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REV. 02

OS 20 MANDAMENTOS PARA SER
BEM SUCEDIDO EM VENDAS
1. Atualização
2. Planejamento
3. Ouça o cliente
4. Fidelize o cliente
5. Supere suas metas
6. Surpreenda seu cliente
7. Faça um bom pós-venda
8. Objeção: Trabalhe a seu favor
9. Seja verdadeiro com seu cliente
10. Motivação pessoal (auto estima)
11. Informe sobre seus concorrentes
12. Não esqueça de seu velho cliente
13. Seja um solucionador de problemas
14. Tenha mais cérebro do que músculo
15. Identifique novos nichos de mercado
16. Não prometa o que não pode cumprir
17. Mantenha seu cliente sempre informado
18. Aprenda a trabalhar com clientes difíceis
19. Encare as dificuldades como oportunidades
20. Seja fiel a seu cliente e a organização que representa

Sucesso!!!

ALARMES

CENTRAL DE COMUNICAÇÃO
CENTRAL DE COMUNICAÇÃO OPTYMUS 32
1- CARO USUÁRIO:
A Central de Comunicação Optymus 32 foi desenvolvida para atender os clientes que necessitam de
comunicação entre ramais, sigilo e privacidade além de diversos recursos que oferecem conforto ao
mesmo. Modular de 4 ramais, podendo chegar a 32 ramais, esta central tem um grande número de
facilidades destinadas a vários aplicativos comerciais e residenciais.
Este guia tem como objetivo orientá-lo na instalação, operação e programação de sua central, que
possui várias facilidades que irão deixar seu dia-a-dia mais ágil e prático. Para que você possa
conhecer todas as facilidades (operações e programações) oferecidas por seu equipamento, leia
atentamente este manual do usuário.
2- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

3-PRODUTO:
A Central de Comunicação Optymus 32 permite ligação de até 32 ramais distintos dentro de um edifício.
Esses ramais podem realizar ligações entre eles sem custo nenhum, além de usufruírem das seguintes
facilidades: Identificação de Ramal, Pega Trote, Transferência, Siga-me interno, Captura, Não Perturbe e
Conferência. As centrais possuem baixíssimo consumo de energia elétrica, praticidade na instalação e
facilidades nas programações.

Figura 1 – Central Montada, Placa 4 Ramais Desbalanceada e Placa 4 Ramais Balanceada
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4- INSTALAÇÃO:
4.1 - CUIDADOS E SEGURANÇA:
- Não instale a central em locais sem ventilação, úmidos, próxima a fontes de calor ou vibrações.
- Evite instalar a central em paredes onde há incidência de sol, atrás de portas, embaixo de janelas ou em
locais de grande circulação de pessoas (corredores, passagens, etc.).
- Procure um local próximo à barra de equalização de potencial de terra (ver item 5.4 Aterramento) e
próximo a uma fonte de energia elétrica.
- Não instale a central próxima a cabos de energia elétrica.
- Não instale a central próxima a televisores ou a equipamentos que operem em radiofrequência.
- Instale a central sempre de acordo com as normas da companhia telefônica.
4.2 FIXAÇÃO DA CENTRAL:
Instale a central em um local com 50 cm de espaço livre das paredes e 1,50 metros em relação ao solo.
Deixe um espaçamento de 2,5 mm entre a parede e a parte interna da cabeça do parafuso.

Figura 2 - Esquema de fixação

4.3 INSTALAÇÃO AC
A central pode ser ligada em 110 ou 220 V (50/60 Hz). A seleção da tensão é automática. Para uma melhor
proteção da central utilize tomada individual padrão novo.
Para evitar a interrupção do funcionamento da central, indica-se a utilização de um no-break ou
shortbreak com potência superior à necessidade da central.
Quando instalar um short-break ou no-break conectado à central, será imprescindível a interligação do
aterramento dos dois equipamentos.
4.4 ATERRAMENTO
A forma ideal para o aterramento da central é a criação de uma barra de equalização de potencial de
terra.
Nessa barra, deve estar ligado o neutro da energia elétrica, o terra da central, as proteções da
entrada AC, as proteções dos troncos e ramais e o fio terra de qualquer outro equipamento ligado à
central. A barra de equalização de potencial de terra cria o mesmo potencial para vários pontos de
terras, evitando a circulação de corrente entre eles. Caso não seja possível a instalação da barra de
equalização, os aterramentos devem ser interligados para criar o mesmo potencial entre eles.
A tomada da Central Optymus 32 já disponibiliza o aterramento através do pino central da tomada
Resistência máxima para o aterramento = 5 Ù.

Figura 3 – Esquema de aterramento
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4.5 INSTALAÇÃO DOS RAMAIS
A Central Optymus 32 permite instalar até 32 ramais através da placa de 4 ramais desbalanceados ou
placa 4 ramais balanceados (opcionais). Para a instalação da(s) placa(s) de ramais(s), deve-se proceder
de acordo com a figura abaixo:

Figura 4 - Instalação Placa 4 Ramais
Ramal desbalanceado é recomendado para instalações onde as distâncias entre terminal telefônico e
PABX são pequenas (Até 250 metros de loop) e em locais de baixa indução de ruído, já o ramal
balanceado minimiza o ruído induzido na linha telefônica, permitindo assim a instalação de terminal
telefônico em ambientes ruidosos a uma distância mais elevada (Até 2500 metros de loop).
IMPORTANTE: As placas de 4 ramais não podem ser retiradas da central em modo de hot swap.
Para efetuar a troca das placas a central deve estar desligada.
Para a instalação dos ramais observar a numeração conforme figura abaixo:

Figura 5 - Instalação das Conexões
5- OPERAÇÃO:
5.1- REALIZANDO UMA LIGAÇÃO:
Para realizar uma ligação de um ramal para outro, basta retirar o telefone do gancho e discar para o
número ?RFISICO? ou RFLEX do ramal desejado.
Dica: Quando houver numeração flexível como “101” e “1010”, por exemplo, após ser discado “101” a
central ficará esperando por até 6 segundos por uma nova tecla para que a chamada prossiga. Caso
queira-se agilizar a chamada basta discar # após o número que a mesma realizará a chamada sem a
necessidade de aguardar os 6 segundos.
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5.2- REALIZANDO UMA TRANSFERÊNCIA:
Ao receber uma ligação e o usuário desejar transferir a ligação a outro ramal basta teclar FLASH (ramal
que estava em conversa fica em espera) e discar o número do ramal desejado, podendo ser com consulta
quando espera o ramal chamado atender ou sem consulta quando após discar o número desejado
colocasse o telefone no gancho.
Caso queira recuperar a ligação em espera pode utilizar a captura de chamada em espera (ver item
8.1.2).
5.3- DEFINIÇÕES:
Após todo comando teclado corretamente será sinalizado com 1 bip longo.
Após todo comando teclado incorretamente será sinalizado com 3 bip’s curto.
RFLEX = Número flexível do ramal assumindo os valores de 1 a 999999.
RFISICO = Número físico do ramal assumindo os valores de 000 a 031.
www.jfl.com.br 9
6- PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA:
A programação do sistema poderá ser realizada por telefone de qualquer ramal da central ou por software
via serial que pode ser baixado do site www.jfl.com.br. Para entrar no modo de programação é necessário
que o programador saiba a senha.
No caso de dúvidas entre em contato com o Suporte Técnico através do telefone (35) 3473-3550.
6.1- ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA:

6.2- SAIR DO MODO DE PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA

6.3- NUMERAÇÃO FLEXÍVEL
6.3.1- INDIVIDUAL (REMOTO)
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6.3.2- INDIVIDUAL (LOCAL):

