.6.1) e
depois, consulte a tabela a seguir.
Opcional e padrão

Instruções de configuração

IGNORAR COD ÁREA

Em algumas redes PSTN mais antigas, pode não ser possível discar do painel de
controle para outros números de telefone PSTN (como centrais de monitorização ou
telefones privados) se o número discado contiver um código de área idêntico ao código
de área do painel (ou seja, tanto o painel quanto outros números estão no mesmo
código de área PSTN).
Se você encontrar o mesmo problema com a rede PSTN à qual o painel está
conectado, deve inserir aqui o código de área da linha de telefone PSTN à qual o
painel está conectado (até 4 dígitos) para que, ao discar a outros números de telefone
PSTN programados com o mesmo código de área, o sistema de alarme ignore o
código de área do número discado.

PREFIXO LINHA

Insira o dígito do prefixo (se necessário) para o sistema acessar uma linha de telefone
externa.

MÉT DISCAGEM
tom (dtmf)

Defina o método de discagem usado pelo discador PSTN do painel de controle
PowerMaster.
Opções: pulso e tom (dtmf).

3.6.3 Configurar GSM-GPRS (IP) - Conexão de celular SMS
O módulo GSM/GPRS é capaz de comunicar-se com o receptor da central de monitorização por canais GPRS, Voz
GSM (analógico) ou SMS.
Cada um dos canais pode ser ativado ou desativado separadamente para permitir ou proibir o uso do relatório de
eventos pelo módulo. Se todos os canais forem ativados, o módulo GSM/GPRS sempre tentará GPRS primeiro. Se
falhar, tentará o modo de voz GSM. Se falhar, tentará qualquer outro método possível (banda larga PSTN) e apenas
então tentará SMS. Desativar qualquer um dos canais GSM fará o módulo usar uma sequência diferente que a descrita
acima.
04:COMUNICAÇÃO

⋅⋅⋅

2:GSM/GPRS/SMS

⋅⋅⋅

MENU que desejar

Insira “2:GSM/GPRS/SMS", selecione o menu que deseja configurar (veja orientação acima e na seção 3.6.1) e
consulte a tabela a seguir que fornece explicações detalhadas e instruções de configuração para cada opção.
Opcional e padrão
RELATÓRIO GPRS
desativar

Instruções de configuração
Defina se o sistema relatará eventos às Centrais de Monitorização do Receptor
PowerManage via Canal GPRS (IP). Para obter mais informações, veja a seção 3.6.4,
opções 21 e 22.
Opções: desativar; ativar.

RELATÓRIO GSM
desativar

Defina se o sistema relatará eventos às Centrais de Monitorização dos Receptores de
formato de alarme via Canal GSM (analógico). Para obter mais informações, veja a
seção 3.6.4, opção 41.
Opções: desativar; ativar.
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RELATÓRIO SMS
desativar

Defina se o sistema relatará eventos às Centrais de Monitorização dos Receptores de
SMS via Canal SMS. Para obter mais informações, consulte a seção 3.6.4, opções 26 e
27.
Opções: desativar; ativar.

GPRS APN

Insira o nome do Ponto de acesso APN usado para as configurações de Internet para
GPRS (faixa de até 16 dígitos).
Obs.: Para acessar o Ponto de acesso APN, utilize o "Editor de cadeia" na seção
3.8.1.

NOME USU GPRS

Insira o Nome de usuário do APN usado para comunicações GPRS (faixa de até 16
dígitos).
Obs.: Para digitar o Nome do usuário, utilize o "Editor de cadeia" na seção 3.8.1.

COD PIM SIM

Insira o código PIN do cartão SIM instalado no módulo GSM (até 8 dígitos numéricos).
Obs.: Para inserir um código PIN numérico, use o teclado numérico.

SENHA GPRS

Insira a Senha do APN usado para comunicações GPRS (faixa de até 16 dígitos).
Obs.: Para digitar a Senha, utilize o "Editor de cadeia" na seção 3.8.1.
O algoritmo GSM de roaming de celular suporta casos em que o painel está conectado a
uma rede, mas a conexão GPRS expirou. Nesses casos, o painel tenta se conectar a
uma rede diferente. Selecione uma das seguintes opções:

ROAMING DE REDE
Roam de modem at
Anteriormente conhecido
como “FORÇAR REDE
CASA”

SOLICITAR OPERADOR
Anteriormente conhecido
como “TEMPO LIMITE DA
SESSÃO”

GPRS SEMPRE LIG
desativar

Roam de modem at
O algoritmo interno de modem de celular para roaming está ativado (roaming (at) = ativar).
Desat roaming at
O roaming não é permitido. Apenas a rede “Casa” é ativada (aceita (at) = ativada).
Roam manual at
O algoritmo dos painéis seleciona a melhor operadora de celular. (operadora (at) = ativar).
Rede local:
A operadora que está definida na opção ‘Operadora Solicitada’ no painel está selecionada
((at) = ativar).
Essa opção especifica uma rede preferencial, por exemplo, Vodafone UK. O dispositivo
tenta registrar-se com essa rede quando a intensidade do sinal estiver acima do valor de
CSQ mínimo. Quando uma rede solicitada for especificada, o dispositivo tenta retornar a
essa rede em tentativas alternadas.
Obs.: Contém uma linha editável para inserir até 6 números MCC (Código Móvel do País)
+ MNC (Código da Rede Móvel).
Defina se o painel de controle continuará conectado continuamente “ativar” via
comunicação GPRS ou desconectará “desativar” depois de cada sessão de relatório.

Anteriormente conhecido
como “TEMPO LIMITE DA
SESSÃO”
Opções: Ativar ou Desativar.
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MANTER VIVO GSM
cada 28 dias

Alguns provedores de serviço GSM tendem a desconectar a conexão GSM se o usuário
não tiver iniciado nenhuma chamada telefônica durante os últimos 28 dias.
Para impedir que isso ocorra, você pode configurar o sistema para gerar uma ligação
GSM para “manter-se vivo” a cada 28 dias enviando uma mensagem para o primeiro
número de SMS (caso exista) ou alternativamente para o primeiro número de telefone
particular.

TRANS. PROTOCOLO
TCP

Selecione o tipo de protocolo usado pelo painel de controle para transferir dados pela
Internet.
Opções: TCP ou UDP.
Obs.: Uma mudança de opção deve ser realizada em coordenação com o suporte técnico.

3.6.4 Configurar relatórios de evento para as centrais de monitorização
O painel de controle do PowerMaster é projetado para relatar alarmes, alertas, problema e outros eventos e
mensagens a duas Centrais de Monitorização C.S.1 e C.S.2 via linha de telefone PSTN, celular, ou seja, voz GSM
(analógico), GPRS (IP) e SMS ou canais de comunicações IP de banda larga. Nesta seção, você configurará e definirá
todos os parâmetros e recursos exigidos para o relatório de mensagens de evento para centrais de monitorização,
como:
•
Os eventos relatados a cada uma das centrais de monitorização, C.S.1 e C.S.2, e backups correspondentes.
•
O meio de comunicação (canal) usado para o relatório o meio de backup (canal) no caso de falha.
•
O número da conta do cliente (assinante) a ser relatado a cada central de monitorização.
•
Os números de telefone, endereços IP e números de SMS e formatos de relatório dos receptores de alarme
correspondentes nas duas centrais de monitorização, C.S.1 e C.S.2, e o número de novas tentativas de relatório
no caso de falha em relatar.
•
Os relatórios de autotestes de comunicação e falha de comunicação.
•
O relatório de certos eventos de função do sistema, como “Alarme confirmado”, “Fechar recente”, “Restaurar
zona” e “Sistema não usado”.
04:COMUNICAÇÃO

⋅⋅⋅

3:C.S.RELATÓRIO

⋅⋅⋅

MENU que desejar

Insira “3:C.S.RELATÓRIO”, selecione o menu que deseja configurar (veja orientação acima e na seção 3.6.1) e
consulte a tabela a seguir que fornece explicações detalhadas e instruções de configuração para cada opção.
Opcional e padrão

Instruções de configuração

01:EVENTOS
RPRT
todos-o/c∗
back

Define que eventos (ou seja, Alarmes (alrm); Abrir/fechar (o/c); Alertas (alrt); Todos eventos
(todos); Manutenção e Problemas) serão relatados às centrais de monitorização.
O símbolo de subtração (-) significa “menos/exceto”, ex. todos(-alrt) significa todos os eventos,
exceto alertas.
O asterisco () é um separador entre eventos relatados à Central de monitorização 1 (C.S.1) e
à Central de monitorização 2 (C.S.2). Para uma explicação mais detalhada e completa, veja
“Gráfico de relatório de evento” ao final da seção.
Opções:
todos-o/c back
todos-o/co/c
desativar relat
todos  todos
todos(-alrt)alrt
tod backup
todos-o/ctodos- alrmtodos(o/c
alrm)
Obs.: Eventos de alarme (alrm) têm a prioridade mais alta e eventos de alerta
(alrt) têm a menor prioridade.

02:1º CANAL REL
desativado

Se o sistema estiver equipado também com comunicadores de celular, você deve definir quais
dos canais de comunicação (ou seja, celular ou PSTN) o sistema usará como o canal principal
(ou seja, 1ª prioridade) para relatar mensagens de evento a Centrais de monitorização e, se o
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Opcional e padrão
03:2º CANAL REL
desativado
04:3º CANAL REL
desativado

Instruções de configuração
canal principal falhar, que canais serão usados para a 2ª e a 3ª prioridade de relatório.
Insira a opção de “1º CAN RLT” e defina quais dos canais de comunicação o sistema usará
como canal de relatório principal. Para definir também os canais de relatório de backup, insira as
opções de “2º CAN RLT” e “3º CAN RLT” e defina-as também.
Opções: desativado; celular, banda larga e PSTN.
Importante:
Apenas os canais de comunicação selecionados serão usados pelo sistema para relatar
mensagens de evento às centrais de monitorização. Se nenhum for selecionado, o relatório
para as centrais de monitorização será desativado.
Obs.: Quando o canal Celular for selecionado, a ordem de prioridade será GPRS (IP)
primeiro, então canal de voz GSM e, por fim, canal SMS, desde que esses canais tenham
sido ativados (veja a seção 3.6.3).

05:RPRT DUPLO
desativar

Defina se os eventos usando canais de comunicação PSTN e banda larga, PSTN e celular
ou banda larga e celular serão ou não relatados.
Opções: desativar; PSTN&banda larga; PSTN&celular e b larga&celular.

11:RECEP1
CONTA
001234
12:RECEPT2
CONTA
005678
Apenas instalador
mestre

Insira o respectivo número da 1ª conta (assinante) (11:CONTA RCVR 1) que identificará o
sistema de alarme especificado para a 1ª central de monitorização (designada como RCVR1 ou
RCV1) e um número da 2ª conta (assinante) (12:CONTA RCVR 2) que identificará o sistema à 2ª
central de monitorização (designada como RCVR2 ou RCV2). Cada um dos números de conta
consiste em 6 dígitos hexadecimais.

Para inserir dígitos hexadecimais, use a tabela a seguir:
Inserir dígitos hexadecimais

16:PSTN/GSM
REC1

17:PSTN/GSM
REC2

Dígito

0…..9

A

B

C

Digitar

0…..9

[#][0]

[#][1]

[#][2]

Dígito

D

E

F

Digitar

[#][3]

[#][4]

[#][5]

O PowerMaster pode ser programado para relatar mensagens de evento definidas na opção de
Relatar eventos (opção 01) para dois receptores de formato de alarme via linha de telefone
PSTN e/ou canal de voz analógico GSM (se equipado com módulo GSM) usando formatos de
alarme PSTN padrão (ou seja, SIA, ID de contato e Scancom). O formato de relatório é definido
na opção “Formato de relatório PSTN” (opção 41).
Insira os dois números de telefone respectivos (incluindo código de área - máximo de 16
dígitos) do receptor de formato de alarme 1, localizado na 1ª central de monitoração (16:
PSTN/GSM RCV1), e receptor de formato de alarme 2, localizado na 2ª central de monitoração
(17: PSTN/GSM RCV2).

Apenas instalador
mestre
Obs.: Se algum dos números de telefone programados aqui contiver um código de área idêntico
ao código de área da linha de telefone PSTN à qual o sistema está conectado, você deve
consultar a opção “CÓDIGO DE ÁREA” na seção 3.6.2 e agir como instruído aqui.
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Opcional e padrão

Instruções de configuração
Dígito Digitar

Significado do dígito

A

[#][0]

O discador aguarda 10 segundos ou um tom de discagem, o que ocorrer
primeiro, e então disca. Aplicável apenas ao 1º dígito.

D

[#][3]

O discador aguarda 5 segundos por um tom de discagem e volta ao gancho
se nenhum for selecionado. Aplicável apenas ao 1º dígito.

E

[#][4]

O discador aguarda 5 segundos. Aplica-se apenas ao meio do número.

Para mover o cursor e limpar dígitos, use as teclas “Editor de Faixa” como descrito na
tabela na seção 3.8.1.
21:IP REC 1
000,000,000,000
22:IP REC 2
000,000,000,000
Apenas instalador
mestre

Se equipado com módulos de GSM ou banda larga/PowerLink, o PowerMaster pode ser
programado para relatar as mensagens de evento definidas na opção Relatar Eventos (opção
01) para dois receptores IP, modelo Visionic PowerManage. O relatório IP pode ser realizado via
canal GPRS (IP) usando o formato de IP SIA ou por canal IP banda larga usando o formato IP
SIA ou Visionic PowerNet.
Insira dois endereços IP (000.000.000.000) do receptor IP 1 localizado na 1ª central de
monitorização (21:IP REC 1) e o receptor IP 2 localizado na 2ª central de monitorização (22:IP
REC 2).
Observação: Você deve inserir o endereço IP do receptor, mesmo se você inserir o nome do
servidor Sistema de Nome de Domínio (DNS) no qual o receptor está instalado. Veja a opção 28:
RCVR 1 DNS e 29: RCVR 2 DNS para obter detalhes sobre como inserir o nome DNS.

26:SMS RECEP

27:SMS RECEP2
Apenas instalador
mestre

Se equipado com o módulo de GSM, o PowerMaster pode ser programado para relatar as
mensagens de evento definidas na opção Relatar Eventos (opção 01) para dois receptores SMS
via canal SMS GSM usando um formato de texto SMS especial. Para obter mais detalhes sobre
o formato de texto SMS, contate a Visionic.
Insira dois números de telefone (incluindo código de área - máximo de 16 dígitos) do receptor
SMS 1 localizado na 1ª central de monitorização (26:SMS RECEP 1) e o receptor SMS 2
localizado na 2ª central de monitorização (27:SMS RECEP 2).

Obs.: Para inserir o prefixo internacional () no 1º dígito – digite [ nº][1].

28:RCVR 1 DNS

Define os nomes de domínio de RCVR1 e RCVR2. Inserir um nome de domínio de até 32
caracteres.

29:RCVR 2 DNS
Apenas instalador
mestre
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Opcional e padrão
41:PSTN
FORMATO
SIA

Instruções de configuração
O PowerMaster pode ser programado para relatar mensagens de evento definidas na opção de
Relatar eventos (opção 01) para dois receptores de formato de alarme (veja as opções 16 e 17)
via linha de telefone PSTN e/ou canal de voz analógico GSM (se equipado com módulo GSM)
usando formatos de alarme PSTN padrão (ou seja, SIA, 4/2 1900/1400; 4/2 1800/2300, ID de
contato e Scancom).
Selecione qual dos formatos de relatório o sistema usará para relatar os eventos aos dois
Receptores de formato de alarme RECEP PSTN/GSM 1 e RECEP PSTN/GSM 2.
Certifique-se de que os receptores usados pelas centrais de monitorização sejam dos modelos
compatíveis listados abaixo e que o receptor usado possa receber o formato selecionado.
Receptores de formato de alarme compatíveis:
Osborne-Hoffman modelo 2000; Ademco Modelo 685; FBII Modelo CP220; Radionics Modelo
D6500; Sur-Gard Modelo SG-MLR2-DG e Silent Knight Modelo 9500.

Apenas
instalador mestre
46:PSTN RETENT
4 tentativas

Opções: SIA; 4/2 1900/1400; 4/2 1800/2300; Scancom; texto SIA e ID de Contato.

Defina o número de vezes que o sistema tentará relatar novamente à central de monitorização
no caso de falha em relatar via conexão de linha telefônica PSTN.
Opções: 2 tentativas; 4 tentativas; 8 tentativas; 12 tentativas e 16 tentativas.

47:GSM RETENT
4 tentativas

Defina o número de vezes que o sistema tentará relatar novamente à Central de Monitorização
no caso de falha em relatar via conexão de celular - GPRS (IP), GSM e SMS.

Opções: 2 tentativas; 4 tentativas; 8 tentativas; 12 tentativas e 16 tentativas.
48:BB IP RETENT
4 tentativas

Defina o número de vezes que o sistema tentará relatar novamente à central de monitorização
no caso de falha em relatar via conexão do módulo de banda larga.
Opções: 2 tentativas; 4 tentativas; 8 tentativas; 12 tentativas e 16 tentativas.

51:TEL
AUTOTESTE
Teste
DESLIGADO

Para verificar um canal de comunicação adequado, o PowerMaster pode ser configurado para
enviar um evento de teste à central de monitorização via PSTN periodicamente. É possível
definir o intervalo entre os eventos de teste consecutivos ou desativar o envio automático desse
evento por completo. Se o intervalo for definido para um dia ou mais, a hora exata do relatório
pode ser selecionada com a opção 52.
Opções: teste DESLIGADO; a cada 1/2/5/7/14/30 dia(s); e a cada 5 horas.

52:HORA
AUTOTEST
12:00

Insira o horário exato (hora autoteste) durante o dia em que a mensagem de autoteste (se
ativada na opção 51) será enviada à central de monitorização.

Obs.: Se um formato AM/PM for usado, é possível definir os dígitos de “AM” e "PM" usando os
números no teclado.
53:REL FALHA
COM

Determine se uma falha em qualquer canal de comunicação do sistema, ou seja, PSTN,
GSM/GPRS ou banda larga, será relatada ou não e o atraso de tempo entre a detecção da falha
e o relatório do evento de falha à central de monitorização. Um evento de problema (ou seja,
“falha linha tel”, “falha linha GSM” ou “falha banda lrga”) será, respectivamente, armazenado no
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Opcional e padrão
FALHA PSTN
relat imediato

Instruções de configuração
registro de evento.

FALHA GSM GPRS
não informar
FALHA BANDA
LRGA
(Retornar)
Anteriormente
conhecido como
“RELAT FALHA
LINHA”
61:REL ALARM
CNF
relat desativado

Opções “FALHA PSTN": relat imediato; após 5/30/60/180 min e relat desativado.
Opções “FALHA GSM GPRS": após 2/5/15/30 min e não informar.
Opções "FALHA BANDA LRGA" após 1/2/5/15/30 min, 1/3/6 horas e não informar (padrão).
Defina se o sistema reportará todas as vezes em que 2 ou mais eventos (alarme
confirmado) ocorrerem durante um período específico ou ativar o relatório e ignorar o
detector.
Opções: relat desativado, relat at+ignorar e relat ativado
Observação: em algumas variantes do PowerMaster, esse menu é exibido apenas no
Modo Operação.

62:FECH
RECENTE
relat desativado

Alarmes falsos podem ocorrer se os usuários não saírem do local dentro do período de
atraso de saída, resultando em alarme falso um breve período depois. Nesses casos,
informe a Central de monitorização de que o alarme ocorreu logo após o sistema ter sido
desarmado (esse evento é conhecido como “Fechar recente”). A opção ativada do relatório
envia um relatório de “fechar recente” à central de monitorização se um alarme ocorrer
dentro de 2 minutos do fim do atraso de saída.
Opções: relat desativado e relat ativado

63:RESTAUR
ZONA
relat desativado

Algumas centrais de monitorização exigem que, após o evento de alarme de uma zona
específica, o sistema também relate quando a zona de alarme foi restaurada para o normal.

Opções: relat ativado e relat desativado
64:SIST.INATIVO
relat desativado

O PowerMaster pode enviar uma mensagem de “Sistema inativo” (evento CID 654) à central de
monitorização se o sistema não é usado (armado) durante um período de tempo predefinido.

Opções: relat desativado; após 7/14/30/90 dias.
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Opcional e padrão
65:VOZ DUAS
VIAS

Enviar cód 2wv
desativar
voz<- ->cs
desativar
hora rechamada
1 minuto
nível ambiente
baixo
(Retornar)
Apenas instalador
mestre para:
Enviar cód 2wv /
voz <− −>cs /
hora rechamada

Instruções de configuração
É possível definir as configurações do canal de voz bidirecional do painel de controle 4 da
seguinte maneira:
Enviar código WV 2: defina se o sistema enviará código de voz bidirecional para a central de
monitoração (para alterar a central de monitoração do estado de comunicação de dados para
comunicação por voz) usando o formato de comunicação SIA ou ID de contato pré-selecionado
apenas.
voz c.s: Selecione o tempo limite para a comunicação por voz bidirecional com centrais de
monitorização ou ative a central de monitorização para discar de volta para a função de voz
bidirecional. Essa opção se aplica apenas depois do relatório de um evento à central de
monitorização para escutar e falar.
Hora Ringback: defina o período durante o qual a central de monitorização pode estabelecer
comunicação por voz bidirecional com o painel de controle (após 1 toque) se:
A. Mensagem de tipo de alarme recebida pela central de monitorização.
B. Função de tocar de volta selecionada (veja o submenu “Voz <--> C.S.” acima).
Nível ambiente: selecione o nível de ruído da instalação. Se for um ambiente relativamente
ruidoso, defina para Alto (configuração padrão). Se for um ambiente muito silencioso, defina para
baixo.

Enviar cód 2wv
desativar

Opções: desativar e ativar.

voz<- ->cs
desativar

Opções: desativar; tempo-lim 10/45/60/90 s; tempo-lim 2 min; e rechamar.

Hora rechamada
1 minuto

Opções: 1/3/5/10 minuto(s).

nível ambiente
baixo

Opções: baixo e alto.

Observação: Se “sinal tel” for selecionado, você deve selecionar “desativar relat” para telefone
privado (veja a Opção ”01:RELAT EVENTOS”), caso contrário, a central de monitorização
estabelecerá comunicação com o painel de controle (após a ocorrência de um evento) da
maneira normal (e não após um toque).

66:RELAT ZON 24h Defina se zonas 24 horas (mudo e audível) funcionarão como zonas 24 horas normais ou como
ambos roubo
zonas de pânico.
Aplicável apenas no
Reino Unido
Opções: audt.cfe pânico; mudo como pânico; ambos como pânico; e ambos roubo.

4
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Gráfico de relatório de evento
Para simplificar a configuração dos eventos do sistema de relatório para centrais de monitorização, as mensagens de
evento são divididas em 5 grupos de eventos, como descrito na tabela seguir: devido à falta de espaço no display, as
seguintes abreviações são usadas alrm, alrt, o/c e todos (ou seja, todos os eventos).
Grupo de eventos

Abr.

Mensagens de evento relatadas

Alarmes

alrm

Incêndio, Roubo, Pânico, Violação

Abrir/fechar

o/c

Armar AUSENTE, Armar CASA, Desarmar

Alertas

alrt

Sem atividade, Emergência, Tecla tranca

Manutenção

-

Problema

-

Bateria baixa, falha de CA
Todos os outros eventos de problema não indicados acima, como
Ausente, Bloqueio, Falha de comunicação, etc.

Observação: O grupo "Alarmes" tem a prioridade mais alta e o grupo "Alertas" tem a prioridade mais baixa.
O PowerMaster permite também selecionar quais grupos de evento serão relatados a cada uma das duas centrais de
monitorização. A tabela abaixo descreve as opções de relatório disponíveis. O símbolo de subtração (-) significa
“exceto/menos/excluindo”, ex. todos(-alrt) significa todos os eventos, exceto alertas. O asterisco () é um separador
entre mensagens de evento relatadas à Central de monitorização 1 (C.S.1) e relatadas à Central de monitorização
2 (C.S.2).
Eventos relatados a C.S.1

Eventos relatados a C.S.2

tod  backup

Todos

Todos, apenas se C.S.1 não responder

todos-o/c  back

Todos, exceto abrir/fechar

Todos, exceto abrir/fechar, apenas se

Opções de relatório
disponíveis

C.S.1 não responder
todos  todos

Todos

Todos

todos-o/c  todos-o/c

Todos, exceto abrir/fechar

Todos, exceto abrir/fechar

todos-o/c  o/c

Todos, exceto abrir/fechar

Abrir/fechar

todos(-alerta)  alerta

Todos, exceto alertas

Alertas

alrm  todos(-alrm)

Alarmes

Todos, exceto alarmes

Desativar relat

Nenhum

Nenhum

Obs.: “todos” significa que todos os 5 grupos são relatados, incluindo mensagens de problema - bateria baixa do
sensor/sistema, inatividade do sensor, falha de energia, bloqueio, falha de comunicação, etc.
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3.6.5 Configurar relatórios de evento para usuários privados
O sistema PowerMaster pode ser programado para enviar várias notificações de evento, tais como eventos de alarme,
ativação ou problema, para 4 telefones privados signatários usando um sinal audível e, se uma opção GSM estiver
instalada, o sistema pode enviar as mensagens também para 4 números de telefone com SMS. Esses relatórios podem
ser programados no lugar ou em conjunto com os relatórios transmitidos para a empresa de monitorização. Nesta
seção, você configura:
• Os eventos específicos a serem relatados pelo sistema.
• O 1º, 2º, 3º e 4º telefones privados e números de SMS dos assinantes privados.
• O número de tentativas de rediscagem, comunicação por voz bidirecional 5 e seu método de reconhecimento
preferido, ou seja, se um único sinal de reconhecimento interromperá o processo de relatório ou um sinal de
reconhecimento de cada telefone será necessário antes que o evento relatado seja considerado como relatado.
• A opção de Permissão SMS define quais comandos SMS são aceitos pelo painel. Para obter uma descrição
detalhada das opções de menu, consulte o Guia do usuário do KP-250 PG2, Capítulo 6, Configuração de sistema,
RELATÓRIO SMS.
Para selecionar e configurar uma opção, siga as instruções abaixo. Orientação adicional é fornecida na seção 3.6.1.
04:COMUNICAÇÃO
•

⋅⋅⋅

4:RELATÓRIO PRIV

⋅⋅⋅

MENU desejado

A configuração dos menus e submenus de “4:RELATÓRIO PRIV” é mostrada na tabela na seção 3.6.1. Para uma
descrição detalhada das opções de menu, consulte o Guia do usuário do KP-250 PG2, Capítulo 6, seção B.12.

3.6.6 Configurar câmeras de movimento para verificação de alarme visual
Se equipado com um módulo GSM/GPRS, o PowerMaster pode se comunicar com centrais de monitorização
(equipadas com o servidor Visionic PowerManage) via rede GPRS, também com clips de imagem capturados por
câmeras de movimento (modelos Next CAM PG2, Next-K9 CAM PG2 e TOWER CAM PG2). A central de
monitorização pode usar os clips de vídeo para verificação de alarmes de roubo detectados pelas câmeras de
movimento. O sistema pode ser configurado para capturar clips de imagem também mediante a ocorrência de alarmes
não de roubo (ou seja, incêndio, coerção, emergência e pânico). O servidor pode então encaminhar as imagens ao
computador de gerenciamento da central de monitorização ou a 4 computadores remotos via e-mail e/ou 4 telefones
celulares por imagens de MMS.
Além disso, a central de monitorização pode registrar-se no servidor PowerManage e solicitar ao sistema que forneça
clips de imagem “sob demanda” e para encaminhá-los como definido no aplicativo PowerManage. Para proteger a
privacidade do cliente, o KP-250 PG2 pode ser personalizado para habilitar a “Visualização sob demanda” somente
durante os modos do sistema específicos (ou seja, Desarmar, Casa e Dist) e também para especificar a janela de
tempo seguindo um evento de alarme. Nesta seção você pode programar 4 endereços de e-mail e números de telefone
privados para os quais as imagens serão encaminhadas e também configurar os parâmetros da “Visualização sob
demanda”.
04:COMUNICAÇÃO

⋅⋅⋅

5:CÂMERA MOVIM

⋅⋅⋅

MENU desejado

Insira “5:CÂMERA MOVIM”, selecione o menu que deseja configurar (veja orientação acima e na seção 3.6.1) e
depois, consulte a tabela a seguir que fornece instruções de configuração detalhadas.
Opcional e padrão
VIS SOB DEMANDA
desativado

Instruções de configuração
Ativando a “Visualização sob demanda”, é possível determinar durante que modos de
armação (estados do sistema) a “Exibição sob demanda” será permitida. Na próxima
opção “VIS JAN TEMPO”, é possível determinar quando, durante os modos de
armação permitidos, a “Visualização sob demanda” será ativada.
Opções: desativar; em todos modos; apenas AUSENTE; apenas CASA; CASA &
AUSENTE; DESARM & AUSENTE; DESARMAR & CASA; e apenas DESARMAR.

5
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Opcional e padrão
VIS JAN TEMPO
sempre
O menu “VIS JAN TEMPO”
aparece apenas se uma
opção que não “desativar”
estiver selecionada em “VIS
SOB DEMANDA”
VIS OUTRO ALARME
ativar

Instruções de configuração
Se a "Visualização sob demanda" estiver ativada na opção anterior, você pode
determinar se a "Visualização sob demanda" será possível a qualquer hora durante
os modos de armação selecionados (ou seja, "Sempre") ou estará restrita apenas a
uma janela de tempo limitada específica após um evento de alarme.
Opções: sempre; alarme + 5 min; alarme + 15 min; alarme + 1 hora

Defina se o sistema capturará e encaminhará os clips de imagem também à
ocorrência de alarmes não de roubo (ou seja, incêndio, coerção, emergência e
pânico).
Opções: ativar; desativar.

CARREGAR FILME
ativar
CRIANÇAS CHEGANDO EM
CASA
desativar

Opte entre ativar ou desativar o envio de imagens ao servidor do PowerManage.
Opções: Ativar; Desativar.
Define que, na detecção da câmera PIR, o sistema enviará até 4 imagens para um
servidor de terceiros se o sistema for desarmado por meio do teclado ou pela tag
de proximidade por usuários de chave 5 a 8 e somente quando o sistema tiver Atr.
entr. ou Tempo abrt ativado.
Opções: Ativar; Desativar
Observação: pelo menos uma câmera PIR deve ser definida como uma dos tipos
de zona a seguir: Perim-Seguir/Inter-Seguir/Sair/Entrada 1/Saída/Entrada 2.

3.6.7 Configurar permissão de acesso de programação remota por upload/download
Usando um PC, o KP-250 PG2 pode ser configurado (por upload/download) local ou remotamente via linha de telefone
PSTN ou comunicação de celular GPRS.
• A programação local pode ser realizada conectando diretamente o computador à porta serial do painel usando um
Software de PC do Programador Remoto.
• Programação remota via PSTN pode ser realizada usando um modem e o mesmo software. O modem disca para
o painel de controle e estabelece uma conexão via PSTN usando um processo acordado. Quando a conexão é
estabelecida, o instalador ou o instalador mestre podem acessar o painel utilizando códigos de acesso UL/DL
programados no menu “PSTN UP/DOWNLOAD” - veja a tabela abaixo. Para obter mais informações, consulte o “Guia
do Usuário do Software do Programador Remoto PowerMaster”.
Programação remota via GPRS é realizada usando um servidor Visonic PowerManage e software de PC do
Programador Remoto relacionado. O servidor PowerManage chama de um modem de celular para o número do cartão
SIM do painel. O painel verifica o ID do chamador e, se for idêntico a um dos IDs do chamador 1 ou 2 programados no
menu “GPRS UP/DOWNLOAD” (veja tabela a seguir), o painel inicia uma conexão GPRS com o respectivo receptor IP
1 ou 2 (como configurado na seção 5.6.4, opções 21 e 22). Quando a conexão for estabelecida, a empresa de
monitorização pode realizar o procedimento de upload/download via conexão GPRS protegida estabelecida. Para obter
mais informações, consulte o Guia do Usuário do PowerManage
Nesta seção, é possível configurar as permissões de acesso (ou seja, códigos de segurança e identificação) e
determinar a funcionalidade dos procedimentos de upload/download via canais GPRS e PSTN.
04:COMUNICAÇÃO

⋅⋅⋅

6:UP/DOWNLOAD

⋅⋅⋅

MENU desejado

Insira “6:UP/DOWNLOAD”, selecione o menu a configurar (veja orientação acima e na seção 3.6.1) e depois, consulte
a tabela a seguir para instruções de configuração.
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Opcional e padrão
PSTN UP/DOWNLOAD

Instruções de configuração
Configure a funcionalidade de upload/download via PSTN. A funcionalidade é
determinada através de um submenu da opção “PSTN UP/DOWNLOAD” conforme
mostrado abaixo.
Para programar:
Pressione

para entrar no submenu “PSTN UP/DOWNLOAD” e então selecione e

configure cada uma das opções do submenu como mostrado a seguir. Quando tiver
terminado, pressione

Acesso remoto
ativar

para retornar.

Ativa ou desativa o acesso remoto para o sistema. Se desativado, o sistema não pode
ser acessado remotamente, inibindo o upload/download e o controle remoto via canais
de comunicação analógicos PSTN ou GSM (consulte o Guia do Usuário do KP-250 PG2,
capítulo 7).
Opções: ativar; desativar.

Mest. Código UL/DL

Digite a senha de 4 dígitos (Código de download do instalador mestre) que permitirá ao
instalador mestre acessar o sistema remotamente e os dados de upload/download do
painel do PowerMaster.
Observação: 0000 não é um código válido e não deve ser utilizado.

Inst. Código UL/DL

Insira a senha de 4 dígitos (código de download do instalador) que permitirá ao
Instalador acessar o sistema remotamente e realizar upload/download de dados para o
painel do PowerMaster.
Observações: “0000” não é um código válido e não deve ser utilizado.
O instalador pode configurar via UL/DL apenas as opções às quais está autorizado a
configurar do painel de controle.

Modos UL/DL
apenas DESARMAR
(Retornar)
GPRS/UP DOWNLOAD

Defina se as ações de download/upload podem ser realizadas com o alarme apenas no
modo desarmar ou em todos os modos (por exemplo, Ausente, Casa e Desarmar).
Opções: em todos modos ou em DESARMAR apenas.
Configure a funcionalidade de Upload/Download via GPRS. A funcionalidade é
determinada pelo submenu da opção “GPRS UP/DOWNLOAD” conforme mostrado
abaixo.
Para programar:
Pressione

para entrar no submenu “GPRS UP/DOWNLOAD” e então selecione e

configure cada uma das opções do submenu como mostrado a seguir. Quando tiver
terminado, pressione
Painel SIM Tel. nº

para retornar.