6.3.3- SEQUENCIAL (MANUAL)

6.3.4- SEQUENCIAL (BLOCO, ANDAR E APARTAMENTO)
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6.3.5- SEQUENCIAL (AUTOMÁTICA):

6.3.6- DESPROGRAMAR:

6.4- CATEGORIA:
6.4.1- INDIVIDUAL:

6.4.2- GERAL:

Padrão de Fábrica: Todos os ramais configurados como categoria normal.
6.5- PORTARIA:
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6.6- RESET:

6.6.1- SENHA DE PROGRAMAÇÃO:

6.7- TEMPO DE FLASH:

7- PROGRAMAÇÕES DE USUÁRIO:
7.1- CAPTURA:
7.1.1- CAPTURA DE RAMAL:

7.1.2- CAPTURA DE CHAMADA EM ESPERA (PÊNDULO):
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7.2- CONFERÊNCIA:

7.3- MÚSICA DE ESPERA:

7.4- NÃO PERTURBE:

7.5- MODO NOTURNO:

7.6- PEGA TROTE:
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7.7- RETORNO DE BINA:
7.7.1- RETORNO DA IDENTIFICAÇÃO DO RAMAL:

7.7.2- RETORNO DA VERSÃO DA CENTRAL:

7.8- SIGA-ME:

8- RESUMO PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA:
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CENTRAL DE COMUNICAÇÃO OPTYMUS 32CENTRAL DE COMUNICAÇÃO
OPTYMUS 32

9- RESUMO PROGRAMAÇÃO DE USUÁRIO:
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CENTRAL DE COMUNICAÇÃO OPTYMUS 64/144
1- O PRODUTO
A Central de Comunicação OPYTMUS é uma Central de Comutação Espacial que tem como
objetivo a comunicação entre usuário através de aparelhos telefônicos. Ela apresenta as seguintes
facilidades:.
- Facilidade de instalação.
- Robustez elétrica.
- Modularidade.
- Facilidade de ampliação.
- Programação via terminal telefônico e/ou computador (Cabo Programador JFL).
- Atualização de firmware de CPU.
- Acesso de ramais à entroncamento analógico (Linhas Telefônicas).

1.1- CARACTERÍSTICAS GERAIS
A Central é montada em Bastidores ( gabinete plástico ) sendo de fácil manuseio e transporte. Tem a
capacidade máxima de 64 Elementos(para Optymus 64) ou 144 Elementos(para Optymus 144).
Os Bastidores são compostos por Placas de Interface que tem conexão simples e segura através de
um robusto sistema Hot swap (desconexão/conexão de Placas sem a necessidade de desligar o
sistema).
Cada Placa de Interface possui no máximo 16 Portas que podem assumir as seguintes
características:
Ramal Analógico Balanceado.
Ramal Analógico Desbanlanceado.
Linha Telefônica de Serviço.
A Central de Comunicação OPYTMUS utiliza o Software Programador OPTYMUS que está
disponibilizado no site JFL (www.jfl.com.br) e pode fazer toda programação que é efetuada por telefone
(ramal flexível, permissões, etc). Infomará também todo o status do sistema (Ramal em Loop,Tronco
tomado , etc).
As atualização de firmware da CPU contendo ampliação de facilidades e melhorias poderão ser
realizadas pelo usuário/instalador sem a necessidade do envio do equipamento para fábrica.

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
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1.2- INSTALAÇÃO

1.3- FIXAÇÃO DA CENTRAL OPTYMUS
- Passe o cabo de pares pelo furo de passagem no gabinete da central do lado da parede;
- Fixe a central com as buchas e parafuso compatível;
- Use espaçamento de 150 cm entre a Central e o chão;
- Use o espaçamento de 50 cm das Paredes.
1.4- INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO DA CENTRAL
- Ligue os pares nos respectivos ramais 000 a 144 ( 01- 02 - 03...16
conforme indicação na Placa de Ramal Desbalanceados/Balanceados);
- Ligue as linhas telefônicas (caso existam) nas suas respectivas
posições na Placa Serviço(TR0...TR3);
- Nas emendas de fios, use espaguete termo retrátil;
- Passe os fios nas canaletas da Caixa;
- Use a sequência correta dos cabos de pares BR (branco), VM (vermelho), PT (preto), AM (amarelo) e
VL (violeta) com AZ (azul), LR (laranja), VD (verde), MR (marrom) e CZ (cinza).
1.4.1- TIPO DE CABO CCI 50-xx

1.5- INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CENTRAL
- Aconselha-se usar um nobreak estabilizado de no mínimo 170 VA/W com Saída Senoidal;
- Para uma melhor blindagem da central, use tomada individual, conecte o ponto de aterramento e a
blindagem do cabo de pares ao fio terra com uma resistência menor que 30 ohms.
1.6- INSTALAÇÃO AC (Corrente Alternada)
- A Central Optymus(cada bastidor) pode ser ligada em 110 ou 220 V (50/60 Hz). A seleção da tensão é
automática (bivolt);
- Para evitar a interrupção do funcionamento da central, indica-se
a utilização de um nobreak ou shortbreak;
- O shortbreak utilizado deve ter potência superior à necessidade da
central.
Quando instalar um shortbreak ou nobreak conectado à central,
será imprescindível a interligação do aterramento dos dois equipamentos.
1.7- INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO
- A forma ideal para o aterramento da central é a criação de uma barra de equalização de potencial de
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terra. Nessa barra, deve estar ligado o neutro da energia elétrica, o aterramento da central, as proteções
da entrada AC, as proteções das Linhas Telefônicas e Ramais e o fio terra de qualquer outro
equipamento ligado à central.
- A barra de equalização de potencial de terra cria o mesmo potencial para vários terras, evitando a
circulação de
corrente entre eles. Caso não seja possível a instalação da barra de equalização,
os aterramentos devem ser interligados para criar o mesmo potencial
entre eles.
- Resistência máxima para o aterramento = 5 ohms.
1.8- INSTALAÇÃO DO RAMAIS E LINHA TELEFÔNICA
- Para instalar os ramais, é necessário preparar o conector
com a fiação de cada ramal;
- O conector usado é o conector RJ45 (conector tipo rede).
Cada conector comporta 4 portas (ramais ou linha telefônica).
A crimpagem dos fios no conector RJ-45 Plug deve ser executada conforme cabos de rede normal;
- As entradas das linhas telefônicas estão localizadas na Placa de Serviço (TR0,TR1,TR2 E TR3). As
linhas telefônicas podem ser compartilhadas por todos os usuários conforme a programação.
IMPORTANTE:
A Placa de Serviço também possui 4 Ramais Balanceados para uso normal e na falta de energia
elétrica, a linha telefônica TR0 será comutada ao ramal 01, presente na Placa.
1.9- CRIMPAGEM

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
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1.10- LIGAÇÃO DAS CENTRAIS A PARTIR DE 1 FIO EM COMUM
Antes de aproveitar a fiação de interfones antigos (com ou sem fio em comum), verifique se a mesma
está em boas condições. Quanto maior a bitola do fio comum e menor o número de ramais ligados,
menor será a possibilidade de interferências. Nunca use fio em comum para placas de ramais
balanceados.
Quando usado fio em comum, pode haver
perda de sigilo na conversação.
- Para se ligar as centrais, siga o procedimento:
Interligue pinos de terminais negativos (RA-, RB-,
RC- e RD-) em curto ou use o Ponto COMUM presente na
Placa da Fonte na Central (Central Optymus 64) ou na Placa
de distribuição (Central Optymus 144).
1.11- LIGAÇÃO ENTRE BASTIDORES
As Centrais Optymus podem ser ligadas entre si, ampliando assim sua capacidade.
- A ligação entre bastidores é feita através do Cabo de Interligação (Cabo Interligação JFL);
- A quantidade da bastidores interligados é 5 onde 1 o é principal e os outros 4 são escravos;

- A ligação entre eles é paralela;
- Quando existir mais de 1 bastidor escravo deve-se usar a placa de interligação.
- Podem-se interligar Centrais Optymus 64 e 144. Observando as capacidades das mesmas (5 centrais).
Importante:
Quando existe a necessidade da interligação entre bastidores deve-se programar os
bastidores envolvidos.
1.12 - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CENTRAIS OPTYMUS 144
A Central Optymus 144 possui Fonte externa que deve ser ligada a Central conforme especificação
abaixo:
1º- Posicione a Fonte na Lateral do Equipamento.

2º- Verifique se o Trava Fio está posicionado (sugere-se que para colocar no passa fio retire-se as
Placas).
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3º- Coloque o Conector de alimentação observando POLARIDADE.

2- INTERLIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOTAMENTE
Pode-se interligar 2 ou 3 equipamentos de forma remota, ou seja, distante de 1500 metros. O objetivo
desta ligação é ampliar a capacidade e ou economizar a instalação.
A Interligação é feita através de Placas de Serviço presentes nos equipamentos. O procedimento de
ligação deve ser da seguinte maneira:
2.1- Escolha um Slot disponível nos Equipamentos que serão usados e coloque a Placa de
Serviço:

2.2- Interligue os equipamentos envolvidos usando a Placa de Serviço observando a seguinte
relação:
RAMAL → TRONCO
TRONCO ← RAMAL

2.3- Tipos de Ligação
Existem 3 tipos de ligações possíveis:
2.3.1- Ligação Ponto a Ponto: Liga 2 equipamentos Ponto a Ponto.
2.3.2- Ligação Serie: Liga um equipamento cascateado com outro em série
2.3.3- Ligação Estrela: Liga um equipamento como centro e os outros centralizado no mesmo.

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
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2.4- Para que a Interligação funcione de forma adequada é necessário que efetue as seguintes
programações:
2.4.1- Programação dos números flexíveis:
Deve-se programar a numeração flexível nos Ramais dos equipamentos (os números flexíveis de
equipamentos diferentes interligados não podem ter o número inicial igual).
Os elementos do tipo Ramal envolvidos diretamente na interligação não devem ser programados.
2.4.2- Programação das Categorias:
Os elementos envolvidos diretamente na interligação devem ter sua categoria programada
independente do seu tipo (ramal ou tronco).
2.4.3- Programação de Rota Saída:
Esta Rota corresponde ao número ou aos números iniciais (número flexível) dos Ramais pertencentes
aos equipamentos envolvidos.
Observações Importantes:
- A maior distância entre 2 equipamentos interligados é de 1500 metros;
- Podem existir até 8 Pontos (Ramal ou Tronco) entre equipamentos interligados;
- Durante o processo de procura de rota de saída disponível a sinalização é diferente (tom de
procura). Esta procura pode durar de 3 a 6 segundos;
- Caso haja conflito entre o número flexível dos equipamentos será dada prioridade aos
Ramais Locais;
- O uso de Bastidores não restringe o uso da Interligação;
- Pode-se programar uma Portaria geral para os equipamentos envolvidos;
- Pode-se programar Desvio externo;
- Não aceita a programação de Siga-me de equipamentos interligados.
Exemplo de programação de Interligação:
Existem 2 prédios com as seguintes características:
- Cada prédio (bloco) possui 8 andares com 2 apartamentos por andar.
- Numeração dos Aptos:
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2.5- Para interligar 2 equipamento deve-se seguir os seguintes passos:
2.5.1- Escolha o equipamento a ser usado observando a quantidade de ramais usado:
Será usado 2 Centrais Optymus com 16 Ramais.
2.5.2- Adquira a Placa de Serviço e escolha o Slot a ser conectado:
- Adotou-se o Slot 2 nos 2 Equipamentos Bloco 1 e Bloco 2;
- Com a escolha desse Slot a Placa de Serviço assume a seguinte característica:
Posição Física 032 - POSICAO RAMAL
Posição Física 033 - POSICAO RAMAL
Posição Física 034 - POSICAO RAMAL
Posição Física 035 - POSICAO RAMAL
Posição Física 036 - POSICAO TRONCO
Posição Física 037 - POSICAO TRONCO
Posição Física 038 - POSICAO TRONCO
Posição Física 039 - POSICAO TRONCO
Obs.: Caso outro Slot for escolhido a Posição Física altera.
2.5.3- Faça a programação dos números flexíveis dos equipamento envolvidos
Escolha um método de programação para número flexível de ramal (via telefone ou CTI) de tal modo que
os Ramais sejam compatíveis com o número dos apartamentos referentes aos Blocos (101, 102, 111, etc
para Bloco 1 e 201, 202, etc para Bloco 2).
2.5.4- Faça a programação da Categoria de Interligação Elementos referentes a Placa de Serviço
Programe como Categoria tipo 5 os Elementos referentes a Posição Física da Placa de Serviço. Esta
programação deve ser executada independente do tipo do elemento (Ramal ou Tronco).
Posição Física 032 - Categoria Tipo 5 (Interligação).
Posição Física 033 - Categoria Tipo 5 (Interligação).
Posição Física 034 - Categoria Tipo 5 (Interligação).
Posição Física 035 - Categoria Tipo 5 (Interligação).
Posição Física 036 - Categoria Tipo 5 (Interligação).
Posição Física 037 - Categoria Tipo 5 (Interligação).
Posição Física 038 - Categoria Tipo 5 (Interligação).
Posição Física 039 - Categoria Tipo 5 (Interligação).
2.5.5- Faça a programação da Tabela de Rota de Saída quando em Intercomunicação
ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
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- Programe o Bloco 1 com Rota de Saída 2 , pois os números flexíveis referente ao Bloco destino (Bloco
2) começam com 2 (201, 211, 202, etc);
- Programe o Bloco 2 com Rota de Saída 1 , pois os números flexíveis referente ao Bloco destino (Bloco
1) começam com 1 (101,111,102, etc);
- Pode-se adotar a posição 00 da Tabela de Rota de Saída.
2.5.6- Faça a programação do Vínculo dos Elementos Placa Serviço a Tabela Rota de Saída
Programe as Posição Física da Placa de Serviço a posição da Tabela de Rota de Saída.
Posição Física 032 →Posição 00 da Tabela Rota Saída (esta posição foi adotada no item anterior).
Posição Física 033 →Posição 00 da Tabela Rota Saída (esta posição foi adotada no item anterior).
Posição Física 034 →Posição 00 da Tabela Rota Saída (esta posição foi adotada no item anterior).
Posição Física 035 →Posição 00 da Tabela Rota Saída (esta posição foi adotada no item anterior).
Posição Física 036 →Posição 00 da Tabela Rota Saída (esta posição foi adotada no item anterior).
Posição Física 037 →Posição 00 da Tabela Rota Saída (esta posição foi adotada no item anterior).
Posição Física 038 →Posição 00 da Tabela Rota Saída (esta posição foi adotada no item anterior).
Posição Física 039 →Posição 00 da Tabela Rota Saída (esta posição foi adotada no item anterior).
2.6- Faça a Interligação Física entre os Elementos Placa Serviço
- Interligue os Elementos da Placa de Serviço observando sempre
RAMAL – TRONCO
TRONCO – RAMAL
- Avalie a distância entre os dois equipamentos.