Insira o número de telefone do cartão SIM do PowerMaster. O servidor PowerManage
na central de monitorização envia uma mensagem SMS a esse número para o painel
para rechamar o servidor do PowerManage via GPRS para iniciar o processo de
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Opcional e padrão

Instruções de configuração

(Anteriormente conhecido
como “Meu SIM Tel.#”)
Insira o número de telefone do cartão SIM do módulo GSM do painel.
ID# 1o chamador

ID# 2o chamador

Insira o “ID do chamador" (ou seja, número de telefone) do qual a Central de
monitorização 1 (C.S.1)/Central de monitorização 2 (C.S.2) chama o painel de
controle para iniciar o processo de upload/download. Se o ID do chamador do remetente
combinar com o "nº ID 1º disc"/" nº ID 2º disc", o PowerMaster rechamará o servidor
PowerManage usando o endereço "IP RCVR 1"/"IP RCVR 2" como configurado na
Seção 5.6.4, opções 21 e 22.
Obs.: ID#1o chamador/ID#2o chamador deve conter pelo menos 6 dígitos, caso
contrário, o processo não funcionará.

(Retornar)
3.6.8 Banda larga
Obs.: Se o módulo de banda larga não estiver registrado para o PowerMaster, o menu “7:BANDA LARGA” não será
exibido no KP-250 PG2.
Nesta seção, é possível configurar como obter um endereço IP, inserir parâmetros da LAN e redefinir as configurações
do módulo de banda larga.
04:COMUNICAÇÃO

⋅⋅⋅

7:BANDA LARGA

⋅⋅⋅

MENU desejado

Insira “7:BANDA LARGA”, selecione o menu a configurar (veja orientação acima e na seção 3.6.1) e depois, consulte
a tabela a seguir para instruções de configuração.
Opção
DHCP CLIENTE
ATIVAR DHCP

Instruções de configuração
Defina se deseja obter um endereço IP automaticamente usando um servidor DHCP ou
inserir um endereço IP manualmente.
Opções: DESAT DHCP e ATIVAR DHCP.

IP MANUAL

Inserir parâmetros de LAN manualmente.

ENDEREÇO IP
192,168,000,200

Inserir o endereço IP do módulo de banda larga

MÁSC. SUBREDE
255,255,255,200

Inserir a máscara de sub-rede usada com o endereço IP.

GATEWAY PADRÃO
192,168,000,001

Inserir o gateway padrão do módulo de banda larga.
Obs.: Se o DHCP CLIENTE estiver definido para ATIVAR DHCP, as entradas para o
ENDEREÇO IP, MÁSC. SUB-REDE e GATEWAY PADRÃO serão ignoradas.

Parâmetros atuais PLINK
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Exibe os endereços de IP atuais do PowerLink.
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Opção

Instruções de configuração

REDEF MÓDULO

Determine se deseja redefinir o módulo de banda larga ou redefinir todas as
configurações de banda larga – não redefine as configurações de IP da Central de
monitorização. (DEFIN. FÁBRICA).

REINICIALIZAR
Pressione “OK“

Redefine o módulo de banda larga

PADRÃO FÁBRICA
Pressione “OK“

Redefine todas as configurações de banda larga

Defina a disponibilidade do comunicador do PowerLink durante a falha de CA.
Opções: desligar (PowerLink é desligado durante a falha de CA; padrão), ativar 10 min.
(PowerLink é desligado se a falha de CA durar mais de 10 minutos) ou ativar

FALHA CA PLINK LIG

(PowerLink sempre ficará ativo).
Observação: Manter o comunicador do PowerLink ativo durante a falha de CA reduzirá
o tempo de backup da bateria significativamente.

3.7 Saída de PGM
3.7.1 Orientação geral
O menu “05:SAÍDAS” permite selecionar eventos/condições sob os quais a saída do PGM (programável)
funcionará e selecionar o alto-falante interno ou a luz ESTROBOSCÓPICA que será ativada de acordo com a
forma como o sistema é programado.
3.7.2 Estados do coletor aberto
O PowerMaster fornece uma saída do coletor aberta (baixo ativo) para controlar:
Estado LIGADO (puxado até o
Estado DESLIGADO:
sem pullup = flutuante
chão) = 0
com pullup para Vcc = 1
3.7.3 Configuração de Saída
05:SAÍDAS

⋅⋅⋅ Ativar Expansor

Ativar ou desativar o módulo de expansor com fio interno do PowerMaster-33 EXP. Quando ativado, o número de
entradas e saídas aumenta para 8. Essa opção é ativada por padrão.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Selecionar o menu “Ativar Expansor”

O KP-250 PG2 exibe a
configuração selecionada no
momento configurando Pressione

Selecione o menu “05:SAÍDAS”


05:SAÍDAS


Ativar Expansor


OPÇÕES
desativar
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Etapa 4

Etapa 5

Selecione se desejar “ativar” ou
“desativar” o expansor

Pressione
Expansor” ou
<OK> para Sair.



para voltar a “Ativar
e selecione



OPÇÕES

OPÇÕES
ativar

ativar

3.7.4 Configuração I/O com Fio
05:SAÍDAS

⋅⋅⋅ Instalar PINS EXP I/O

Configure os tipos de expansores I/O EXP-33 para Zone ou PGM. Pins #1 a #6 por padrão são configurados para
Zona, os pins #7 a #8 são configurados para PGM.
Selecione o número do pin # e, dependendo da configuração física, selecione Zona ou PGM.

Etapa 1

Etapa 2

Selecione o menu “05:SAÍDAS”

Selecione o menu “Instalar PINS EXP O KP-250 PG2 exibe PIN#1 no
I/O”
momento Pressione



Etapa 3





05:SAÍDAS

Instalar PINS EXP I/O

Etapa 4

Etapa 5

Selecione “Zona” ou “PGM” para
configurar os tipos I/O

Pressione

OPÇÕES
Zona

para voltar a

“Instalar PINS EXP I/O” ou
para ir para “<OK> para Sair”

OPÇÕES
PGM
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OPÇÕES
PGM
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3.7.5 Conexão do PGM
05:SAÍDAS

SAÍDAS PGM

P01: PGM a Bordo

PGM ligado Expansor

Programe as saídas de PGM, selecione o no. de PIN e escolha a opção necessária.
Etapa 1
Selecione o menu “05:SAÍDAS”

Etapa 2

Etapa 3

Selecione o menu “Saídas PGM”

Selecione PGM LIGADO
EXPANSOR Pressione





05:SAÍDAS

Saídas PGM

Expansor PGM-on

Etapa 4

Etapa 5

Passo 6

O KP-250 PG2 exibe PIN#1 no
momento

Selecione as opções "mudo" ou
"audível"

Pressione

para voltar a “Saídas

PGM” ou
Sair”

para ir para “<OK> para





OPÇÕES PGM

OPÇÕES PGM
Audível

Mudo

PGM-5 OPÇÕES
Audível

3.7.6 Inserir limites de hora do dia
05:SAÍDAS

⋅⋅⋅ HORA BLOQUEIO

Entre no menu “HORA BLOQUEIO” e insira os limites de hora do dia nos quais o dispositivo PGM desligará, mesmo
quando os sensores associados estiverem acionados.
Etapa 1

Etapa 2

Selecione o menu “05:SAÍDAS”

Selecione “HORA BLOQUEIO”



Etapa 3
Pressione



SAÍDAS

HORA BLOQUEIO

hora ini HH:MM
11:00

Etapa 4

Etapa 5

Passo 6

Insira a hora em que deseja que o
estado de bloqueio comece

Pressione

Pressione

hora ini HH:MM
11:00

hora ini HH:MM
09:30

hora par HH:MM
19:00

Passo 7

Passo 8

Insira a hora em que deseja que o
estado de bloqueio termine.

Pressione

para voltar a

“HORA BLOQUEIO” ou
levá-lo a “<OK> para Sair"
hora par HH:MM
19:00

para

hora par HH:MM
16:30
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3.7.7 PGM ligado Expansores HW
05:SAÍDAS
ExpnsrHW

SAÍDAS PGM

PGM ligado Expansor

PGM ligado

Registre o PGM para permitir a configuração do PIN I/O 8-16.
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Selecione o menu “05:SAÍDAS”

Selecione o menu “Saídas PGM”

Selecione PGM ligado Expansor





05:SAÍDAS

Saídas PGM

Expansor PGM-on

Etapa 4

Etapa 5

Passo 6

Selecione PGM ligado ExpnsrHW

Selecionar as opções “nenhum” ou
“Nº ID 441-XXXX Expansor IOV”

Selecionar as opções “DISP NÃO
EXISTE” ou “Pmm: PGM PIN #m”


PGM ligado ExpnsrHW
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DISP NÃO EXISTE
ou
E0x: NO. ID Expansor
IOV 441-XXXX

DISP NÃO EXISTE
ou
Pmm: PGM PIN #m
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3.8 Nomes personalizados
3.8.1 Nomes de zona personalizados
Durante o processo de registro do dispositivo, você também define o nome do local em que o dispositivo está instalado.
O nome do local é selecionado em uma lista de locais de nomes personalizados - veja a Seção 3.4.2, Parte B, para a
lista de locais e instruções.
Defina os nomes de local personalizados conforme suas necessidades específicas e use-os durante o registro do
dispositivo.
Para definir nomes de local personalizados, siga as instruções abaixo. Orientação adicional é fornecida na seção 3.2.
06:NOMES PERSON

⋅⋅⋅

PERSON. NOME ZONAS

Insira “NOME ZONAS PERS" (veja orientação acima), então consulte a tabela abaixo, que fornece explicações
detalhadas e instruções de programação para editar o local personalizado desejado.
Obs.:
Todos os 31 nomes de locais podem ser editados.
Instruções de configuração
Insira os nomes dos locais personalizados que deseja editar.
Para editar:
Pressione

para entrar no submenu “NOME. ZONAS PERSON" e então pressione

novamente para

selecionar o nº do local que deseja editar, por exemplo, “LOC TEXT 01”  Escritório Admin. Pressione

;o

display exibe o Nome Personalizado atual, por exemplo, “Escritório Admin”. Para alterar o nome, no cursor piscando,
insira o nome do local desejado e, ao final, pressione
Quando tiver terminado, pressione

para confirmar.

para retornar.

Observação: para inserir o nome do local, use o "Editor de faixa" abaixo.
IMPORTANTE! A edição de um nome de zona personalizado exclui automaticamente o texto original e o nome gravado
por voz. Certifique-se de gravar um novo nome de voz usando o menu GRAVAR NOME ZONA (veja a próxima seção).
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Editor de faixa do KP-250 PG2

Obs.: Os ícones e números mostrados na ilustração do teclado acima são apenas para fins ilustrativos.
Tecla

Funcionalidade do editor de
faixa

Tecla

Funcionalidade do editor de faixa

' ', '0'

Pressionamento curto: comuta entre Inserir e substituir.
Pressionamento longo: Altera entre minúsculas
(a,b,c…z) e maiúsculas (A,B,C…Z).

'.', ',', '1'

'!', '#', '%', '&', ''', '∗', '+', '-', '/', '=', '^', '@', '˽', '”', “:”

'a', 'A', 'b', 'B', 'c', 'C', '2'

Move o cursor dos dígitos da esquerda para a direita.
Pressionamento longo para movimento rápido.

'd', 'D', 'e', 'E', 'f', 'F', '3'

Move o cursor dos dígitos da direita para a esquerda.
Pressionamento longo para movimento rápido.

'g', 'G', 'h', 'H', 'i', 'I', '4'

Confirma e salva a faixa editada e reverte para o menu
anterior.

'j', 'J', 'k', 'K', 'l', 'L', '5'

Sair da tela de edição e move um nível para cima para o
menu anterior ou superior sem salvar a faixa de edição.

'm', 'M', 'n', 'N', 'o', 'O', '6'

Limpa os dígitos da faixa

'p', 'P', 'q', 'Q', 'r', 'R', 's', 'S', '7'
't', 'T', 'u', 'U', 'v', 'V', '8'
'w', 'W', 'x', 'X', 'y', 'Y', 'z', 'Z', '9'
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3.8.2 Gravar fala 6
Você pode gravar mensagens de fala de curta duração para a identidade da casa, nomes de usuário e nomes de zona
personalizados.
Para o procedimento de gravação, siga as instruções abaixo. Detalhes e orientações adicionais são fornecidos na
seção 3.2.
06:NOMES PERSON

⋅⋅⋅

GRAVAR ID CASA

Insira “GRAVAR FALA”, selecione o menu que deseja realizar (veja orientação acima) e depois, consulte as tabelas a
seguir que fornecem explicações detalhadas para cada opção.
Opção

Instruções

GRAVAR ID CASA

Você pode gravar uma mensagem a ser anunciada automaticamente quando os eventos
forem relatados a telefones privados.
Enquanto em “GRAVAR FALA”, pressione

; o display agora indica “GRAVAR ID

CASA”  “GRAV-<2> REP-<5>” (isso significa que você deve pressionar o botão
para gravar e o botão

para reproduzir por meio do painel de controle do

PowerMaster-30 G2 ou caixa de voz externa).
Para iniciar o procedimento de gravação, pressione o botão

continuamente para

gravar sua mensagem; “GRAVAR UMA MSG” aparece momentaneamente e muda para
“FALE AGORA”  ( ) 0%. Um indicador de progresso com incrementos de 25% será
exibido, como se segue: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.
Ao fim do processo de gravação, o KP-250 PG2 exibirá o seguinte: “TÉRM
GRAVAÇÃO”. Solte o botão

.

Obs.: Para verificar a mensagem gravada, pressione o botão

e escute a

reprodução pelo painel de controle do PowerMaster-30 G2 ou caixa de voz externa.
Para avançar para o próximo estágio no procedimento de gravação, no menu “GRAVAR ID CASA”, clique em
display mudará para “GRAVAR NOME USU”. Pressione

;o

para continuar.

Opção

Instruções

VOZ USUÁRIO 23

Você pode gravar dez nomes de usuário e atribuí-los aos usuários 23-32. No caso do
evento, o nome de usuário relevante será adicionado à mensagem que será relatada via
telefone.
Gravar nomes de usuário para 23-32; o procedimento é idêntico ao procedimento de
gravação “GRAVAR ID CASA” descrito acima. Clique em

para navegar entre

números de nome de usuário.

6

Refere-se ao Powermaster-30 G2 com a opção de voz.
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Para avançar para o próximo estágio no procedimento de gravação, no menu “GRAVAR NOME USU”, clique em
; o display mudará para “GRAVAR NOME ZONA”. Pressione

para continuar.

Opção

Instruções

LOC. VOZ Nº 1
Sala de jantar

Você pode gravar nomes de zona (por exemplo, porta da garagem, quarto de hóspedes,
etc.) e atribuí-los a zonas específicas. Quando tiver terminado, pressione

para

retornar.
Pressione

para selecionar o nome da zona que deseja gravar, por exemplo

“LOC. VOZ nº 01” e a gravação atual para o nome da zona, por exemplo “Sala jantar”.
Gravar nomes de zona para; o procedimento é idêntico ao procedimento de gravação
“GRAVAR ID CASA” descrito acima. Clique em

para navegar entre números de

nome de zona.
IMPORTANTE!
1. A edição de um nome de zona personalizado exclui automaticamente o texto original e o nome gravado por voz.
Certifique-se de gravar um novo nome de voz.
2. Realizar redefinição de padrão de fábrica (veja seção 3.11) restaura as gravações originais para os nomes de zona.
3.8.3 Modo Cx Voz 7
Esse modo permite determinar se a comunicação por voz bidirecional deve ser soada por um alto-falante externo,
painel de controle ou ambos.
Para o procedimento de comunicação por voz bidirecional, siga as instruções abaixo. Detalhes e orientações adicionais
são fornecidos na seção 3.2.
06:NOMES PERSON

⋅⋅⋅

MODO CAIXA VOZ

Entre no “MODO CAIXA VOZ” e consulte a tabela abaixo, que fornece opções.
Opcional e padrão

Instruções

MODO CAIXA VOZ
CAIXA VOZ MISTUR

Defina se a comunicação por voz bidirecional deve ser soada por um alto-falante
externo (“CAIXA VOZ SOMENT”), por um painel de controle (“SEM CAIXA VOZ”) ou
ambos (“CAIXA VOZ MISTUR”).
Opções: SEM CAIXA VOZ; CAIXA VOZ SOMENT e CAIXA VOZ MISTUR

3.9 Diagnóstico
3.9.1 Orientação geral – Fluxograma e opções de menu de “Diagnóstico”
O menu DIAGNÓSTICO permite testar o sistema e verificar a operação adequada do painel do PowerMaster,
dispositivos sem fios conectados a ele e os módulos de comunicação (GSM/GPRS).
IMPORTANTE! É preciso garantir recepção confiável durante o teste inicial e também em manutenção do sistema subsequente.
Um dispositivo não deve ser instalado em um local onde a força do sinal seja “fraco”. Se você receber uma intensidade de sinal
“fraca" de um determinado dispositivo, simplesmente reposicione-o e teste novamente até uma intensidade de sinal “boa” ou
“forte” ser recebida. Esse princípio deve ser seguido durante todo o procedimento de teste de diagnóstico.
O processo de teste de diagnóstico é mostrado a seguir.

7
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Refere-se ao sistema que está conectado à caixa de voz
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O menu “07.DIAGNÓSTICO” contém várias opções de submenu, cada uma cobrindo um grupo de recursos e
parâmetros configuráveis relacionados à comunicação e ao relatório da seguinte maneira (consulte a lista na etapa 3
do gráfico a seguir):
Opção

Descrição dos recursos e parâmetros de opções

Seção

DISPOS. WL

Descreve como testar dispositivos conectados ao painel do PowerMaster,
revisar o status dos dispositivos e o status do sinal de RF. É possível testar
todos os dispositivos, um dispositivo, revisar o status dos dispositivos e
analisar problemas de RF, caso haja.

3.9.2

GSM/GPRS

Descreve como testar o módulo de comunicação GSM/GPRS/SIM.

3.9.3

TESTE NÚMERO SIM

Testa o número do SIM para garantir que ele tenha sido inserido
corretamente no painel de controle.

3.9.4

MOD BANDA LARGA

Permite testar a comunicação do Módulo de banda larga com o servidor
PowerManage.

3.9.5

TESTE EXPANSOR
(PM-33 somente)

Visualize o número de catálogo e versão SW dos dispositivos HW IOV
registrados. Isso é necessário para confirmar a atualização SW bem
sucedida dos dispositivos HW IOV.

ENCONTRE-ME
(PM-33 somente)

Comande qualquer dispositivo HW/WL IOV registrado a soar um toque.

Para entrar no menu “07.DIAGNOSTICS” e selecionar e configurar uma opção, siga estes passos:
Etapa 1
Selecione “COMUNICAÇÃO"

MODO INSTALADOR

7.DIAGNÓSTICO

Etapa 2

Etapa 3

Selecione uma opção do submenu

Selecione o diagnóstico que deseja realizar




TEST TODOS DISP

DISPOS. WL



TEST TODOS DISP

EXIB TODOS DISP
EXIBIR PROB RF

Guia do instalador do D-306928 KP-250 PG2

63

Etapa 2

Etapa 3
TESTAR UM DISP

SENSORES MOVIM

SENSORES CHOQUE

TECLADOS

GSM/GPRS

TESTE NÚMERO SIM

SIM # VERIFICADO

Tst por IP REC 1


Tst por IP REC 2


MOD BANDA LARGA

AGUARDE...

Unidade está OK

TESTE EXPANSOR
(PM-33 somente)

AGUARDE...

OK
Sem comunicação
Não conectado

ENCONTRE-ME
(PM-33 somente)

TESTE IOV1

OK
Sem comunicação
Não conectado

TESTE IOV2
TESTE IOVx
3.9.2 Testar dispositivos sem fios
O PowerMaster permite testar os dispositivos sem fios conectados ao painel. É possível testar todos os dispositivos,
um dispositivo por vez, exibir o status dos dispositivos e analisar problemas de RF, caso haja.
07:DIAGNÓSTICO
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⋅⋅⋅

DISPOS. WL

⋅⋅⋅

MENU desejado
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Acesse o menu “DISPOS. WL”, selecione o tipo de teste que deseja realizar (veja a orientação acima e na seção 3.9.1)
e depois, consulte a tabela abaixo que apresenta explicações detalhadas para cada opção.
Opção
TEST TODOS DISP

Instruções
Você pode testar todos os dispositivos automaticamente, um após o outro.
Enquanto estiver em “TEST TODOS DISP”, pressione
para iniciar o teste.
Os dispositivos são testados na seguinte ordem: dispositivos instalados em parede,
dispositivos magnéticos de desaparecimento, keyfobs e botões de pânico.
Ao final do processo de teste, o KP-250 PG2 apresentará a seguinte mensagem:
“EXIB TODOS DISP.” Pressione
para visualizar o status do dispositivo.
Obs.: Consulte a seção “EXIB TODOS DISP" a seguir para obter mais
informações sobre o status do dispositivo.
Pressionar qualquer tecla durante o processo de teste abrirá as seguintes opções:
1.

Pressione

para ir para o próximo grupo de dispositivos. Por exemplo, de

dispositivos instalados em parede a keyfobs.
2.

Pressione

para continuar o processo de teste

3. Pressione
para sair do processo de teste.
Durante o processo de teste de desaparecimento, indicado pela tela
correspondente, por exemplo, “TESTE DESAPAREC. XX”, abra
momentaneamente a porta ou janela.
Durante o processo de teste dos dispositivos portáteis, indicado pela tela
correspondente, por exemplo, “TESTE KEYFOBS XX”, pressione qualquer tecla do
dispositivo selecionado para iniciar o teste.
Durante o processo de teste do botão de pânico, indicado pelo display
correspondente, por exemplo, “BOT. PÂNICO TEST:XX”, pressione um botão no
pendente.
TESTAR UM DISP

Você pode selecionar um grupo de dispositivos específicos que deseja testar, por
exemplo, Sensores de movimento.
Pressione

SENSORES DE CONTATO

SENSORES MOVIM

SENS QUEBRA VIDR.

para acessar o submenu “TESTAR UM DISP” e utilize

para rolar entre as famílias de dispositivo. Pressione

para acessar o

submenu <família disp>, por exemplo: "SENSORES MOVIM".
A tela a seguir será exibida:
“Xxx:<nome disp>”
“<Local>”
Em que Xxx indica o número do dispositivo.
Se não houver dispositivo, a tela a seguir será exibida: "DISP NÃO EXISTE".
Pressione
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para testar o dispositivo selecionado. A tela a seguir será exibida:
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Opção

Instruções
“TESTANDO Zxx NNN".
Durante o processo de teste dos dispositivos portáteis, indicado pelo display
correspondente, por exemplo, “TESTE KEYFOBS 01”, pressione qualquer tecla do
dispositivo portátil selecionado para iniciar o teste.
Ao fim do processo de teste, o KP-250 PG2 apresentará o status do dispositivo:
"Zxx: 24hr: <status>" 8
"Zxx: AGORA: <status>"1.
Observação: consulte a seção "EXIB TODOS DISP" para obter mais informações
sobre o status do dispositivo.

EXIB TODOS DISP

É possível visualizar o status dos dispositivos.
Obs.: Essa opção está disponível apenas após o processo de teste ter sido
concluído.
Pressione
para visualizar o status dos dispositivos.
A tela a seguir será exibida:
"Zxx: 24hr: <status>"1
"Zxx: AGORA: <status>"1
Use

EXIBIR PROB RF

para rolar entre as famílias de dispositivos.

É possível visualizar apenas os dispositivos que têm problemas de RF.
Obs.: Essa opção está disponível apenas após o processo de teste ter sido
concluído.
Pressione
para visualizar o status dos dispositivos.
A tela a seguir será exibida:
"Zxx: 24hr: <status>"1
"Zxx: AGORA: <status>"1
Use

<OK> para Sair

para rolar entre as famílias de dispositivos.

Selecione para encerrar o teste de diagnóstico.

3.9.3 Testar o módulo GSM
O KP-250 PG2 permite testar o módulo GSM integrado dentro do painel.
07:DIAGNÓSTICO

⋅⋅⋅

GSM/GPRS

Entre no menu "GSM/GPRS" e pressione
KP-250 PG2 apresentará o resultado.

AGUARDE...

para iniciar o teste de diagnóstico de GSM. À conclusão do teste, o

A tabela a seguir apresenta as mensagens de resultado do teste

8

As indicações de força do sinal são as seguintes: "FORTE"; "BOM"; “RUIM”; "1 VIA" (o dispositivo opera no modo
de 1 via ou o teste de comunicação "AGORA" falhou); "NÃO TST" (os resultados são mostrados sem qualquer
teste realizado); "NÃO REDE" [o dispositivo não está ligado em rede (não totalmente registrado)]; "NENHUM"
(resultado 24h do keyfob); ou "CEDO" (resultado das últimas 24 h sem estatística).
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Mensagem

Descrição

Unidade está OK

GSM/GPRS larga está funcionando corretamente

Perda com. GSM

O módulo de GSM/GPRS não se comunica com o painel

Falha cód pin

Código PIN faltando ou incorreto. (Apenas se o código PIN do cartão SIM estiver
ativado.)

Falha rede GSM

A unidade falhou com o registro para a rede GSM local.

Falha cart SIM

SIM não instalado ou falha do cartão SIM.

GSM não detect

Registro auto do GSM falhou em detectar o módulo GSM/GPRS.

Sem serviço GPRS

O cartão SIM não tem um serviço de GPRS ativado.

Falha cone. GPRS

A rede GPRS local não está disponível ou configuração incorreta para GPRS APN,
usuário e/ou senha.

Srvr indisp

Não foi possível acessar o receptor PowerManage – Verifique o IP do servidor

IP não definido

Servidor IP nº 1 e nº 2 não estão configurados.

APN não definido

APN não está configurada.

Cartão SIM bloq

Depois de inserir o código PIN incorreto 3 vezes consecutivas, o SIM é bloqueado. Para
desbloqueá-lo, digite um número de PUK. O número PUK não pode ser digitado pelo
painel de controle.

Negado pelo serv

O PowerManage não aceita a solicitação de conexão. Verifique se o painel está
registrado para o PowerManage

3.9.4 Testando o número SIM
O PowerMaster permite testar o número do SIM para garantir que ele tenha sido inserido corretamente no painel de
controle (veja a seção 3.6.7) e para coordenar com o operador.
07:DIAGNÓSTICO

⋅⋅⋅

TESTE NÚM SIM

⋅⋅⋅ Tst por IP REC 1

Entre no menu "TESTE NÚM SIM", selecione o servidor IP (entre os dois) usado para verificação do SIM e pressione
. O painel envia um SMS de teste ao servidor.
Se o servidor receber o SMS, o KP-250 PG2 exibirá “SIM nº verificado” e o teste termina com sucesso. Se o SMS não
tiver sido recebido, se não houver conexão entre o painel de controle e o servidor, o KP-250 PG2 exibirá “SIM não
verif”.
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Durante o teste, as seguintes mensagens são exibidas e podem ajudar a solucionar os problemas:
Mensagem

Descrição

SIM # verificado

Teste bem-sucedido

SIM NÃO verificado

Testa falhou

TEL. SIM faltando

O teste falha porque o SIM do painel não está definido

Unidade GSM

O teste está em andamento aguardando o modem GSM
iniciar

Servidor conexão

O teste está em andamento aguardando conexão ao
servidor

Solicitar SMS

O teste está em andamento e solicitando que o servidor
envie SMS

Aguarde SMS

O teste está em andamento aguardando receber SMS do
servidor

3.9.5 Testar o módulo de banda larga/PowerLink
O procedimento de diagnóstico de banda larga permite testar a comunicação do módulo de banda larga (veja seção
3.6.8) com o servidor PowerManage e relata o resultado do diagnóstico. Em caso de falha de comunicação, serão
reportadas informações detalhadas a respeito da falha.
07:DIAGNÓSTICO

⋅⋅⋅

MÓD BANDA LARGA

⋅⋅⋅ AGUARDE…

Unidade está OK

Observações:
1. Quando o botão
é pressionado, o resultado do teste pode levar até 4 minutos antes de ser exibido.
2. Se o módulo de banda larga não estiver registrado para o PowerMaster, o menu “MÓD BANDA LARGA" não será
exibido.
A tabela a seguir apresenta a lista de mensagens que podem ser relatadas:
Mensagem

Descrição

MOD BANDA LARGA

O módulo de banda larga está funcionando corretamente.

UNIDADE ESTÁ OK
MOD BANDA LARGA
TESTE CANCELADO

O teste de diagnóstico é cancelado, da seguinte maneira:
• Falha CA - O módulo de banda larga está definido para o modo DESLIGADO.
• O módulo de banda larga não concluiu o procedimento de ligar. Neste caso, o
instalador deve esperar um máximo de 30 segundos antes de testar novamente.

MOD BANDA LARGA

A interface serial RS-232 entre o módulo de banda larga e o PowerMaster falhou.

COM. PERDA
MOD BANDA LARGA

As configurações dos receptores IP 1 e 2 estão faltando no PowerMaster.

FALTA IP REC BBA
MOD BANDA LARGA

O cabo Ethernet não está conectado ao módulo de banda larga.

CABO DESCONECTADO
MOD BANDA LARGA
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Mensagem
Verificar config LAN

Descrição
• O IP incorreto do módulo de banda larga foi inserido.
• A máscara de sub-rede incorreta foi inserida.
• Gateway padrão incorreto foi inserido.
• Falha do servidor DHCP.

MOD BANDA LARGA
RECEP 1 INACES
MOD BANDA LARGA
RECEP 2 INACES
MOD BANDA LARGA

Receptor 1 ou 2 está inacessível, como segue:
• O IP do receptor incorreto foi inserido.
• Falha do receptor.
• Falha de rede WAN.
A unidade do PowerMaster não está registrada para o receptor IP 1 ou 2.

RECEP 1 NÃO REG
MOD BANDA LARGA
RECEP 2 NÃO REG
MOD BANDA LARGA

O módulo de banda larga não responde ao resultado do teste dentro de 70 segundos.

ERRO TEMPO-LIM.
MOD BANDA LARGA

O módulo de banda larga responde com um código de resultado que não é reconhecido

RESULT INVÁLIDO

pelo PowerMaster.

3.10 Configurações do usuário
Esse menu CONFIGURAÇÕES USUÁRIO fornece um gateway para as configurações do usuário por meio dos menus
do usuário regulares.
Consulte o Guia do usuário do KP-250 PG2, Capítulo 6, para procedimentos detalhados.
3.11 Padrão de fábrica
O menu PADRÃO FÁBRICA permite redefinir os parâmetros do KP-250 PG2 para o padrão de fábrica ou excluir todos
os dispositivos PowerG inscritos no sistema. Para obter os padrões de parâmetros relevantes, contate o revendedor do
PowerMaster. Redefina os parâmetros padrão de fábrica da seguinte maneira:
Etapa 1
Entre no menu “09:PADR FÁBRICA”



Etapa 2



[1]

Selecione “deixar KP250" ou “excl
todos disp"

[2]


09:PADR FÁBRICA


09:PADR FÁBRICA
deixar KP250
 ou
09:PADR FÁBRICA
excl todos disp
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Etapa 3
Pressione



Etapa 4



[3]

Insira o código do instalador

[4]

<OK> p/confirmar
Deixar KP250

DIGITE O CÓDIGO

ou
<OK> p/confirmar
excl todos disp

[1]
[2]
[3]
[4]


Comunicando
<…>

 – Realizar padrão de fábrica
Entre no Menu do Instalador e selecione o menu "09:PADR FÁBRICA" (veja seção 3.2).
Selecione “sair do KP250” para redefinir os parâmetros padrão de fábrica ou pressione
todos disp” para excluir todos os dispositivos no sistema.

e selecione “excl

Pressione
para confirmar.
Insira o código do instalador (9999 por padrão).
Observações:
1) Há uma breve pausa após a qual todos os padrões de fábrica são restaurados ou os dispositivos são
excluídos do sistema.
2) Para cancelar o procedimento, pressione
a “<OK> para Sair”.

para voltar a “09:PADRÃO FÁBRICA” ou

para levá-lo

Observações:
1. Para KP-250 PG2 com 2 códigos do instalador, o código do INSTALADOR e o código do INSTALADOR MESTRE,
apenas o código do instalador mestre permite realizar a função de padrão de fábrica.
2. Se o teste de saturação estiver ativo, realizar um padrão de fábrica reiniciará esse teste.
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3.12 Número de série
O menu NÚMERO DE SÉRIE permite a leitura do número de série do sistema e dados similares para o painel de
controle PowerMaster e o teclado KP-250 PG2 apenas para fins de suporte. Para ler o número de série do sistema e
outros dados relevantes, siga estes passos:
Etapa 1
Selecione o menu
“10:NÚMERO SÉRIE”




[1]

Etapa 2
Clique em avançar
repetidamente para
visualizar os dados
relevantes.



Etapa 3

[2]



10:NÚMERO SÉRIE

 para o
passo 1
Definição
SN PRODUTO
0907030000.

Número de série do painel de
controle

CAT & NS SW
JS702275 K18.022

Versão do software do painel
de controle

NS LCD CAT
JS700421 v1.0.02

Versão do software do
teclado do painel de
controle 9

ID PAINEL
123456

ID do painel de controle para
a conectividade com o
PowerManage

VERSÃO PYTHON
FFFFFFFF

Versão do software de
transferência de imagens
GSM

CAT & NS EE
J-702271 K18.022

Versão padrão do painel de
controle

VER SW KP250
01.00.09

Versão do software do
teclado KP-250 PG2

KP250 número.cat
70245100

Número de catálogo do
teclado KP-250 PG2

VERSÃO RSU
JS702415 K01.034

Versão do comunicador de
atualização de software

VERS INICIALIZ
JS702412 K01.022

Versão do
programador/inicialização da
atualização de software

CAT & VER EXPANSOR

Catálogo e versão do
expansor

ID de MODEM GSM

Número do ID de MODEM
GSM

PL7.5.86 1111

Versão PLink

9

Refere-se somente ao PowerMaster-30 G2
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Os submenus a seguir podem ser visualizados no menu 10: NUMERO DE SÉRIE:
Etapa 1
Selecione o menu
“10:NÚMERO SÉRIE”


10:NÚMERO SÉRIE


[1]

Etapa 2
Clique em
avançar
repetidamente
para visualizar os
dados
relevantes.

Etapa 3


[2]


SISTEMA

DISPOSITIVOS

 para o Passo 1
EXPANSORES HW

E0x: Expansor
IOV
ID No. 441XXXX

E0y:Expansor
IOV
ID No. 441YYYY
JS
vx.x.xx

KP-250 LOCAL

 para o Passo 1

3.13 Particionamento
3.13.1 Orientação geral – Meu “Particionamento”
Esse menu permite ativar/desativar partições no sistema (para obter mais detalhes, veja o APÊNDICE B).
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3.13.2 Ativar/desativar Partições
Para ativar ou desativar o recurso de partição, siga estes passos:
Etapa 3

Etapa 1

Etapa 2

Selecione o menu
“12:PARTICIONAMENTO”

Selecione se deseja “ativar” ou
“desativar” partições



As partições agora estão
ativadas



12:PARTICION
desativar

12:PARTICION

12:PARTICION

desativar

ativado


12:PARTICION
ativado
Etapa 4
Pressione

para voltar a

“12:PARTICION” ou
para “<OK> para Sair”.

para ir

3.14 Modo Operação
Obs.: O recurso Modo Operação é aplicável apenas em variantes específicas do PowerMaster.
3.14.1 Orientação geral – menu "Modo Operação"
Esse modo selecionar um modo de operação para o painel de controle de acordo com padrões de conformidade
específicos. Cada modo de operação tem sua própria configuração.
3.14.2 Selecione a Configuração
Para selecionar o modo de operação desejado, siga estes passos:
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Selecione o menu "13:MOD
OPERAÇÃO"

Ingresse no "01:SELEC MODO"

Selecione entre “normal1”, “EN50131”, “DD243”, “BS8243”,
“Incerto1” ou “CP011”


13:MODO OPERAÇÃO


01:SELEC MODO
normal

Etapa
4


01:SELEC MODO
normal

 para
a Etapa
1

Obs.: Se “normal/EN-50131/INCERTO” for selecionado, o painel de controle funcionará de acordo com a configuração
de OUTROS (consulte a seção 3.14.6).
1
As seguintes opções normal, Incerto, e CP01 não estão disponíveis para todas as configurações.
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3.14.3 Instalação BS8243
13:MOD OPERAÇÃO

⋅⋅⋅

02:CONFIG BS8243

Entre no menu “02:CONFIG BS8243” e pressione

para fazer as configurações.