3- OPERAÇÃO
Sinalização:
3.1- LED PLACA CPU
A Placa de CPU Optymus possui 4 leds de sinalização. Estes leds possuem as seguintes
características quando em funcionamento:
Condição
Funcionamento
Normal
Em Processo de
Atualização de
Software

LED STATUS 1

Status
LED STATUS 2

Pisca lento

Apagado

Aceso

Apagado

LED STATUS 3
Aceso
(Bastidor Principal)
Apagado
(Bastidor Escravo)

Apagado

LED STATUS 0
Pisca Rápido (caso
exista Placas de
Interface)
Aceso

Obs.: O estado do Led da CPU pode alterar dependendo da situação.
3.2- LED PLACA INTERFACE
Toda Placa de Interface possui 1 Led que é definido conforme situação abaixo:
Status
Condição
Em comunicação CPU (sem ação de evento)

LED STATUS 1
Pisca rápido

Sem comunicação CPU
Em comunicação CPU (enviando/recebendo Evento)

Pisca lento
Pisca rápido

3.3- RESET DA CENTRAL
Pode-se acessar vários níveis de Reset através da Chave “PROG”. Estes níveis são acessados por
intermédio de tempo de pressionamento da Chave, ou seja, quanto maior for o tempo de
pressionamento da chave maiores serão os níveis de reset.
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Status
Etapas de Reset
Esperando
confirmação da
Tecla

LED STATUS 1

LED STATUS 2

LED STATUS 3

LED STATUS 0

Apagado

Aceso

Aceso

Apagado

Aceso

Apagado

Apagado

Apagado

Programando
Aceso
Senha de Fábrica e
Programando
Bastidor Principal
Configurando
Aceso
Programação de
Fábrica

Apagado

Apagado

Aceso

Aceso

Aceso

Aceso

Apagamento da
Memória Ram

3.4- FUNCIONAMENTO DA CENTRAL
A Central Optymus é composta por Portas (Portas tipo Ramais ou Linhas Externas). As operações
ocorrem entre Portas do Tipo Ramal /Ramal e/ou Ramal/Linha Externa. Portas Tipo Linha Externa
podem ser denominadas Tronco.
TABELA FUNCIONAL DE PORTA TIPO RAMAL
Ligar para Ramais usando o número físico de outros ramais de Sistema

*

NNN

*

A numeração física consiste no posicionamento das portas nos bastidores. Esta função faz a ligação entre estas portas
quando as mesmas são Portas Tipo Ramal.
Onde: N - Digito de 0 a 9
Numeração Física dos Bastidores Optymus 64/144:
Bastidor
Descrição Bastidor
Numeração Física
----(NNN) Ramal Físico
0
Principal
000-047
1
Escravo 1
176-223
2
Escravo 2
352-399
3
Escravo 3
328-575
4
Escravo 4
704-751
Exemplo: Para discar para o Ramal na Posição Física 352. Tecle < 352 >.

* *

LIGAR PARA RAMAIS USANDO O NÚMERO FLEXÍVEL DE OUTROS RAMAIS DE SISTEMA

NNNNNNN
Esta numeração consiste em um “atributo” dado à numeração fìsica, denominada numeração flexível. Cada número físico
pode ser programado com um flexível de até 6 dígitos (NNNNNN). N :Tecla de 0 a 9.
Para números menores que 6 dígitos pode-se aguardar 3 segundos ou teclar “#” para agilizar a ligação.
Exemplo: Vamos supor que o Número Físico 001 esteja programado com o Número Flexível 101. Neste caso existem duas
maneiras de chamar este ramal.
1- Tecle < 001 > Chamando pelo Número Físico
2- Tecle < 101 > Chamando pelo Número Flexível
PEGA TROTE

* *

* + 90 + #

A função Pega Trote disca sempre para o Ramal programado como portaria, porém, informa a identificação de chamada
da última chamada recebida pelo Ramal.
Obs.: O número fica armazenado no ramal até a próxima ligação ou quando for desligada a Central.
Exemplo: Se o ramal 101 discar para o ramal 102, após desligar, o ramal 102 fizer o comando Pega Trote .Chamará no
ramal programado como portaria e os dígitos mostrados no Identificador de Chamada será 101.
RETORNA NÚMERO FÍSICO AO IDENTIFICADOR DE CHAMADA DE QUALQUER RAMAL

*+81+ *+Número Flexível+ # +<GANCHO>

Retorna via IDENTIFICADOR DE CHAMADA o número físico de qualquer Ramal.
RETORNA NÚMERO FÍSICO AO IDENTIFICADOR DE CHAMADA DE RAMAL LOCAL
+82+#+<GANCHO>

*

Retorna via IDENTIFICADOR DE CHAMADA o número físico do Ramal Local.
RETORNA NÚMERO FLEXÍVEL AO IDENTIFICADOR DE CHAMADA DE QUALQUER RAMAL

*

+80+Número Físico+ # +<GANCHO>

Esta função retorna via identificador de chamada o número flexível de qualquer Ramal.
Exemplo: Caso o número físico 000 esteja programado com número flexível 101 ao discar o comando retornará 101.
RETORNA NUMERO FLEXÍVEL AO IDENTIFICADOR DE CHAMADA DE RAMAL LOCAL

*

+83+#+<GANCHO>

Retorna via IDENTIFICADOR DE CHAMADA o número flexível do Ramal Local
RETORNA NÚMERO FÍSICO DO RAMAL QUE ACIONOU A FUNÇÃO PÂNICO

* + 84 + # + <GANCHO>

Retorna via IDENTIFICADOR DE CHAMADA o número físico do ramal que acionou a função pânico.
CAPTURA CHAMADA DE RAMAL/LINHA EXTERNA

* + 50 +* + Número Flexível do Ramal Chamado + #

Captura qualquer chamada.
Exemplo: Caso o Ramal 103 esteja tocando através de qualquer ramal ao discar o comando atenderá a chamada.
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OUVIR MÚSICA EXTERNA

+ 95 + #

*

Ouve pelo ramal a Música Externa(entrada pela Placa CPU).
Obs.:Cada Placa CPU possui a sua respectiva música.
OUVIR MÚSICA INTERNA

* + 101 + #

Ouve pelo ramal a Música Interna.
Obs.:Cada Placa CPU possui a sua respectiva música.
SAÍDA VIA ROTA DEFINIDA

*

+15+Número do Tronco/Linha Externa (3 dígitos)+#

Busca a linha externa solicitada.
Obs.: A ordem das linhas externas é sempre crescente da esquerda para direita nos slots dos bastidores e crescente dos
bastidores Principal a Escravo.
Obs.: Ao digitar o código da linha é liberado um tom de discar contínuo (caso o ramal tenha permissão através da
configuração do ramal) que será cortado logo que o primeiro dígito seja detectado. Para iniciar a ligação externa pode-se
aguardar 5 segundos ou digitar “#” para agilizar a ligação.
Exemplo: Caso existam 3 placas de serviço (Placa A , Placa B e Placa C) , sendo que duas estejam nos slots 2 e 3
(Placa A e Placa B) do bastidor Principal e uma esteja no slot 1(Placa C) do bastidor Escravo.
Conclui-se que :
Linha Externa 000
Linha Externa 001
Placa A
Linha Externa 002
Linha Externa 003
Linha Externa 004
Placa B
Linha Externa 005
Linha Externa 006
Linha Externa 008
Linha Externa 009
Linha Externa 010
Linha Externa 011