Opcional e padrão

Instruções de configuração

01:OPÇÃO DESARME
entrada/disp BS

Defina quando é possível desarmar o sistema:
entrada/disp BS – Por teclado após o atraso da entrada ter expirado e se um alarme
ocorreu no sistema. Por keyfob ou keyprox em todos os momentos.
qq hor/todo disp – A qualquer hora e por todos dispositivos.
entr/todos disp – Durante o atraso de entrada, quando o sistema estiver armado em
AUSENTE, por todos os dispositivos. Quando não estiver em atraso de entrada por
keyfob ou keyprox apenas.
entr/disp DD – Durante o atraso de entrada, quando o sistema estiver armado em
AUSENTE, usando o keyfob ou keyprox. Os teclados não podem desarmar.

02:ALARME ENTR
BS8243

Defina se o sistema relatará ou não um alarme confirmado durante um atraso de
entrada (veja CONFIRMAR ALARME abaixo).
BS8243 – Um alarme iniciado por outro detector durante o atraso de entrada é
considerado um alarme confirmado. Um atraso adicional de 30 segundos é adicionado
ao atraso de entrada para relatar o evento (não afeta o Tempo abrt, veja a seção 3.5.4).
BS8243 sem cnfrm – O painel não enviará nenhum alarme confirmado uma vez que
uma zona de atraso foi ativada, até que o painel de controle seja desarmado.
DD243 – Um alarme iniciado por outro detector durante o atraso de entrada é
considerado um alarme confirmado.
modo normal – O painel de controle relata um alarme confirmado para o segundo
alarme disparado de uma zona diferente dentro do tempo de confirmação. Não há
restrições de alarme durante o atraso de entrada ou para a zona de atraso.

03:MODO FIM SAIR
porta/fob somente

Defina como o atraso de saída é encerrado ou reiniciado de acordo com as
seguintes opções:
porta/fob somte – Quando a porta estiver fechada ou pressionando o botão AUX no
keyfob1, o que ocorrer primeiro.
fob/tempor – Quando a porta estiver fechada, pressionando o botão AUX no keyfob 10
ou quando o atraso de saída expirou, o que ocorrer primeiro.
c: reini>reentrar – O atraso de saída reinicia quando a porta é reaberta durante o
atraso de saída. O reinício ocorre apenas uma vez. Reiniciar o atraso de saída é útil se
o usuário entrar outra vez imediatamente depois de sair para recuperar um item deixado
para trás.
porta/fob/tempor – Quando a porta estiver fechada, pressionando o botão AUX no
keyfob1 ou quando o atraso de saída expirou, o que ocorrer primeiro.

04:FOB/KP PANICO
BS8243

Defina os dispositivos que não podem acionar um alarme de pânico.
BS8243 – KF-234 PG2 e KF-235 PG2.
todos – Todos os dispositivos podem acionar um alarme de pânico

10

Aplica-se somente quando o keyfob é definido como ”ignorar ret sair” (para obter mais detalhes, consulte o Manual
do Usuário do keyfob)
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05:CONF ALARME
em 30 minutos

Defina um período específico em que, se ocorrerem 2 alarmes sucessivos, o segundo
alarme será considerado um alarme confirmado (veja RPT CNFM ALRM, abaixo).
Opções: em 30/45/60/90 minutos

06:CONF PANICO
em 20 horas

Um alarme de pânico confirmado é relatado se um dos seguintes ocorrer dentro do
período de confirmação:
a) Um segundo dispositivo de pânico é ativado.
b) Um segundo alarme de pânico no mesmo dispositivo é ativado.
c) Um evento de violação é ativado (porém, não na zona/dispositivo que iniciou o
alarme de pânico).
Opções: em 4/8/12/20/24 horas e desativar

07:RPT CNFM ALRM
ativar+ignorar

Defina se o sistema relatará ou não um alarme confirmado.
ativar+ignorar (padrão) – O sistema relatará um alarme confirmado e ignorará todas as
zonas abertas alarmadas quando a sirene terminar ou quando o temporizador de
confirmação expirar.
desativar – O sistema não relatará um alarme confirmado.
ativar – O sistema relatará um alarme confirmado.

08:ATRASO ENTR 1
30 segundos

Dois atrasos de entrada diferentes permitem ao usuário entrar no local protegido
(enquanto o sistema está no estado armado) por duas portas e rotas específicas sem
causar um alarme.
Após a entrada, o usuário deve desarmar o painel de controle antes que o intervalo
expire. O bipe de aviso de taxa baixa começa a soar quando a porta é aberta, até os
últimos 10 segundos de atraso, durante os quais a taxa de bipe aumenta. Os locais nº 1
(atraso de entrada 1) e 2 (atraso de entrada 2) permitem programar o tempo desses
atrasos.

09:ATRASO ENTR 2
60 segundos

Opções: 10/15/30/45/60 segundos; 3/4 minutos
10:HORA CANCELAR
em 30 segundos

O PowerMaster pode ser configurado para registrar um intervalo de reportar um alarme
para a central de monitorização (não se aplica aos alarmes das zonas de INCÊNDIO,
24h MUDO, 24h AUDÍVEL e EMERGÊNCIA). Durante esse período de atraso, a sirene
soa, mas o alarme não é relatado. Se o usuário desarmar o sistema dentro do tempo de
atraso, o alarme é cancelado. É possível ativar o recurso e selecionar o intervalo de
“Tempo de cancelar”.
Opções: em 00/15/30/45/60 segundos; em 2/3/4 minutos

11:CANCEL ALARME
em 5 minutos

O PowerMaster pode ser configurado para fornecer uma janela de tempo para
“Cancelamento do alarme” que se inicia ao se reportar um alarme à central de
monitorização. Se o usuário desarmar o sistema dentro desse tempo de “cancelar
alarme”, uma mensagem de “cancelar alarme” é enviada à Central de monitorização
indicando que o alarme foi cancelado pelo usuário.
Opções: em 1/5/15/60 minuto/s; em 4 horas e não ativo
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3.14.4 Instalação DD243
13:MOD OPERAÇÃO

⋅⋅⋅

03:CONFIG DD243

Entre no menu “03:CONFIG DD243” e pressione

para fazer as configurações.

Opcional e padrão

Instruções de configuração

01:OPÇÃO DESARME
entrada/disp DD

Defina quando é possível desarmar o sistema:
entr/disp DD – Durante o atraso de entrada, quando o sistema estiver armado
em AUSENTE, usando o keyfob ou keyprox. Os teclados não podem desarmar.
entr/wl+awy kp– Pelo painel de controle quando o sistema está armado em
AUSENTE. Pelo keyfob ou keyprox durante o atraso de entrada apenas.
qq hor/todo disp – A qualquer hora e por todos dispositivos.
entr/todos disp – Durante o atraso de entrada, quando o sistema estiver armado
em AUSENTE, por todos os dispositivos. Quando não estiver em atraso de
entrada por keyfob ou keyprox apenas.

02:ALARME ENTR
DD243

Defina se o sistema relatará ou não um alarme confirmado durante um atraso de
entrada (veja CONFIRMAR ALARME abaixo).
DD243 – Um alarme iniciado por outro detector durante o atraso de entrada é
considerado um alarme confirmado.
modo normal – O painel de controle relata um alarme confirmado para o
segundo alarme disparado de uma zona diferente dentro do tempo de
confirmação. Não há restrições de alarme durante o atraso de entrada ou para a
zona de atraso.

03:MODO FIM SAIR
fob/tempor

Defina como o atraso de saída é encerrado ou reiniciado de acordo com as
seguintes opções:
fob/tempor – Quando a porta estiver fechada, pressionando o botão AUX no
keyfob 11 ou quando o atraso de saída expirou, o que ocorrer primeiro.
c: reini>reentrar – O atraso de saída reinicia quando a porta é reaberta durante
o atraso de saída. O reinício ocorre apenas uma vez. Reiniciar o atraso de saída
é útil se o usuário entrar outra vez imediatamente depois de sair para recuperar
um item deixado para trás.
porta/fob/tempor – Quando a porta estiver fechada, pressionando o botão AUX
no keyfob1 ou quando o atraso de saída expirou, o que ocorrer primeiro.
porta/fob somte – Quando a porta estiver fechada ou pressionando o botão
AUX no keyfob1, o que ocorrer primeiro.

04:FOB/KP PANICO
DD243

05:CONF ALARME
em 60 minutos

11

Defina os dispositivos que não podem acionar um alarme de pânico.
DD243 – KF-234 PG2 e KF-235 PG2.
todos – Todos os dispositivos podem acionar um alarme de pânico
Defina um período específico em que, se ocorrerem 2 alarmes sucessivos, o segundo
alarme será considerado um alarme confirmado (veja RPT CNFM ALRM, abaixo).

Aplica-se somente quando o keyfob é definido como ”ignorar ret sair” (para obter mais detalhes, consulte o Manual
do Usuário do keyfob)
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Opcional e padrão

Instruções de configuração
Opções: desativar e em 30/45/60/90 minutos

06:CONF PANICO
em 20 horas

Um alarme de pânico confirmado é relatado se um dos seguintes ocorrer dentro do
período de confirmação:
a) Um segundo dispositivo de pânico é ativado.
b) Um segundo alarme de pânico no mesmo dispositivo é ativado.
c) Um evento de violação é ativado (porém, não na zona/dispositivo que iniciou
o alarme de pânico).
Opções: em 4/8/12/20/24 horas e desativado

07:RPT CNFM ALRM
ativar+ignorar

Defina se o sistema relatará ou não um alarme confirmado.
ativar+ignorar - O sistema relatará um alarme confirmado e ignorará todas as zonas
abertas alarmadas quando a sirene terminar ou quando o temporizador de
confirmação expirar.
desativar – O sistema não relatará um alarme confirmado.
ativar – O sistema relatará um alarme confirmado.

08:ATRASO ENTR 1
30 segundos

Dois atrasos de entrada diferentes permitem ao usuário entrar no local protegido
(enquanto o sistema está no estado armado) por duas portas e rotas específicas sem
causar um alarme.

09:ATRASO ENTR 2
60 segundos

Após a entrada, o usuário deve desarmar o painel de controle antes que o intervalo
expire. O bipe de aviso de taxa baixa começa a soar quando a porta é aberta, até os
últimos 10 segundos de atraso, durante os quais a taxa de bipe aumenta. Os locais nº
1 (atraso de entrada 1) e 2 (atraso de entrada 2) permitem programar o tempo desses
atrasos.
Opções: 10/15/30/45/60 segundos; 3/4 minutos

10:HORA CANCELAR
em 30 segundos

O PowerMaster pode ser configurado para registrar um intervalo de reportar um
alarme para a central de monitorização (não se aplica aos alarmes das zonas de
INCÊNDIO, 24h MUDO, 24h AUDÍVEL e EMERGÊNCIA). Durante esse período de
atraso, a sirene soa, mas o alarme não é relatado. Se o usuário desarmar o sistema
dentro do tempo de atraso, o alarme é cancelado. É possível ativar o recurso e
selecionar o intervalo de “Tempo de cancelar”.
Opções: em 00/15/30/45/60 segundos; em 2/3/4 minutos

11:CANCEL ALARME
em 5 minutos

O PowerMaster pode ser configurado para fornecer uma janela de tempo para
“Cancelamento do alarme” que se inicia ao se reportar um alarme à central de
monitorização. Se o usuário desarmar o sistema dentro desse tempo de “cancelar
alarme”, uma mensagem de “cancelar alarme” é enviada à Central de monitorização
indicando que o alarme foi cancelado pelo usuário.
Opções: em 1/5/15/60 minuto/s; em 4 horas e não ativo
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3.14.5 INST.CP01
13:MOD OPERAÇÃO

⋅⋅⋅

04:CONFIG CP01

Entre no menu “04:CONFIG CP01” e pressione

para fazer as configurações.

Opcional e padrão

Instruções de configuração

01:OPÇÃO DESARME
qualquer hora

Certos regulamentos exigem que, quando o sistema é armado no modo
AUSENTE, ele não pode ser desarmado de fora da casa (como por keyfobs)
antes de entrar no local protegido e ativar a zona de “Retardo de entrada”. Para
responder a este requerimento, o PowerMaster oferece as seguintes opções
configuráveis para desarmar o sistema:
A: a "qualquer hora" (padrão), o sistema pode ser desarmado a qualquer hora
a partir de todos os dispositivos.
B: durante um atraso de entrada, o sistema pode ser desarmado apenas usando
a keyfob ou dispositivos operados por prox ("na entr s/fios").
C: durante um atraso de entrada por código, o sistema pode ser desarmado
somente pelo teclado do painel do PowerMaster (“tecl entr+ausent.”).
D: Durante o intervalo de entrada, o sistema pode ser desarmado pelo keyfob ou
pelo código do teclado do painel do PowerMaster (“todos na entr.”).

03:MODO FIM SAIR
casa restrt+arm

05:CONF ALARME
em 60 minutos

Defina como o atraso de saída é encerrado ou reiniciado de acordo com as
seguintes opções:
reiniciar+armar casa – Durante o atraso de saída se a porta não foi aberta, o
sistema de alarme será armado em CASA em vez de em AUSENTE.
fob/tempor – Quando a porta estiver fechada, pressionando o botão AUX no
12
keyfob ou quando o atraso de saída expirou, o que ocorrer primeiro.
c: reini>reentrar – O atraso de saída reinicia quando a porta é reaberta durante
o atraso de saída. O reinício ocorre apenas uma vez. Reiniciar o atraso de saída
é útil se o usuário entrar outra vez imediatamente depois de sair para recuperar
um item deixado para trás.
porta/fob/tempor – Quando a porta estiver fechada, pressionando o botão AUX
no keyfob1 ou quando o atraso de saída expirou, o que ocorrer primeiro.
Defina um período específico em que, se ocorrerem 2 alarmes sucessivos, o segundo
alarme será considerado um alarme confirmado (veja RPT CNFM ALRM, abaixo).
Opções: desativar e em 30/45/60/90 minutos

07:RPT CNFM ALRM
desativar

12

Defina se o sistema relatará ou não um alarme confirmado.
ativar+ignorar - O sistema relatará um alarme confirmado e ignorará todas as zonas
abertas alarmadas quando a sirene terminar ou quando o temporizador de
confirmação expirar.
relat desativado - O sistema não relatará um alarme confirmado.
relat ativado - O sistema relatará um alarme confirmado.

Aplica-se somente quando o keyfob é definido como ”ignorar ret sair” (para obter mais detalhes, consulte o Manual
do Usuário do keyfob)
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Opcional e padrão

Instruções de configuração

08:ATRASO ENTR 1
30 segundos

Dois atrasos de entrada diferentes permitem ao usuário entrar no local protegido
(enquanto o sistema está no estado armado) por duas portas e rotas específicas sem
causar um alarme.
Após a entrada, o usuário deve desarmar o painel de controle antes que o intervalo
expire. O bipe de aviso de taxa baixa começa a soar quando a porta é aberta, até os
últimos 10 segundos de atraso, durante os quais a taxa de bipe aumenta. Os locais nº
1 (atraso de entrada 1) e 2 (atraso de entrada 2) permitem programar o tempo desses
atrasos.

09:ATRASO ENTR 2
30 segundos

Opções: 30/45/60 segundos; 3/4 minutos
10:HORA CANCELAR
em 15 segundos

O PowerMaster pode ser configurado para fornecer um atraso antes de relatar um
alarme para a central de monitoração (não se aplica aos alarmes das zonas de
INCÊNDIO, 24h MUDO, EMERGÊNCIA, GÁS, INUNDAÇÃO e TEMPERATURA).
Durante esse período de atraso, a sirene não soará e o alarme não será relatado. Se
o usuário desarmar o sistema dentro do tempo de atraso, o alarme é cancelado.
Opções: em 15/30/45 segundos

11:CANCEL ALARME
em 5 minutos

Defina o período de "cancelar alarme" que inicia ao relatar um alarme à Central de
monitoração. Se o usuário desarmar o sistema dentro desse período, uma mensagem
de "cancelar alarme" é enviada à Central de monitoração.
Opções: em 5/15/60 minutos; em 4 horas

12:CNCEL ANÚNCIO
ativar

Defina se um bipe especial soará ou não quando um evento de cancelamento de
alarme for enviado à central de monitorização.
Opções: ativar e desativar

13:ANUL ANÚNCIO
ativar

Defina que, quando o usuário desarmar o sistema dentro do intervalo de
cancelamento permitido, um bipe especial soará para indicar "sem transmissão de
alarme".
Opções: ativar e desativar

3.14.6 INST. OUTROS ou CONFIGURAÇÃO EN50131
13:MOD OPERAÇÃO

⋅⋅⋅

05:CONFIG OUTROS ou CONFIGURAÇÃO EN50131

Entre no menu “05: INST. OUTROS ou CONFIGURAÇÃO EN50131” e pressione

para fazer as configurações.