Placa C

Para chamar a linha 007 digita-se <

*

15 007 #>.
LIGAÇÃO EXTERNA

0 + Número Externo a ser Discado
Esta ação “toma” a primeira linha externa disponível do sistema isto ocorre caso o ramal solicitante tenha permissão.
Obs.: Ao digitar “0” é liberado um tom de discar contínuo (caso o ramal tenha permissão através da configuração do
ramal) que será cortado logo que o primeiro dígito seja detectado. Para iniciar a ligação externa pode-se aguardar 5
segundos ou digitar “#” para agilizar a ligação.
LIGAÇÃO EM ESPERA

Pressionar Tecla FLASH
Em conversação o ramal que pressionar a tecla FLASH faz com que ramal ou linha externa que esteja conversando seja
“estacionada” na Espera.
Exemplo: Os ramais 001 e 002 estão em conversação. Se 002 pressionar FLASH o ramal 001 vai ficar ouvindo música
de espera (interna ou externa) enquanto o ramal 002 vai ter tom de discar para executar a ação desejada.
TRANSFERÊNCIA COM E SEM CONSULTA

Não há comando.
O Ramal que estiver em ESPERA será automaticamente transferido
Esta operação executa transferência de chamada de ramais ou linha externa “estacionadas”na espera.
Exemplo: Os ramais 001 e 002 estão em conversação. Se 002 pressionar FLASH o ramal 001 vai ficar estacionado em
espera. Caso o ramal 002 disque para ramal 003 pode ocorrer 2 situações:
- Transferência sem consulta: Ramal 002 logo após discar vai para GANCHO. Neste caso o ramal 001 sairá da situação de
espera, ficará chamando e o ramal 003 ficará tocando.
Quando este atender entrará em conversação com ramal 001;
- Transferência com consulta: O ramal 002 espera o ramal 003 atender e coloca no GANCHO. Neste caso o ramal 001 entra
em conversação com o ramal 003.
PÕE E RETIRA DE ESPERA/USO DE PÊNDULO

<FLASH> +51+#

*

Este comando recupera ramais ou linha externa “estacionadas” na espera.
Obs.: Para derrubar as 2 ligações digite< FLASH > + < GANCHO > ou < GANCHO >.
Exemplo: Os ramais 001 e 002 estão em conversação. Se 002 pressionar FLASH o ramal 001 vai ficar estacionado em
espera. Caso o ramal 002 disque para ramal 003 esperando o ramal 003 atender entrando em conversação com o
mesmo. Caso 002 queira falar alternadamente com os ramais 001 e 003 deve-se utilizar a função Pêndulo(< FLASH >
51 #).
USO DE CONFERÊNCIA

*

+30+#

*

Faz conferência entre até 3 elementos.
Obs.: Todos os Ramais envolvidos na conferência ouvirão bip informando a condição de conferência.
Exemplo: Os ramais 001 e 002 estão em conversação. Se 002 pressionar FLASH o ramal 001 vai ficar estacionado em
espera. Caso o ramal 002 disque para ramal 003 esperando o ramal 003 atender e entrando em conversação com o mesmo.
Caso 002 queira comunicação simultânea com os ramais 001 e 003 deve-se utilizar a função Conferência(< FLASH > 30 #).

*

RETORNA VERSÃO (BASTIDOR EM QUE O TELEFONE ESTÁ CONECTADO)

*

+ 133+ # < GANCHO >

Retorna a Versão do Bastidor
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PROGRAMAÇÃO NÃO PERTURBE

+ 100 +OPÇÃO+ #

*

OPÇÃO:
0 - Desabilita;
1 - Com esta programação toda chamada para o elemento retornará ocupado;
- Somente a Portaria faz ligações aos Elementos.
2 - Com essa programação toda chamada para o ramal reencaminha para portaria.
Obs.: - A Portaria não aceita não Perturbe.
- A opção 1 pode atuar em conjunto com a Programação do Siga-Me.
- A opção 2 atua independente, ou seja se programada sobrepõe as programações da opção 1 e/ou Siga-Me.
PROGRAMAÇÃO SIGA-ME INTERNO

*

+ 601+ Ramal de Origem (Número Flexível)+ OPÇÃO + #

Opção:
0 →Desabilita
1 →Habilita
O Siga-Me é acionado pelo Ramal em que se quer receber a ligação.
Obs.: Pode atuar em conjunto com a Programação do não Perturbe.
O Siga-me pode ser feito quantas vezes forem necessárias, porém não pode ter siga-me de siga-me.
O Comando + 600+ # →Desabilita o próprio Ramal.
Exemplo: Vamos supor que o ramal de A seja 101 e o mesmo esteja em um local onde o número do ramal disponível seja 102.
Então do ramal 102 aciona o comando de siga-me e toda ligação direcionada ao ramal 101 irá redirecionar ao ramal 102.

*

PROGRAMAÇÃO DESVIO EXTERNO

*

+ 602 + RAMAL DESTINO (número flexível)+ OPÇÃO + #

Opção:
0→Desabilita;
1→Habilita.
O desvio é acionado do Ramal em quem ira receber a ligação fazendo assim o desvio.
Obs: Não pode atuar em conjunto com a Programação do “Não Perturbe” e “Siga-me Interno”.
Caso o “Não Perturbe” e “Siga-me Interno” estejam programados será desprogramado. Caso não recorde o número

* *

PROGRAMAÇÃO MODO NOTURNO PORTARIA

*

+ 603 + OPÇÃO + #

Opção:
0→ Desabilita;
1→ Habilita.
Quando habilitada essa função toda chamada efetuada por ramais programados como porteiro é direcionada para o
ramal programado como portaria.
PROGRAMA CADEADO

*+ 500 + SUSU + #

Esta programação é feita objetivando o bloqueio momentâneo do ramal para o uso das linhas externas.
SUSU → Senha de Usuário (4 dígitos).
Esta senha é cadastrada no momento do uso do cadeado.
DESPROGRAMAÇÃO CADEADO

*

+ 501 + SUSU + #

Desbloqueia o Cadeado. Neste momento a senha deixa de existir.
HABILITA FUNÇÃO PÂNICO

*

+ 701+ #

*

+ 700+ #

Quando ativo, toca em todos os pontos de ramais da central, de 8 em 8, exceto nos ramais programados como porteiro e no
ramal que ativou o comando, alertando alguma anomalia no condomínio, como por exemplo, incêndio.
Durante o processo todo ramal tem sinalização de pânico (tom de pânico) Uma vez acionado pode ser desligado pelo Ramal
que acionou e pelo ramal programado como portaria ou após 5 ciclos de chamada interruptas.
Obs: Esta Função só ativada quando está habilitada.
Exemplo: Vamos supor que o ramal 101 acione a função Pânico. A partir deste momento todos os telefones tocaram (de 8 em 8
ramais) por 10 segundos. Caso alguém atenda ou vá usar o telefone será ouvido o tom de Pânico.
DESABILITA A FUNÇÃO PÂNICO
Desabilita a função Pânico
Obs.: Somente o Ramal que habilitou a função Panico ou o Ramal Portaria pode desativar a Função Pânico.

4- PROGRAMAÇÃO
A Central Optymus pode ser programada via telefone e ou via computador (CTI). A prioridade é sempre
via computador ,ou seja, se estiver sendo executada a programação via telefone e a programação via
computador for iniciada essa será automaticamente desativada.
Obs.:
1ª- Elemento do tipo ramal possuem certas características que definem sua identidade. Estas
características são chamadas de Categoria. As Categorias possíveis são:
- Ramal Privilegiado: Tem plena liberdade para executar ligações externas.
- Ramal Semi Privilegiado: Tem liberdade para executar ligações externas vinculadas em uma Tabela
de Permissão previamente programada.
- Ramal Restrito: Não tem liberdade para executar ligações externas.
- Ramal Porteiro: Ramal ligado em terminal telefônico tipo Porteiro (MASTERFONE). É Ramal restrito
sempre.
ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
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- Hotline: Este ramal quando é retirado do GANCHO, liga automaticamente para a portaria.
2ª- Sugestão de Programação. A Central de comunicação Optymus já sai de fábrica pronta para
funcionar. Para que o sistema tenha um melhor desempenho é necessário seguir uma sequência de
Programação:
Programação de Sistema
- Conecte as placas interface (16 Ramais Balanceados, Serviço, etc) nos Slots desejados;
- Desconectar todos os Bastidores (caso haja);
- Apagar totalmente a memória do Sistema (Reset voltando à configuração de fábrica) de cada
Bastidor;
- Configurar os Bastidores Escravos (caso haja);
- Conectar os Bastidores (Caso haja).
Programação de Ramais
- Programar Ramal Portaria;
- Desprogramar os Ramais Flexiveis;
- Programar os Ramais Flexíveis conforme a necessidade
Programação de Linhas Externa (caso haja)
- Habilitar as linhas externas quantas forem usar;
- Programar os Ramais Atendedores;
Programar a categoria dos ramais (privilegiado, semi privilegiado, etc);
- Caso exista ramais semi privilegiados, deve-se programar qual Tabela de Permissão o ramal
está vinculado e posteriormente programar a Tabela de Permissão.
4.1- PROGRAMAÇÃO VIA TELEFONE
A programação pode ser feita por qualquer telefone e quando um telefone estiver em processo de
programação nenhum outro ramal poderá fazê-lo.
Consideração sobre os RAMAIS FÍSICOS
Os RAMAIS FÍSICOS assumem sempre 3 dígitos pré definidos na seguinte sequência:
Optymus 64
Optymus 144

Consideração sobre os RAMAIS FLEXÍVEIS
O RAMAL FLEXÍVEL é o atributo dado ao RAMAL FÍSICO, podendo assumir até 6 dígitos. Nunca deve
começar com “0”.
ENTRAR EM PROGRAMAÇÃO

# + 001 + SSSS

*

Entrar em Programação, onde:
SSSS: Senha de programador 4 dígitos;
SAIR DE PROGRAMAÇÃO

# + 000 +

* (Ou esperar 10 segundos sem operação)
PROGRAMAÇÃO DE SENHA SISTEMA

# + 540 + SSSS +

*

Esta programação altera a senha de sistema.
DESFAZER A PROGRAMAÇÃO DO CADEADO ELETRÔNICO VIA SISTEMA

# +503 + + RAMAL FÍSICO + + # + 1 +
# + 503 + RAMAL FLEXÍVEL+ # + 1 +

*

*

*

*

Esta programação ocorre quando o usuário esquece a Senha usada na programação do cadeado, ou seja, esta
função “desprograma” o Cadeado Eletrônico.
Onde:
“DESPROGRAMAÇÃO” NÚMERO FLEXÍVEL DE TODOS OS RAMAIS

# + 404 #

*

Apaga todos os números de ramais flexíveis da Central.
- O ramal flexível da portaria não será apagado.
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Se NNNNNN for 0, apagará o número flexível do Ramal.
Obs.: Caso exista algum ramal número flexível programado não gravará o novo número.
Exemplo:
Do Ramal da posição física 000 deseja-se programar o ramal da posição física 047 com o número flexível 101.
- Entre em Programação;
- Tecle # 400 047 # 101 [Aguarde Tom de confirmação].

* *

*

PROGRAMAÇÃO NÚMERO FLEXÍVEL INDIVIDUAL (FEITA PELO RAMAL)

# + 403 + NNNNNN + # +
Executa a programação do ramal flexível do próprio ramal.
Os números vão de 000000 a 999999.
Onde:
NNNNNN: Número Flexível( 6 dígitos).
Se NNNNNN for 0 apagará o numero flexível do Ramal.
Obs.: Caso exista algum ramal número flexível programado não gravará o novo número.
Exemplo:
Do ramal da posição física 000 deseja-se programar o número flexível 101.
- Entre em Programação;
- Tecle # 403 101 # [Aguarde Tom de confirmação].

*
# + 401+

PROGRAMAÇÃO SEQUENCIADA

+ RAMAL FÍSICO INICIAL + + NNNNNN + # + NNNNNN + # + NNNNNN + # + (Finalização)

*

*

*

Faz a Programação Sequenciada de Ramais Flexíveis.
Onde:
NNNNNN: Número Flexível (6 dígitos).
Os números vão de 000000 a 999999.
RAMAL FÍSICO INICIAL: A partir de qual ramal físico começará a gravar os Ramais Flexíveis.
Obs.: Caso exista algum ramal número flexível programado não gravará o novo número.
Exemplo: A partir do Ramal da posição física 003 deseja-se programar os números flexíveis 101,102,103,104.
- Entre em Programação;
- Tecle # 401 003 ;
- Tecle 101 # [Aguarde Tom de confirmação];
- Tecle 102 # [Aguarde Tom de confirmação];
- Tecle 103 # [Aguarde Tom de confirmação];
- Tecle 104 # [Aguarde Tom de confirmação];
- Tecle [Aguarde Tom de confirmação].

* *

*

PROGRAMAÇÃO SEQUENCIADA (APARTAMENTO E ANDAR)

+BL+ # + AN+ # +A P+ # + A A AAAA+# +BBBBBB + # + C CCCCC+ #
Faz a Programação Sequênciada de Ramais considerando os Blocos, Andares e Apartamentos.
Onde:
NNNNNN: Número Flexível (6 dígitos).
Os números vão de 000000 a 999999.
RAMAL FÍSICO INICIAL: A partir de qual ramal físico começará a gravar os Ramais Flexíveis.
BL : Número de Blocos (2 dígitos);
AN: Números de Andares (2 dígitos);
APART (AP): Número de Apartamento por Andar (2 dígitos);
AAAAAA: Número do Primeiro Apartamento do Primeiro Bloco(6 dígitos);
BBBBBB: Número do Primeiro Apartamento do Segundo Andar do Primeiro Bloco (6 dígitos);
CCCCCC: Número do Primeiro Apartamento do Segundo Bloco (6 dígitos).
Obs.: Se digitar ( ) em qualquer momento a operação será abortada. Caso haja Erro durante a linha ( xxxx antes do (#) a
operação volta para a linha).

# + 4 0 2+ + RAMAL FÍSICO INICIAL

*

*

*

Exemplo: Caso exista 2 Blocos com 8 Apartamentos (2 Andares com 4 Apartamentos cada), programados nos Ramais 021 a
036:
Bloco 1/Andar 1
Ramal Físico
021
022
023
024

Bloco
1
1
1
1

Apartamento /
Ramal Flexível
101
102
103
104

Bloco 1/Andar2
Ramal Físico
025
026
027
028

Bloco 2/Andar 1
Ramal Físico
029
030
031
032

Bloco
2
2
2
2

Apartamento /
Ramal Flexível
201
202
203
204

Bloco
1
1
1
1
Bloco 2/Andar 2

Ramal Físico

Bloco

033
034
035
036
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Apartamento /
Ramal Flexível
111
112
113
114

2
2
2
2

Apartamento /
Ramal Flexível
211
212
213
214
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- Entre em Programação;
- Tecle # 402 021 ;
- Tecle 02 # [Aguarde Tom de confirmação];
- Tecle 02 # [Aguarda Tom de confirmação].
- Tecle 04 # [Aguarde Tom de confirmação].
- Tecle 101 # [Aguarde Tom de confirmação].
- Tecle 111 # [Aguarde Tom de confirmação].
- Tecle 201 # [Aguarde Tom de confirmação].
- [Aguarde Tom de confirmação].
Obs.: Deve-se aguardar o tom de confirmação.