Opcional e padrão

Instruções de configuração

01:OPÇÃO DESARME
a qualquer momento

Certos regulamentos exigem que, quando o sistema é armado no modo AUSENTE,
ele não pode ser desarmado de fora da casa (como por keyfobs) antes de entrar no
local protegido e ativar a zona de “Retardo de entrada”. Para responder a este
requerimento, o PowerMaster oferece as seguintes opções configuráveis para
desarmar o sistema:
A: a "qualquer hora" (padrão), o sistema pode ser desarmado a qualquer hora a
partir de todos os dispositivos.
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Opcional e padrão

Instruções de configuração
B: durante um atraso de entrada, o sistema pode ser desarmado apenas usando a
keyfob ou dispositivos operados por prox ("na entr s/fios").
C: durante um atraso de entrada por código, o sistema pode ser desarmado
somente pelo teclado do painel do PowerMaster (“tecl entr+ausent.”).
D: Durante o intervalo de entrada, o sistema pode ser desarmado pelo keyfob ou
pelo código do teclado do painel do PowerMaster (“todos na entr.”).

03:MODO FIM SAIR
normal

O tempo “Retardo de Saída" pode ser mais ajustado conforme sua rota de saída
preferida. O KP-250 PG2 fornece as seguintes opções do “Modo de saída”:
normal - O atraso de saída é exatamente como definido.
c: reini>reentrar – O atraso de saída reinicia quando a porta é reaberta durante o
atraso de saída. O reinício ocorre apenas uma vez. Reiniciar o atraso de saída é
útil se o usuário entrar outra vez imediatamente depois de sair para recuperar um
item deixado para trás.
fim ao sair – O atraso de saída expira (termina) automaticamente quando a porta
de saída é fechada, mesmo que o tempo de atraso de saída definido não tenha
sido concluído.

05:CONF ALARME
em 60 minutos

Defina um período específico em que, se ocorrerem 2 alarmes sucessivos, o segundo
alarme será considerado um alarme confirmado (veja RPT CNFM ALRM, abaixo).
Opções: desativar e em 30/45/60/90 minutos

07:RPT CNFM ALRM
desativar

Defina se o sistema relatará ou não um alarme confirmado.

08:ATRASO ENTR 1
30 segundos

Dois atrasos de entrada diferentes permitem ao usuário entrar no local protegido
(enquanto o sistema está no estado armado) usando duas portas e rotas específicas
sem causar um alarme.
Após a entrada, o usuário deve desarmar o painel de controle antes que o intervalo
expire. O bipe de aviso de taxa baixa começa a soar quando a porta é aberta, até os
últimos 10 segundos de atraso, durante os quais a taxa de bipe aumenta. Os locais nº 1
(atraso de entrada 1) e 2 (atraso de entrada 2) permitem programar o tempo desses
atrasos.

09:ATRASO ENTR 2
15 segundos

desativar – O sistema não relatará um alarme confirmado.
ativar – O sistema relatará um alarme confirmado.

Opções: 00/15/30/45/60 segundos; 2/3/4 minutos
10:HORA CANCELAR
em 30 segundos

O PowerMaster pode ser configurado para fornecer um atraso antes de relatar um
alarme para a central de monitoração (não se aplica aos alarmes das zonas de
INCÊNDIO, 24h MUDO, EMERGÊNCIA, GÁS, INUNDAÇÃO e TEMPERATURA).
Durante esse período de atraso, a sirene não soará e o alarme não será relatado. Se o
usuário desarmar o sistema dentro do tempo de atraso, o alarme é cancelado.
Opções: em 00/15/30/45/60 segundos; em 2/3/4 minutos

11:CANCEL ALARME
em 5 minutos

Defina o período de "cancelar alarme" que inicia ao relatar um alarme à Central de
monitorização. Se o usuário desarmar o sistema dentro desse período, uma mensagem
de "cancelar alarme" é enviada à Central de monitoração.
Opções: não ativo e em 1/5/15/60 minutos; em 4 horas
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4. Teste periódico por código do instalador
4.1 Orientação geral
Esse modo fornece os meios para realizar um teste periódico, usando o menu “TESTE PERIÓDICO”, pelo menos uma
vez por semana e após um evento de alarme.
Quando você for instruído a realizar um teste periódico, explore o local para verificar os detectores/sensores (exceto
sirenes e sensores de temperatura). Quando um detector/sensor for acionado para alarme, seu nome, número e nível
de recepção do alarme deverão ser indicados (por exemplo, “banheiro” e “Z19 forte”) e a campainha deverá soar
conforme o nível de recepção do alarme (1 a 3). Cada dispositivos deve ser testado conforme as Instruções de
Instalação do dispositivo.
Para entrar no menu de “TESTE PERIÓDICO” e realizar um teste periódico, siga estes passos:
Etapa 1
PRONTO


[1]


TESTE PERIÓDICO

Etapa 2
Selecione o teste a ser
realizado


[2]

TESTE DE SIRENES
TESTE TEMPERAT/LUZ

(insira o código do
instalador/mestre)

TEST TODOS DISP
TESTAR UM DISP
<OK> para Sair



 – Teste periódico

[1]

Não incluindo sensores de sirene e temperatura

[2]

Depois de revisar todos os dispositivos não testados, o KP-250 PG2 indicará “<OK> P/ FIM”. Agora é possível
fazer uma das seguintes ações: pressione
continuar o procedimento de teste; ou pressione

para cancelar o procedimento de teste; pressione

para

para sair do procedimento de teste.

4.2 Realizar um teste periódico
O KP-250 PG2 permite realizar o teste periódico em quatro partes:
Teste de sirene: Cada sirene do sistema é automaticamente ativada por 3 segundos (as sirenes externas com volume
baixo).
Teste de sensor de temperatura/luz: quando os sensores de temperatura/luz são registrados no sistema, o KP-250
PG2 exibe a temperatura de cada zona em Celsius ou Fahrenheit e o limite de luz (se disponível) de cada zona.
Test todos disp: Todos os dispositivos são testados.
Outros testes de dispositivo: Cada um dos outros dispositivos no sistema é ativado pelo instalador e o display indica
que os dispositivos ainda não foram testados. A indicação “sou eu” ajuda a identificá-los, se necessário. Um contador
também indica o número de dispositivos que permanecem não testados.
PRONTO

⋅⋅⋅

TESTE PERIÓDICO

⋅⋅⋅

MENU desejado

Para realizar um teste periódico, certifique-se de que o sistema esteja desarmado e entre no menu “TESTE
PERIÓDICO” usando o código do instalador (8888 por padrão) ou o código do instalador mestre (9999 por padrão).
Imediatamente após pressionar o menu “TESTE PERIÓDICO”, todos os 4 LEDs no painel e todos os 5 LEDs no KP250 PG2 devem acender momentaneamente (teste de LED).
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Opção

Instruções

TESTE DE SIRENES

É possível testar sirenes e estroboscópio sem fios e sirenes de sensores de fumaça e
teclados.
Para iniciar o teste de sirenes, pressione

. A tela agora exibe “SIRENE N" 

“<AVANÇAR>/<OK>”. "N" indica o local da zona atribuído à sirene sendo testada no
momento.
Primeiro, a sirene do painel soa por 1 segundo, depois disso, o sistema PowerMaster
repetirá automaticamente o procedimento para a próxima sirene registrada no sistema
até que todas as sirenes tenham sido testadas. Você deve escutar os sons das sirenes
e certificar-se de que todas as sirenes soam.
Assim que todas as sirenes tenham sido testadas, o painel de controle testará agora as
sirenes dos sensores de fumaça que estão registradas no sistema de alarme. O display
agora exibe "Zxx: SIRENE FUMAÇA" “<PRÓXIMO> ou <OK>”, onde "Zxx" indica o
número da zona do sensor de fumaça. Durante esse período, a sirene do sensor de
fumaça testado soará por 10 segundos.
Pressione
para testar a sirene do próximo sensor de fumaça.
Assim que todas as sirenes dos sensores de fumaça tiverem sido testadas, o painel de
controle testará agora as sirenes dos teclados que estão registradas no sistema de
alarme. O display agora exibe "Kxx: SIRENE TECLADO”  “<PRÓXIMO> ou <OK>”
onde 'Kxx" indica o número do teclado. Durante esse período, a sirene do sensor de
fumaça testado soará por 10 segundos.
Quando os testes de sirene forem concluídos, o display exibe “TESTE SIREN TERM”.
Pressione o botão
TEMP/LUZ

ou o

para confirmar o teste.

O KP-250 PG2 exibe a temperatura e intensidade da luz da zona.
Ao testar, todos os resultados de temperatura e luz anteriores dos sensores serão
apagados.
Para exibir a temperatura e intensidade de luz de zonas no KP-250 PG2, pressione
. Depois de 20 segundos, O KP-250 PG2 exibe a temperatura, o número e o
local do sensor, como no exemplo a seguir: "Z01 24.5°C" "Z01:Temp. Sensor” muda
para “Personalizado”. Clique repetidamente no botão

para analisar a

temperatura de cada zona (pelo sensor de temperatura). Se não houver nenhum
resultado, a seguinte mensagem é exibida: Zxx TEMP: Sem TST.
A indicação do nível de luz é dinâmica, ou seja, se um detector tiver apenas dois limites
de luz definidos, a seguinte mensagem é exibida no KP-250 PG2:
•

Para luz 100%: LUZ (**)

•

Para completa escuridão: LUZ ()

Se não houver nenhum resultado, a seguinte mensagem é exibida: Zxx LUZ: Sem TST.
O display alterna entre a temperatura, o número do sensor e a localização do sensor,
como no exemplo a seguir: Z01 24,5 °C > Z01: LUZ (**) > Z01: Número do sensor >
Localização da sala.
Quando a temperatura e luz de todas as zonas tiverem sido analisadas, o display exibe
“FIM TESTE DISPOS”. Pressione o botão

ou o

para confirmar o teste e, a

seguir, vá para o próximo passo para testar os outros dispositivos.
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Instruções

TEST TODOS DISP

Você pode testar todos os dispositivos em um procedimento.
Pressionar

durante o processo de teste exibirá detalhes de cada dispositivo que

ainda não foi testado. O KP-250 PG2 lê o número do dispositivo, seguido pelo tipo de
dispositivo (por exemplo, sensor de contato, sensor de movimento ou chave seg.) e a
localização do dispositivo. Nesse estágio, pressionar qualquer uma das teclas a seguir
abrirá as seguintes opções:
1.

Pressione

para visualizar os detalhes do próximo dispositivo não testado.

2. Pressione
para sair do processo de teste.
Durante o teste, você também pode verificar a indicação de intensidade do sinal de
cada dispositivo (para obter mais detalhes, consulte Instruções de Instalação do
dispositivo).
Após todos os dispositivos terem sido testados, o KP-250 PG2 exibe “FIM TESTE
DISPOS”.
TESTE DE E-MAIL

Para testar e-mails, proceda da seguinte forma:
Quando estiver na opção TEST E-MAILS, pressione

para iniciar o teste.

A mensagem a seguir aparece na tela: Aguarde…
Ao término do teste, a mensagem a seguir aparece na tela: <Verif. caixa correio>.
Verifique a caixa de entrada do e-mail particular para visualizar o e-mail enviado.
Obs.:
1. Para o êxito do teste, o evento deve primeiro chegar no servidor antes de o servidor
poder enviar o e-mail à caixa de entrada do usuário.
2. Como um alarme de roubo é enviado, um evento de alarme deve ser configurado
para eventos de relatório (consulte as seções 4.6.3 Configurar relatórios de eventos
para as centrais de monitoração e 4.6.4 Configurar relatórios de eventos para
usuários privados).

TESTAR UM DISP

Selecione um grupo de dispositivos específico que deseja testar. Por exemplo,
Sensores movim.
Pressione

SENSORES DE
CONTATO

para acessar o submenu “TESTAR UM DISP” e utilize

rolar entre as famílias de dispositivo. Pressione

para

para entrar no submenu <família

de dispositivo>. Por exemplo: “SENSORES MOVIM”.
As telas a seguir serão exibidas: "Xxx <nome do dispositivo>"  <local>

SENSORES MOVIM

SENS QUEBRA VIDR.

Em que "Xxx" indica o número do dispositivo.
Se não houver dispositivo, a tela a seguir será exibida: "DISP NÃO EXISTE".
Pressione

para testar o dispositivo selecionado. A tela a seguir será exibida:

"Z01 ATIVAR AGORA".
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Opção
SENSORES CHOQUE

Instruções
Percorra o local para testar os detectores/sensores ou pressione qualquer tecla do
dispositivo portátil selecionado para iniciar o teste.
Durante o teste, você também pode verificar a indicação de intensidade do sinal de
cada dispositivo (para obter mais detalhes, consulte Instruções de Instalação do
dispositivo).
Ao fim do processo de teste, o painel reverterá para o último grupo de dispositivos
selecionado.
Para testar o intervalo de micro-ondas do detector duplo:
1.

Pressione

para acessar o submenu “TESTAR UM DISP” e utilize

para

navegar até a opção “SENSORES DE MOVIMENTO”.
2.

Pressione

; as telas a seguir serão exibidas: "Z01:Sensores movim"

<local>.
3.

Pressione

4.

Pressione

continuamente para selecionar um número de zona diferente.
; se o dispositivo selecionado for Tower-32AM PG2, as seguintes

telas aparecerão: "<OK AJUSTE MW"  “<AVANÇAR> TESTE UM".
Para testar o intervalo de micro-ondas, vá para o passo 5. Para testar um intervalo de
micro-ondas diferente, vá para o passo 7.
5.

Pressione

; a tela a seguir será exibida: "ATIVAR MW AGORA".

6. Ative o dispositivo; a tela retornará para “TESTAR UM DISP”.
Agora é possível repetir o procedimento para outro detector duplo.
7.

Pressione

8.

Pressione

para selecionar uma configuração de sensibilidade.
continuamente para selecionar entre “Mínimo” (padrão), “Médio”

ou “Máximo”
9a. Pressione

; o painel receberá um reconhecimento do dispositivo indicado

por uma caixa preta ao lado da configuração selecionada. Depois disso, a tela
altera momentaneamente para a mensagem “ATIVAR MW AGORA” e depois
retorna à configuração solicitada.
9b. Se você pressionar
, o procedimento de ajuste termina.
Importante: O procedimento mencionado acima é para fins de teste apenas e não
altera as configurações do detector. As configurações devem ser salvas usando o menu
MODIF DISPOS.
Para testar o detector de choque:
1.

Pressione

para entrar no submenu “TESTAR UM DISP” e use

para

navegar para “SENSORES CHOQUE”.
2.

Pressione

; as telas a seguir serão exibidas: "Zxx:Shk+AX+CntG3"

13



<local>.

13

Dependendo do modelo de detector de choque, um dos seguintes pode aparecer no lugar: "Zxx:Shk+AX" / "
Zxx:Shk+CntG3" /" Zxx:Shk+CntG2".
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3.

Pressione

4.

Pressione

5.

"CHOQUE NÃO ATIV". "CONTATO NÃO ATIV" "AUXIL. NÃO ATIVO".
Obs.: As telas acima são toda a gama de telas que podem aparecer e indicam as
entradas que ainda não foram ativadas. Porém, uma vez que há vários modelos no
detector de choque, nem todas as telas aparecerão em alguns modelos.
Neste estágio, ative cada entrada do detector de choque alternadamente.

continuamente para selecionar um número de zona diferente.
; as telas a seguir serão exibidas: "Zxx ATIVAR AGORA"

Para testar o detector de movimento com uma câmera integrada (Next CAM PG2
ou TOWER CAM PG2):
1.

Pressione

para acessar o submenu “TESTAR UM DISP” e utilize

para

navegar até a opção “SENSORES DE MOVIMENTO”.
2.

Pressione

; as telas a seguir serão exibidas: "Z01:Sensores movim"

<local>.
3.

Pressione

4.
5.

Pressione
; as telas a seguir serão exibidas: "Zxx ATIVAR AGORA".
Ative a entrada do detector; as telas a seguir serão exibidas: "<Zxx ESTÁ ATIVO>"
 “<OK>ENVIAR IMAGEM”.
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5. Tratando de problemas no sistema
Falha

Significado

Solução

O painel de controle não consegue
configurar ou controlar o dispositivo.
O consumo de bateria aumenta.

1.

1 VIA

2.
3.
4.
5.
6.

Certifique-se de que o dispositivo
esteja fisicamente presente.
Verifique se há falhas do
dispositivo na tela, por exemplo,
bateria baixa.
Use o diagnóstico de RF para
verificar a intensidade do sinal
atual e durante as última 24 horas.
Abra a tampa do dispositivo e
substitua a bateria ou pressione a
chave de violação.
Instale o dispositivo em um local
diferente.
Substitua o dispositivo.

FALHA CA

Não há alimentação para o sensor de
gás

Certifique-se de que a fonte de
alimentação esteja adequadamente
conectada

FALHA DA FONTE DE
ALIMENTAÇÃO CA

Não há energia e o sistema está
funcionando com a energia da bateria
reserva

Certifique-se de que a fonte de
alimentação esteja adequadamente
conectada

O detector de incêndio deve ser limpo

Use um aspirador de pó para limpar as
ventilações de ar do detector
ocasionalmente para mantê-las livres
de poeira.

Uma mensagem não pôde ser enviada
para a central de monitorização ou
para um telefone privado (ou uma
mensagem foi enviada, mas não
reconhecida)

1.

A bateria reserva no interior do painel
de controle está fraca e deve ser
substituída (consulte o Guia do
instalador do PowerMaster-10/30 G2,
seção 7.3 ou Guia do instalador
PowerMaster-33 G2, seção 5.2).

1.