* *

PROGRAMAÇÃO SEQUENCIADA AUTOMÁTICA (APARTAMENTO)

# + 405 +

*

+ RAMAL FÍSICO INICIAL +

* + APART + # + AAAAAA + #

Faz a Programação Sequenciada de ramais flexíveis considerando a quantidade de Apartamento desejados.
Onde:
RAMAL FÍSICO INICIAL: A partir de qual ramal físico começará a gravar os ramais flexíveis.
APART: Número de Apartamento por Andar (3 dígitos).
AAAAAA : Número do Primeiro Apartamento (até 6 dígitos).
Obs.: Caso exista algum ramal número flexível programado não gravará o novo número.
Exemplo: A partir do Ramal da posição física 003 deseja-se programar em 4 apartamento com número flexível inicial 101.
- Entre em Programação;.
- Tecle # 405 003 ;
- Tecle 004 # [Aguarde Tom de confirmação];
- Tecle 101 # [Aguarde Tom de confirmação];
- [Aguarde Tom de confirmação].
O resultado será :
Ramal Físico 003 → Ramal Flexível 101
Ramal Físico 004 → Ramal Flexível 102
Ramal Físico 005 → Ramal Flexível 103
Ramal Físico 006 → Ramal Flexível 104

* *

PROGRAMAÇÃO/ ”DESPROGRAMAÇÃO” DE RAMAL FÍSICO PORTARIA
Portaria sem Interligação:
Utilizando Ramal Físico

# + 460 +

Utilizando Ramal Flexível
Portaria com Interligação:
Utilizando Ramal Flexível

+ RAMAL_FÍSICO + + # + OPÇÃO(1) +
*
*
*
# + 460+ RAMAL_FLEXÍVEL+ # + OPÇÃO(1) +
*
# + 460+ RAMAL_FLEXÍVEL+ # + OPÇÃO(2) +
*

Programa Ramal como portaria. Só pode ter um.
Opção (1 dígito):
0 → Desabilita (Não usado)
1 → Habilita a Portaria sem Interligação
2 → Habilita a Portaria com Interligação
Obs: A programação da Portaria com Interligação é executada somente em Equipamentos (somente 1 ou vários Bastidores) que
não tem a portaria programada.
- Para apagar a Portaria Interligação escrever no RAMAL_FLEXÍVEL “000”.
Exemplo:
- Equipamento 0 tem Portaria Geral como Ramal Flexível 101 (posição física 000).
- Equipamento 1 deve ter programada a Portaria presente no Equipamento 0.]
- Equipamento 2 deve ter programada a Portaria presente no Equipamento 0.
Programação Equipamento 0:
# 460 + 101 # 1
Programação Equipamento 1:
# 460 + 101 # 2
Programação Equipamento 2:
# 460 + 101 # 2

*
*
*

PROGRAMAÇÃO DE CATEGORIA DE RAMAL INDIVIDUAL

# + 230 + + RAMAL FÍSICO+ + # + CATEGORIA + PERMISSÃO +
# +230 + RAMAL FLEXÍVEL + # + CATEGORIA + PERMISSÃO +

*

*

*

*

Programa a categoria do ramal individualmente.
Onde:
RAMAL FÍSICO: Número Físico que se deseja programar a categoria do ramal (3 dígito);
RAMAL FLEXÍVEL: Número Flexível que se deseja programar a categoria do ramal (Até 6 dígitos).
Permissão (1 dígito):
0 - Não Permite
1 - Permite
Categoria (1 dígito):
0 - Privilegiado (Pode fazer qualquer tipo de ligação externa. O acesso é total e irrestrito).
1 - Semi Privilegiado (Só pode fazer ligações externas para os números que constam na tabela de prefixos permitidos para o
ramal).
2 - Restrito (Só pode realizar ligações para os ramais, não faz ligações externas).
3 - Porteiro (Só pode realizar ligações para os ramais, não faz ligações externas).
4 - Hotline (Só pode realizar ligações para a portaria).
PROGRAMAÇÃO DE CATEGORIA DE RAMAL GERAL

# + 231 + # + CATEGORIA + PERMISSÃO +

*

Programa a Categoria do Ramal de todos os ramais da central.
Onde:
RAMAL FÍSICO: Número Físico que se deseja programar a categoria do ramal (3 dígitos);RAMAL FLEXÍVEL: Número Flexível
que se deseja programar a categoria do ramal (Até 6 dígitos).
Permissão: 0 - Não Permite
1 - Permite
Categoria: 0 - Privilegiado (Pode fazer qualquer tipo de ligação externa. O acesso é total e irrestrito).
1 - Semi Privilegiado (Só pode fazer ligações externas para os números que constam na tabela de prefixos
permitidos para o ramal).
2 - Restrito (Só pode realizar ligações para os ramais, não faz ligações externas).
3 - Porteiro (Só pode realizar ligações para os ramais, não faz ligações externas).
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8.21 REDE

8.22 RESET
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INTERFONE
INTERFONE RESIDENCIAL IRT-4000
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PORTEIRO ELETRÔNICO
PEC 1 TECLA E 13 TECLAS
1- CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Porteiro compatível com qualquer central de comunicação ou PABX que seguem a norma da
ANATEL.
- Possui uma saída específica para fechadura eletromecânica e outra saída contato seco (Relé), que
pode ser utilizada com fechadura eletromagnética, eletromecânica ou qualquer outro tipo de carga.
- Permite o cadastro de até 1600 senhas de usuários (Modelo 13T).
- Fonte chaveada interna (Full Range de 90 a 265 Vac)
- Entrada para uma fonte externa de 12Vdc ou até 15Vac.
- Entrada para até 2 sensores magnéticos, com fio.
- Função de intertravamento para ser usado em eclusa ou gaiola.
- Entrada para até 2 botoeiras.
- Permite a programação de até 100 números flexíveis.
- Programação local através do teclado (Modelo 13T) ou remota via telefone quando em conversação
com o porteiro.
- Função Bootloader para atualização do software, utilizando o cabo programador JFL.
2- FUNCIONAMENTO BÁSICO
O porteiro eletrônico PEC 13T/1T é similar a um telefone viva voz com características especiais para
operar como porteiro.
MODELO 13 TECLAS:
Tecla
: Toda vez que essa tecla for pressionada o porteiro disca para a portaria do condomínio. O
número do ramal da portaria deve ser programado no endereço 251. Padrão número 9. (Ver página 5,
item 6).
Tecla CANCELAR: Esta tecla serve para cancelar a ligação telefônica ou uma operação indevida.
0
Teclas de
a 9
:Utilizadas para discar para o número do apartamento
desejado.
Tecla SENHA : Utilizada para acesso ao condomínio através das senhas de usuários.
PORTARIA