O painel de controle foi fisicamente
violado ou sua tampa foi aberta, ou ele
foi removido da parede.

O painel de controle não está fechado
adequadamente. Abra o painel de
controle e depois feche-o.

O fusível do PGM está queimado ou
sobrecarregado.

Certifique-se de que a carga de
conexão esteja conforme o
determinado nas Especificações.

LIMPAR INCÊNDIO

FALHA DE COM.

BAT FRACA CPU

VIOL CPU ABERTA

FALHA FUSÍVEL
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2.
3.

2.

Verifique a conexão do cabo de
telefone
Verifique se o número de telefone
correto foi discado.
Disque à central de monitorização
para verificar se os eventos foram
recebidos.
Verifique se a alimentação CA
está disponível no painel.
Se houver um problema por mais
de 72 horas, troque o conjunto da
bateria
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Falha

Significado

Solução

Falha no detector de gás

Detector de gás: desconecte e
reconecte o conector da fonte de
alimentação CA.
Detector de gás CO: Substitua o
detector.

PROB GÁS

FALHA REDE GSM

O comunicador GSM não é capaz de
se conectar à rede de celular.

1.
2.
3.
4.
5.

SISTEMA BLOQ

Foi detectado um sinal de
radiofrequência que está bloqueando o
canal de comunicação dos sensores e
do painel de controle.

Localize a fonte de interferência
desligando todos os dispositivos sem
fios (telefones sem fios, plugues de
ouvido sem fios, etc.) na casa por 2
minutos e depois verifique se o
problema continua.
Também use o diagnóstico por RF
para verificar a intensidade do sinal.

Há um problema com a linha telefônica

1.

FALHA LINHA
2.

BATERIA FRACA

A bateria em um sensor, keyfob ou
comando sem fios está perto do fim de
sua vida útil.

FALTANDO

Um dispositivo ou detector não se
reportou ao painel de controle por
algum tempo.

1.

2.
1.
2.
3.

NÃO EM REDE

Um dispositivo não foi instalado ou não
foi instalado corretamente, ou, não
pode estabelecer uma comunicação
com o painel de controle após a
instalação.

4.
5.
1.
2.
3.
4.

RSSI BAIXA

Mova o Painel e a unidade GSM
para outro local.
Entre e saia do menu do instalador
Desconecte a unidade GSM e
instale-a novamente
Substitua o cartão SIM
Substitua a unidade GSM

O comunicador GSM detectou que o
sinal de rede GSM está fraco
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Levante o receptor de telefone e
certifique-se de poder escutar uma
linha telefônica
Verifique a conexão do telefone ao
painel de controle
Para dispositivos alimentados por
CA, verifique se há energia CA
disponível e conecte ao
dispositivos.
Substitua a bateria do dispositivo.
Certifique-se de que o dispositivo
esteja fisicamente presente.
Verifique se há falhas do
dispositivo na tela, por exemplo,
bateria baixa.
Use o diagnóstico de RF para
verificar a intensidade do sinal
atual e durante as última 24 horas.
Substitua a bateria.
Substitua o dispositivo.
Certifique-se de que o dispositivo
esteja fisicamente presente.
Use o diagnóstico de RF para
verificar a intensidade do sinal
atual e durante as última 24 horas.
Abra a tampa do dispositivo e
substitua a bateria ou pressione a
chave de violação.
Registre o dispositivo novamente.

Mova o Painel e a unidade GSM para
outro local.
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Falha

Significado

Solução

Não há alimentação na sirene

Certifique-se de que a fonte de
alimentação esteja adequadamente
conectada

O sensor possui uma violação aberta

Feche a violação aberta

O sensor reporta problema

Substitua o sensor

O detector alerta quando estiver no
modo de Teste de saturação

Se desejar continuar o Teste de
Saturação, mais nenhuma ação deve
ser realizada.

FALHA CA SIRENE

VIOLAÇÃO ABERTA

PROBLEMA

FALHA TEST SATUR

Se desejar cancelar o Teste de
Saturação, desative o teste (veja a
seção 3.4.6).
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6. Lendo o registro de eventos
Até 100 eventos são armazenados no registro de eventos. O usuário pode acessar esse registro e analisar os eventos
um a um. Se o registro de eventos for completamente preenchido, o evento mais antigo será excluído quando um novo
evento for registrado. A data e a hora da ocorrência serão memorizadas para cada evento.
Obs.: Até 1000 eventos são armazenados no registro de eventos que pode ser analisado por meio da aplicação de
software de PC do Programador Remoto ou pelo servidor PowerManage remoto.
Quando estiver lendo o registro de eventos, eles serão exibidos em ordem cronológica, do mais recente para o mais
antigo. O acesso ao registro de eventos é fornecido clicando no botão

(não pelo menu do instalador). O processo

de ler e apagar o registro de eventos é mostrado na tabela a seguir:
Etapa 1
No modo de operação normal


[1]

00h00 PRONTO

Etapa 2
Insira o código do instalador


[2]


[3]

APRESENTE TAG OU
DIGITE O CÓDIGO

KP-250
LISTA DE EVENTOS

Etapa 4
Role na Lista de eventos

Etapa 3
Analisar eventos


[4]

Etapa 5
Tela APAGAR REG EVENT

ALARME Z13
09/02/11 3h37 P
Passo 6
Apagar o registro de
eventos


[5]


[6]

➯
ALARME VIOL SR2
07/02/11 11h49 A
Passo 7
O registro de eventos está
apagado

APAGAR REG EVENT


[7]

Passo 8
Retorna ao modo de operação
normal

KP-250
<DEL> p/ Excluir

[8]


KP-250
<OK> para Sair


[1]

00h00 PRONTO

 - Ler eventos
Com o sistema no modo de operação normal, pressione a tecla

[2]
[3]

.

Lendo o registro de eventos
Insira o código do instalador atual e pressione

para entrar na “LISTA DE EVENTOS”.

O último evento é exibido.
O evento é exibido em duas partes, por exemplo, “Alarme Z13” e “09/02/10 3:37 P”.
Obs.: No modo de teste de saturação, o painel exibe a zona de alarme e substitui por "Zxx:Falha T.

[4]

Satur".
Pressione

repetidamente para rolar através da lista de eventos.
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[5]
[6]

Apagando e saindo do registro de eventos:
A partir de qualquer lugar do registro de eventos, pressione o botão
Nesse estágio no procedimento, clicar no botão
registro do evento. Clicar no botão

[7]
[8]

Pressione o botão

.

reverterá para “APAGAR REG EVENT”.

para apagar o registro de eventos.

O sistema apaga o registro de evento e um bipe de operação bem-sucedida é escutado.
Pressione
Clicar no botão

para reverter para o modo de operação normal.
repetidamente em qualquer estágio no procedimento o leva um nível acima com

cada clique. Clicar no botão
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e depois pressione

o levará a “<OK> PARA SAIR” sem apagar o

leva à opção “<OK> PARA SAIR”.
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APÊNDICE A: Especificações
Banda de frequência (MHz)
Protocolo de comunicação
Tipo de bateria
Expectativa de vida da bateria
Limite de bateria fraca
Fonte de alimentação

Europa e resto do mundo: 433-434, 868-869 EUA: 912-919
PowerG
Quatro pilhas alcalinas AA 1,5V
3 anos (em caso de uso normal).
4,4 V
Bateria: 4,8 VCC a 6 VCC

Luz de fundo
Temperatura operacional
Umidade

Azul (teclado)/branca (display)
0 °C para 55 °C (32 °F para 131 °F)
Umidade relativa média de aprox. 75% sem condensação. Por 30 dias por ano, a
umidade relativa pode variar de 85% a 95% sem condensação.
150x100x20 mm (5-7/8 x 3-7/8 x 13/16 pol.)
379 g (13 oz).
Instalado na parede ou mesa de trabalho
Branca

Dimensões (CxLxP)
Peso (incluindo bateria e suporte)
Instalação
Cor
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APÊNDICE B: Trabalhando com partições
Seu sistema de alarme está equipado com um recurso de particionamento integrado que pode dividir seu sistema de
alarme em três áreas distintas identificadas como partição 1 a 3. Uma partição pode ser armada ou desarmada,
independentemente do estado de outras partições dentro do sistema. O particionamento pode ser usado em
instalações em que os sistemas de segurança compartilhados são mais práticos, como um home office ou um edifício
de armazenamento. Quando particionado, cada zona, cada código de usuário e muitos dos recursos do sistema podem
ser atribuídos às Partições 1 a 3. Cada código de usuário é atribuído com uma lista de partições a serem controladas
para que seja limitado o acesso de usuários a determinadas partições.
Quando o particionamento estiver ativado, os displays de menu são alterados para incorporar o recurso. Da mesma
forma, também cada dispositivo, usuário e tag de proximidade tem menus adicionais de partições, onde são atribuídos
a determinadas partições e excluídos de outras.
Obs.: Quando o Modo de Partição estiver desativado, todas as zonas, códigos de usuário e recursos do painel de
controle operarão como em uma unidade regular. Quando o modo de partição estiver desativado, todas as zonas,
códigos de usuário e recursos do painel de controle são automaticamente atribuídos à Partição 1.
B1. Interface do usuário e operação
Consulte o Guia do Usuário do KP-250 PG2, APÊNDICE B. PARTICIONAMENTO para uma descrição detalhada da
interface do usuário (Armar/desarmar, comportamento da sirene, mostrar função, etc.).
B2. Áreas comuns
Quando as partições se cruzam, a área comum às partições deve receber uma zona. Essa zona comum é atribuída a
múltiplas partições e pode ser cruzada por todos os usuários que são designados às partições.
Pode haver mais de uma área comum em uma instalação, dependendo do layout da propriedade. Uma área comum
não é o mesmo que uma partição; ela não pode ser armada/desarmada diretamente. Áreas comuns são criadas
quando o usuário atribui uma zona ou mais a 2 ou 3 partições. A Tabela A1 apresenta o comportamento dos diferentes
tipos de zona em uma área comum.
Tabela A1 - Definições de área comum
Tipos de zona de área

Definição

comum
Perímetro

• Age como definido somente após a última partição atribuída ter sido armada em
AUSENTE ou CASA.
• Caso uma das partições seja desarmada, um alarme iniciado a partir dessa zona
será ignorado para todas as partições atribuídas.

Zonas de intervalo

•

Zonas de intervalo não acionarão um intervalo de entrada a menos que todas as
partições atribuídas estejam armadas. Portanto, não é recomendado definir zonas
de intervalo como áreas comuns.

Acesso ao perímetro

•

Age como definido somente após a última partição ter sido armada em AUSENTE
ou CASA.

(Seguidor de perímetro)

Interior

Caso uma das partições seja desarmada, um alarme iniciado a partir dessa zona
será ignorado para todas as partições atribuídas.
• Caso uma das partições atribuídas à área comum esteja em estado de intervalo
(e as outras partições estejam armadas), o alarme se comportará como um
seguidor de perímetro somente para esta partição. O evento será ignorado para
outras partições armadas atribuídas.

•

• Age como definido somente após a última partição atribuída ter sido armada em
AUSENTE ou CASA.
•
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Caso uma das partições seja desarmada ou armada em CASA, um alarme
iniciado a partir dessa zona será ignorado por todas as partições atribuídas.
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Tipos de zona de área

Definição

comum
Acesso ao interior
(Seguidor de interior)

Casa E/E
(Casa/Retardo)

• Age como definido somente após a última partição atribuída ter sido armada em
AUSENTE ou CASA.
• Caso uma das partições seja desarmada ou armada em CASA, um alarme
iniciado a partir dessa zona será ignorado por todas as partições atribuídas.
• Caso uma das partições atribuídas à área comum esteja em estado de intervalo
(e as outras partições estejam armadas), o alarme se comportará como um
seguidor de interior para somente esta partição. O evento será ignorado para
outras partições armadas atribuídas.
• Age como um tipo de seguidor de perímetro quando todas as partições atribuídas
estão armadas no modo AUSENTE.
• Age como um tipo de intervalo quando pelo menos uma das partições atribuídas
está armada em CASA.
•

Será ignorado quando pelo menos uma das partições atribuídas estiver
desarmada.

•

Sempre armado.

Sem alarme

•

Sempre ignorado. Não há alarmes para tipos de zona sem alarmes. Pode ser
utilizado, por exemplo, para ativar PGMs sem alarmes em todos os modos.

Externo

•

Age como definido somente após a última partição atribuída ter sido armada em
AUSENTE ou CASA.

Tecla de armar

•

Armando todas as partições atribuídas.

Intrusão, Falha de linha,

•

Sempre armado.

Sem alarme

•

Sempre ignorado. Não há alarmes para tipos de zona sem alarmes. Pode ser
utilizado, por exemplo, para ativar PGMs sem alarmes em todos os modos.

Externo

•

Age como definido somente após a última partição atribuída ter sido armada em
AUSENTE ou CASA.

Tecla de armar

•

Armando todas as partições atribuídas.

Intrusão, Falha de linha,

•

Sempre armado.

Emergência; Incêndio;
Inundação; Gás;
Temperatura; 24 horas
mudo; 24 horas audível

Falha de PSU, Pânico

Falha de PSU, Pânico
Obs.: Um Teste de Saturação de áreas comuns não pode ser iniciado quando uma das partições estiver armada.
Quando o Teste de Saturação para uma área comum está ativo, um evento de alarme é ignorado, a menos que todas
as partições designadas à zona sejam armadas.
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APÊNDICE C: Glossário
Alarme: Há 2 tipos de alarmes:
Alarme sonoro - tanto os alto-falantes internos quanto as externas soam constantemente e o painel de controle reporta
o evento por telefone.
Alarme silencioso - as sirenes permanecem em silêncio, mas o painel de controle reporta o evento por telefone.
Um estado de alarme é causado por:
•
Movimento detectado por um detector de movimento
•
Alteração no estado detectado por um detector de contato magnético - uma janela ou porta fechada está aberta
•
Detecção de fumaça por um detector de fumaça
•
Violação de um dos detectores
•
Pressionar dois botões de emergência simultaneamente no teclado do painel (pânico).
Apoio remoto: Um apoio pode ser um profissional prestador de serviços do qual o proprietário da casa ou do negócio
é cliente (uma Central de monitorização) ou um amigo/parente que aceitou cuidar do local protegido na ausência de
seus ocupantes. O painel de controle reporta os eventos por telefone para ambos os tipos de apoio.
Armação forçada: Quando qualquer uma das zonas de sistema estiver perturbada (aberta), o sistema de alarme não
pode ser armado. Um modo de resolver esse problema é encontrar e eliminar a causa da perturbação da zona (fechar
as portas ou janelas). Outra abordagem é impor uma armação forçada - a desativação automática de zonas que ainda
estejam perturbadas após o término do intervalo de saída. Zonas ignoradas não serão protegidas durante o período no
estado armar. Mesmo que retornem ao estado normal (fechadas), as zonas ignoradas permanecerão desprotegidas até
que o sistema seja desarmado.
A permissão para “forçar armar” é concedida ou negada pelo instalador durante a programação do sistema.
Armar rápido: Armar sem um código de usuário. O painel de controle não exige o código de usuário quando um dos
botões para armar é pressionado. A permissão para usar esse método de armação é concedida ou negada pelo
instalador ao programar o sistema.
Armar: Armar o sistema de alarme é uma ação que prepara o dispositivo para soar um alarme caso uma zona seja
“violada” por movimento ou pela abertura de uma porta ou janela, qualquer que seja o caso. O painel de controle pode
ser armado em diversos modos (consulte AUSENTE, CASA, INSTANTÂNEO e TECLA TRANCA).
Associado: Refere-se a dispositivos.
Atribuída: Refere-se a zonas.
AUSENTE: Esse tipo de armação é usado quando o local protegido está completamente vazio. Todas as zonas, tanto
interiores quanto de perímetro, são protegidas.
CASA: Esse tipo de armação é usado quando pessoas estão presentes em local protegido. Um exemplo clássico é o
período noturno em casa, quando a família está prestes a se retirar para dormir. Com a armação no modo “CASA”, as
zonas de perímetro estão protegidas, mas as interiores não. Consequentemente, o movimento dentro das zonas
interiores será ignorado pelo painel de controle, mas a perturbação de uma zona de perímetro causará um alarme.
Códigos de usuário: O KP-250 PG2 foi projetado para obedecer aos comandos do usuário, desde que sejam
precedidos por um código de acesso de segurança válido.
Pessoas não autorizadas não conhecem esse código, logo, qualquer tentativa da parte delas de desarmar ou contornar
o sistema fracassará. Algumas operações, contudo, podem sem realizadas sem um código de usuário, já que não
interferem com o nível de segurança do sistema de alarme.
Comunicadores: Refere-se ao canal de comunicação, por exemplo, GSM.
Configurações padrão: Configurações que são aplicáveis a um grupo específico de dispositivos.
Desarmar: O oposto de armar – uma ação que restaura o painel de controle a seu estado de espera normal. Nesse
estado, apenas as zonas de incêndio e 24 horas soarão um alarme caso sejam violadas, mas um “alarme de pânico”
também pode ser iniciado.
Detector de contato magnético, sem fios: Um comutador controlado por ímã e um transmissor PowerG sem fios em
uma mesma estrutura. O detector é instalado em portas e janelas para detectar alterações no estado (de fechado para
aberto e vice-versa). Ao detectar que uma porta ou janela está aberta, o detector transmite seu código de identificação
único acompanhado por um sinal de “alarme” e diversos outros sinais de status ao painel de controle.
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O painel de controle, se não estiver armado no momento, considerará o sistema de alarme “não pronto para armar” até
que receba um sinal “restaurado” do mesmo detector.
Detector de fumaça, sem fios: Um detector de fumaça regular e um transmissor PowerG sem fios em uma mesma
estrutura. Ao detectar fumaça, o detector transmite seu código de identificação único acompanhado por um sinal de
alarme e diversos sinais de status ao painel de controle. Como o detector de fumaça está ligado a uma zona de
incêndio especial, um alarme de incêndio se inicia.
Detector de movimento, sem fios: Um sensor de movimento infravermelho passivo e um transmissor PowerG sem
fios em uma mesma estrutura. Ao detectar movimento, o detector transmite seu código de identificação único
acompanhado por um sinal de “alarme” e diversos outros sinais de status ao painel de controle. Após a transmissão,
ele aguarda para detectar outros movimentos.
Detector: O dispositivo (aparelho) que envia um alarme, que comunica com o painel de controle (p. ex., Next PG2 é
um detector de movimento, SMD-426 PG2 é um detector de fumaça).
Estado: AUSENTE, CASA, AUSENTE-INSTANTÂNEO, CASA-INSTANTÂNEO, TECLA TRANCA, FORÇADO,
IGNORAR.
Instantâneo: O usuário pode armar o sistema AUS-INSTANTÂNEO ou CASA-INSTANTÂNEO, cancelando assim o
intervalo de entrada para todas as zonas com atraso pela duração de um período de armação.
Intensidade do sinal: A comunicação do link de qualidade entre os componentes do sistema e o painel de controle.
Local: Atribuir o nome de um local a um dispositivo (por exemplo, Garagem, Porta da frente, etc.)
Painel de controle: O painel de controle é um gabinete que incorpora os circuitos eletrônicos e o microprocessador
que controlam o sistema de alarme. Ele coleta informações dos diversos sensores, processa-as e responde de
diversas formas. Também inclui a interface com o usuário - teclas de controle, teclado numérico, display, som e altofalante.
Período de cancelamento: Quando um alarme é iniciado, o dispositivo de som interno é ativado primeiro por um
período limitado de tempo que é o período para cancelar configurado pelo instalador. Caso um alarme seja disparado
acidentalmente, o usuário pode desarmar o sistema dentro do período para abortar antes que as sirenes reais
comecem e antes que o alarme seja reportado ao apoio remoto.
Por exemplo, você pode armar o painel de controle no modo “CASA-INSTANTÂNEO” e permanecer dentro da área
protegida. Apenas a proteção de perímetro está ativa e, caso nenhuma visita seja esperada enquanto o sistema está
armado, o alarme na entrada através da porta principal é uma vantagem.
Para desarmar o sistema sem causar um alarme, deve-se usar o teclado de controle (que normalmente está acessível
sem perturbar uma zona de perímetro) ou um transmissor keyfob.
Restaurar: Quando um detector retorna do estado de alarme para o estado de espera normal, diz-se que foi
“restaurado”.
Um detector de movimento restaura automaticamente após a detecção de movimento e, está pronto para uma nova
detecção. Esse tipo de “restauração” não é reportada ao apoio remoto.
Um detector de sensor magnético é restaurado somente com o fechamento da porta ou janela protegida. Esse tipo de
“restauração” é relatado aos respondentes remotos.
Sensor: O elemento sensível: sensor piroelétrico, fotodiodo, microfone, sensor óptico de fumaça, etc.
Status: Falha CA, bateria fraca, problema, etc.
Tecla tranca: O modo tecla tranca é um modo de armação especial na qual os “usuários tecla tranca” designados
acionarão uma “mensagem tecla tranca” que será enviada para um telefone quando desarmarem o sistema.
Por exemplo, caso os pais queiram se certificar de que seus filhos voltaram da escola e desarmaram o sistema. A
armação em tecla tranca é possível apenas quando o sistema está armado no modo AUSENTE.
Tipo de zona: O tipo de zona determina como o sistema trata alarmes e outros sinais enviados do dispositivo.
Zona de não alarme: O instalador pode designar uma zona para funções que não a de alarme. Por exemplo, um
detector de movimento instalado em uma escada escura pode ser utilizado para acender as luzes automaticamente
quando alguém cruzar a área escura. Outro exemplo é um transmissor sem fios ligado a uma zona que controla um
mecanismo de abertura de portão.
Zona perturbada: Uma zona em um estado de alarme (que pode ser causado por uma janela ou porta aberta ou por
movimento no campo de visão de um detector de movimento). Uma zona perturbada é considerada como “não segura”.
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Zona: Uma zona é uma área dentro do local protegido sob a supervisão de um detector específico. Durante a
programação, o instalador faz com que o painel de controle aprenda o código de identidade do detector e o vincule à
zona desejada. Como a zona é identificada por número e nome, o painel de controle pode reportar o status de zona ao
usuário e registrar em sua memória todos os eventos reportados pelo detector da zona. Zonas instantâneas e com
intervalo estão “sob vigia” apenas quando o painel de controle está armado, e outras zonas (24 horas) estão “sob vigia”
independentemente de o sistema estar armado ou não.
Zonas de campainha: Permite que o usuário rastreie a atividade na área protegida enquanto o sistema de alarme está
desarmado. Sempre que uma zona de campainha é “aberta”, a campainha emite um bipe duas vezes. A campainha
não emite um bipe, contudo, quando a zona é fechada (retorna ao normal). As residências podem utilizar essa
funcionalidade para anunciar visitantes ou cuidar das crianças. Empresas podem usá-las para sinalizar quando clientes
entram em suas dependências ou quando funcionários entram em áreas restritas.
Obs.: Seu instalador nunca designará uma zona 24 horas ou uma zona de incêndio como uma zona de campainha,
porque ambos os tipos de zona ativam um alarme, caso sejam perturbadas enquanto o sistema se encontra no estado
desarmado.
Mesmo que uma ou mais zonas sejam designadas como zonas de campainha, o usuário ainda pode ativar ou desativar
a função campainha.
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APÊNDICE D: Conformidade com os padrões
Europa: EN 300 220, EN 300 330, EN 301 489, EN 50130-4, EN 60950, EN 50130-5, EN
50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6.
O KP-250 PG2 é compatível com a Diretiva RED 2014/53/EU do Parlamento Europeu e
do Conselho de 16 de abril de 2014.
Os dispositivos periféricos Power G têm funcionalidade de comunicação em duas vias, proporcionando
benefícios adicionais conforme descritos no folheto técnico. Essa funcionalidade não foi testada para cumprir
com os respectivos requisitos técnicos e, portanto, deve ser considerada fora do âmbito da certificação do
produto

Certificado pela Applica T&C, de acordo com a EN 50131.
Reino Unido: esse produto é adequado para uso em sistemas instalados em
conformidade com a PD6662:2010 em Classificação 2 e CLASSE II. DD243 e BS8243
Classificação de segurança: Grau 2
Classe Ambiental: Classe II
EUA: Parte 15 do CFR 47
Canadá: RSS 210
Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Normas FCC e com uma ou mais normas RSS do setor isentos de licença do Canadá. A
operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar
qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar a operação indesejada do dispositivo.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
AVISO! A fim de obedecer aos requisitos de conformidade de exposição da FCC e IC RF, a versão móvel desse dispositivo deve estar em uma
distância de ao menos 20 cm de qualquer pessoa durante a operação normal. As antenas usadas para este produto não podem estar
colocalizadas ou ser operadas em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
Le dispositif doit être placé à une distance d'au moins 20 cm à partir de toutes les personnes au cours de son fonctionnement normal. Les
antennes utilisées pour ce produit ne doivent pas être situés ou exploités conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.
O circuito digital deste dispositivo foi testado e provou-se de acordo com os limites para dispositivos digitais de Classe B, em conformidade
com a Parte 15 das Normas FCC. Esses limites são projetados para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais em
instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia em frequências de rádio e, se não instalado e usado de acordo
com as instruções, pode causar interferência prejudicial à recepção de rádio e televisão. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá
interferência em uma instalação específica. Se esse dispositivo causar alguma interferência, o que pode ser verificado ligando e desligando o
dispositivo, encorajamos o usuário a eliminar a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:
– Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
– Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
– Conectar o dispositivo a uma tomada de um circuito diferente daquele que alimenta o receptor.
– Consultar a distribuidora ou um técnico experiente de rádio/TV.
O usuário é alertado de que alterações ou modificações à unidade, não aprovadas expressamente pela Visonic Ltd., podem impedir que a FCC
ou outra autoridade do usuário opere o equipamento.
R.E.E.E. Declaração de Reciclagem de Produto
Para obter informações referentes à reciclagem deste produto, entre em contato com a empresa da qual você o adquiriu. Se
está descartando este produto, e não devolvendo-o para conserto, você deve garantir que ele seja retornado como
identificado por seu fornecedor. Este produto não deve ser jogado fora como lixo comum.
Diretiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.
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GARANTIA
A Visonic Limited (o "Fabricante") garante apenas este produto (o
"Produto"), unicamente para o comprador original (o "Comprador"),
contra defeitos de fabricação e materiais defeituosos, sob uso
normal do Produto por um período de doze (12) meses, a contar
da data do envio por parte do Fabricante.
Esta Garantia é absolutamente condicionada ao fato de o Produto
ter sido devidamente instalado, mantido e operado nas condições
de uso normal de acordo com as instruções de instalação e
operação recomendadas pelo Fabricante. Produtos que tenham se
tornado defeituosos por qualquer outro motivo, a critério do
Fabricante, como instalação inadequada, não observação das
instruções recomendadas para instalação e operação, negligência,
dano proposital, mau uso ou vandalismo, dano acidental,
alteração, adulteração, ou conserto por qualquer pessoa que não o
Fabricante, não são cobertos por esta Garantia.
O Fabricante não afirma que este Produto não pode ser
comprometido e/ou evitado ou que o Produto impedirá qualquer
morte e/ou ferimento pessoal, e/ou dano a propriedade resultante
de furto, roubo, incêndio ou qualquer outro, ou que o Produto
fornecerá, em todos os casos, aviso ou proteção adequada. O
Produto, adequadamente instalado e mantido, apenas reduz o
risco de que tais eventos ocorram sem aviso e não é uma garantia
ou seguro de que tais eventos não irão ocorrer.
ESTA
GARANTIA
É
EXCLUSIVA
E
SUBSTITUI
EXPRESSAMENTE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS,
OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES, SEJAM ELAS
ESCRITAS,
VERBAIS,
EXPRESSAS
OU
IMPLÍCITAS,
INCLUSIVE QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE
OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM ESPECIAL, OU OUTROS.
EM
HIPÓTESE
ALGUMA
O
FABRICANTE
SERÁ
RESPONSÁVEL COM RELAÇÃO A QUALQUER PESSOA POR
QUALQUER DANO CONSEQUENTE OU INCIDENTAL POR
VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA OU QUAISQUER OUTRAS
GARANTIAS, CONFORME MENCIONADO ANTERIORMENTE.

EM
HIPÓTESE
ALGUMA
O
FABRICANTE
SERÁ
RESPONSÁVEL
POR
QUALQUER
DANO
ESPECIAL,
INDIRETO, INCIDENTAL, CONSEQUENTE OU PUNITIVO OU
POR PERDA, DANO OU DESPESA, INCLUSIVE PERDA DE
USO, LUCROS, RECEITA OU REPUTAÇÃO, DECORRENTES
DIRETA OU INDIRETAMENTE DO USO DO OU DA
INCAPACIDADE DE USAR O PRODUTO POR PARTE DO
COMPRADOR, OU POR PERDA OU DESTRUIÇÃO DE OUTRAS
PROPRIEDADES, OU POR QUALQUER OUTRA CAUSA,
MESMO QUE O FABRICANTE TENHA SIDO AVISADO DA
POSSIBILIDADE DE TAL DANO.
O FABRICANTE NÃO TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE
POR QUALQUER MORTE, FERIMENTO PESSOAL E/OU
CORPORAL E/OU DANO À PROPRIEDADE OU OUTROS
PREJUÍZOS, SEJAM DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS,
CONSEQUENTES OU OUTROS, COM BASE EM UMA
ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO NÃO FUNCIONOU.
Contudo, se o Fabricante for considerado responsável, direta ou
indiretamente, por qualquer perda ou dano decorrente sob esta
garantia limitada, A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DO
FABRICANTE (SE HOUVER) NÃO DEVERÁ, EM HIPÓTESE
ALGUMA, EXCEDER O PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO,
que deve ser fixado como danos liquidados e não como
penalidade, e este será o único e exclusivo recurso contra o
Fabricante.
Ao aceitar a entrega do Produto, o Comprador concorda com tais
condições de venda e garantia e reconhece que elas lhe foram
informadas.
Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de
danos incidentais ou consequentes, e, portanto, essas limitações
podem não se aplicar em determinadas circunstâncias.
O Fabricante não terá qualquer responsabilidade decorrente do
corrompimento e/ou mau funcionamento de qualquer equipamento
de telecomunicações ou eletrônico, ou de quaisquer programas.

As obrigações do Fabricante sob esta Garantia se limitam
unicamente ao conserto e/ou à troca, a critério do Fabricante, de
qualquer Produto ou parte do mesmo que possa se mostrar
defeituosa. Nenhum reparo e/ou troca fará com que se estenda o
período de Garantia. O Fabricante não será responsável por
custos de desmontagem e/ou reinstalação. Para exercer esta
Garantia, o Produto deve ser devolvido ao Fabricante com frete
pré-pago e segurado. Todos os custos de frete e seguro são de
responsabilidade do Comprador e não estão inclusos nesta
Garantia.
Esta Garantia não deve ser modificada, alterada ou estendida, e o
Fabricante não autoriza ninguém a agir em seu nome na
modificação, variação ou extensão desta Garantia. Esta Garantia
se aplicará apenas ao Produto. Todos os produtos, acessórios ou
anexos de terceiros usados em conjunto com o Produto, incluindo
baterias, serão cobertos exclusivamente por sua própria garantia,
caso haja.

O Fabricante não será responsável por qualquer dano ou perda de
qualquer natureza, direta, indireta, incidental, consequente ou
outra, causado pelo mau funcionamento do Produto devido a
produtos, acessórios ou anexos de terceiros, incluindo baterias,
usados em conjunto com os Produtos. Esta Garantia é exclusiva
ao Comprador original e não é passível de cessão.
Esta Garantia se dá em acréscimo a seus direitos legais, não os
afetando. Toda disposição desta Garantia que seja contrária à lei
no estado ou país no qual o Produto é fornecido não se aplicará.
Aviso: O usuário deve seguir as instruções de instalação e
operação do Fabricante, inclusive testes do Produto e de todo o
seu sistema ao menos uma vez por semana, e tomar todas as
precauções necessárias para sua segurança e para a proteção de
sua propriedade.

EMAIL: info@visonic.com
INTERNET: www.visonic.com
©VISONIC LTD.2017
Guia do instalador do KP-250 PG2, D-306928
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Armar e desarmar o sistema
Indicações ícone/tecla

Indicação de armação
ARMAR AUSENTE
ARMAR CASA
DESARMAR
INTERVALO SAÍDA
Os ícones aparecem consecutivamente

Funcionalidade da Programação
Tecla

Funcionalidade do editor de faixa

0

‘.’, ‘0’

1

‘.’, ‘,’, ‘1’

2

“a”, “A”, “b”, “B”, “c”, “C”, “2”

3

“d”, “D”, “e”, “E”, “f”, “F”, “3”

4

“g”, “G”, “h”, “H”, “i”, “I”, “4”

5

“j”, “J”, “k”, “K”, “l”, “L”, “5”

6

“m”, “M”, “n”, “N”, “o”, “O”, “6”

7

“p”, “P”, “q”, “Q”, “r”, “R”, “s”, “S”, “7”

8

“t”, “T”, “u”, “U”, “v”, “V”, “8”

9
#

“w”, “W”, “x”, “X”, “y”, “Y”, “z”, “Z”, “9”
Pressionamento curto: comuta entre Inserir e Substituir.
Pressionamento longo: Altera entre minúsculas (a,b,c…z) e maiúsculas
(A,B,C…Z)

*

‘!’, ‘#’, ‘%’, ‘&’, ‘’’, ‘*’, ‘+’, ‘-’, ‘/’, ‘=’, ‘^’, ‘@’, ‘’, ‘”’, “:”
Move o cursor dos dígitos da esquerda para a direita. Pressionamento longo para
movimento rápido
Move o cursor dos dígitos da direita para a esquerda. Pressionamento longo para
movimento rápido
Confirma e salva a faixa editada e reverte para o menu anterior

ESC

Sair da tela de edição e move um nível para cima para o menu anterior ou superior
sem salvar a faixa de edição
Limpa os dígitos da faixa

1. Aumentar volume

13. ARMAR AUSENTE

25. O sistema está em MODO INSTALADOR
ou CONFIGURAÇÕES USUÁRIO

2. Grave uma mensagem

14. ARMAR CASA

26. Modo Sabbath

3. PGM ligado

15. DESARMAR

27. Instrui o usuário a apresentar a tag de
proximidade (na posição dessa indicação)

4. Reduzir volume

16. Teclado para chamadas telefônicas
(para uso futuro)

28. CA LIGADO

5. Reproduzir uma mensagem

17. EMERGÊNCIA

29. Status da campainha LIG/DESL

6. PGM desligado

18. ALARME INCÊNDIO

30. Problema no sistema

7. Alto-falante PowerMaster
mudo

19. Falha de CA

31. ARMAR AUSENTE

8. Campainha LIG/DESL

20. Bateria fraca

32. Escapar

9. Controle PGM

21. Falha de comunicação: fora do
alcance do painel

33. Anterior

10. Botão registro de
eventos/registrar

22. Problema no sistema

34. Info./OK

11. Instantâneo

23. Memória/alarme na partição ou
sistema

35. Próximo

12. Seleção de partição

24. Mensagem na espera no painel de
controle

36. Descartar/abortar

Contacte a Visonic para mais informações:
info@visonic.com
www.visonic.com
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