MODELO TECLA ÚNICA:
Tecla ÚNICA: Pressione tecla
para chamar a portaria. Durante a ligação pressione esta tecla para
encerrar. O número do ramal da portaria deve ser programado no endereço 251. Padrão número 9. (Ver
página 5, item 6).
OBS.: No modelo 1T, a programação do número da portaria deve ser feita remotamente. (Ver página 2,
item4).
AMBOS OS MODELOS:
Abrir a fechadura pelo telefone: Durante a ligação, o porteiro permite abrir a fechadura através do
telefone, utilizando as teclas * + 1 para a fechadura 1 ou * + 2 para a fechadura 2. Emite 2 bips
confirmando o acionamento ou 1 bip longo para erro.
Abrir a fechadura por botoeira: Após instalar uma chave PushButton tipo NA em cada entrada BOT1 e
BOT2, é possível abrir a fechadura da saída FECH pressionando a botoeira BOT1 e também, abrir a
fechadura ligada na saída AUX, pressionando a botoeira BOT2. (Ver página 10, itens 18 e 19).
3- MODO DE PROGRAMAÇÃO POR TECLADO (modelo 13 teclas)
Para entrar no modo de programação siga o procedimento abaixo:
1) Pressione a tecla CANCELAR por 3 segundos. O porteiro emite 2 bips curtos;
2) Digite a senha mestre (padrão 5-6-7-8), para entrar em modo de programação. Emite 2 bips e os leds
de fundo do teclado começam a piscar devagar;
3) Digite o endereço desejado e faça as programações necessárias. Quando estiver dentro do endereço
os Leds do fundo do teclado piscam rápido;
4) Para sair do modo de programação pressione a tecla CANCELAR .
4- PROGRAMAÇÃO REMOTA VIA TELEFONE
É possível realizar a programação remota através de um telefone. Para realizar a programação remota,
siga o procedimento abaixo:
1) Disque para o porteiro e aguarde o atendimento. Emite 2 bips curtos;
2) Digite a senha mestre (padrão 5-6-7-8), para entrar em modo de programação. Emite 2 bips curtos.
3) Digite o endereço desejado e faça as programações necessárias;
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4) Para sair do modo de programação pressione a tecla
.
Obs.: Na programação remota a tecla do telefone # (jogo da velha) corresponde a tecla do porteiro e a
tecla do telefone * (asterisco) corresponde a tecla CANCELAR .
CANCELAR

5- PROGRAMAÇÃO DE SENHAS DE USUÁRIOS:
O cadastro inicial de senhas dos usuário deve ser feito na presença do síndico ou zelador, juntamente
com uma pessoa responsável pelo apartamento (Usuário Responsável), que solicitou ao sindico a
entrada no condomínio por intermédio de senha. Visando a segurança do condomínio foi adotado este
método, evitando o cadastro indiscriminado de senhas. Para entrar no modo de cadastro de senhas,
siga o procedimento abaixo:
1) Pressione a tecla CANCELAR por 3 segundos. O porteiro emite 2 bips curtos;
2) Digite a senha do síndico (padrão 1-2-3-4). Emite 2 bips curtos;
3) Digite o endereço 101 para entrar no cadastro de senhas. Emite 2 bips curtos;
4) Digite o número do apartamento e pressione a tecla
, caso o número do apartamento seja inferior
a 6 dígitos. Emite 2 bips curtos;
5) Digite a senha do usuário e pressione tecla
. Emite 2 bips curtos.
6) Para sair do modo de programação pressione a tecla CANCELAR .
PORTARIA

PORTARIA

Para entrar no condomínio utilizando a senha, siga o procedimento abaixo:
1) Pressione a tecla SENHA , digite o número do apartamento e tecla SENHA novamente.
2) Digite a senha cadastrada e pressione a tecla SENHA . Emite 2 bips curtos.
3) Pressione a tecla 1 para abrir fechadura que está na saída Fech, ou pressione a tecla
abrir a fechadura que está na saída AUX.
Obs.: O modo de abertura das fechaduras pode ser alterado. (Ver página 11, item 22).

2

para

Notas:
a) Através dos passos 1) e 2) o porteiro entra no modo de programação do sindico, permitindo o cadastro
e alteração de senhas dos usuários.
b) Utilizando a senha programada para o usuário responsável, é possível cadastrar novas senhas para
outros moradores do apartamento. (Ver página 3, item 5.0.1)
c) Cada senha de morador é composta pelo número do apartamento e a senha do usuário, totalizando 8
dígitos, conforme apresentado nos modelos abaixo:
- Apartamento 1 dígito = 1 AP + 7 SSSSSSS (1 dígito de apartamento + 7 dígitos de senha)
- Apartamento 2 dígitos = 2 AP + 6 SSSSSS (2 dígitos de apartamento + 6 dígitos de senha)
- Apartamento 3 dígitos = 3 AP + 5 SSSSSS (3 dígitos de apartamento + 5 dígitos de senha)
- Apartamento 4 dígitos = 4 AP + 4 SSSS (4 dígitos de apartamento + 4 dígitos de senha)
- Apartamento 5 dígitos = 5 AP + 3 SSS ( 5 dígitos de apartamento + 3 dígitos de senha)
- Apartamento 6 dígitos = 6 AP + 3 SSS (6 dígitos de apartamento + 3 dígitos de senha)
Obs.: Quando o número do apartamento for de 6 dígitos a senha do usuário será composta de 3
algarismos, evitando mesma não fique muito curta.
5.0.1- Cadastro de Senhas para os moradores do apartamento:
Após programar a senha do Usuário Responsável, é possível cadastrar outras senhas para outros
moradores do apartamento, como familiares, empregada, diaristas, etc. Para efetuar novos cadastros
de senha, siga o procedimento abaixo:
1) Pressione a tecla SENHA por 3 segundos. Emite 2 bips curtos;
2) Digite o número do apartamento e pressione a tecla
;
3) Digite a senha do Usuário Responsável e pressione a tecla
. Emite 2 bips curtos;
4) Digite 2 para a opção de cadastro de uma nova senha. Emite 2 bips curtos;
5) Digite a senha a ser cadastrada e pressione
. Emite 2 bips curtos;
6) Caso queira continuar cadastrando mais senhas, repetir os passos de 2) a 5).
PORTARIA

PORTARIA

PORTARIA

Obs.: Após o Usuário Responsável executar os passos de 1 a 3, o porteiro entra em um “menu” onde
podem ser selecionado três opções, conforme detalhadas abaixo:
1- Pressionando a tecla 1 . Emite 2 bips curtos: Entra em modo para alteração da senha do Usuário
Responsável. O porteiro aguarda que seja digitado a nova senha a ser cadastrada. (Ver página 4, item
5.0.2).
2- Pressionando a tecla 2 . Emite 2 bips curtos: Entra em modo para cadastro de uma nova senha
para o morador. O porteiro aguarda que seja digitado a nova senha a ser cadastrada. (Ver página 3, item
5.0.1).
3
3- Pressionando a tecla
. Emite 2 bips curtos: Entra em modo para alteração da senha do
morador. O porteiro aguarda que seja digitado a senha atual e em seguida a nova senha a ser
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cadastrada. (Ver página 4, item 5.0.3).
5.0.2- Alteração da Senha do usuário responsável do apartamento:
Após o Usuário Responsável executar os passo de 1) a 3) do item 5.0.1, o porteiro entra no menu
dedicado as senhas programadas, onde é possível alterar a senha do Usuário Responsável. Para
efetuar a alteração, siga o procedimento abaixo:
1) Digite 1
referente a opção para alterar a senha do usuário responsável. Emite 2 bips curtos;
2) Digite a senha a nova ser cadastrada e pressione a tecla
. Emite 2 bips curtos;
3) Caso o usuário queira fazer outra programação, basta repetir os passos de 2) e 3) do item 5.0.1.
PORTARIA

5.0.3- Alteração da Senha do morador:
Após o Usuário Responsável executar os passo de 1) a 3) do item 5.0.1, o porteiro entra no menu
dedicado as senhas programadas, onde é possível alterar a senha do usuário morador. Para efetuar a
alteração, siga o procedimento abaixo:
1) Digite 3 referente a opção para alterar a senha do usuário morador. Emite 2 bips curtos;
2) Digite a senha atual e pressione a tecla
. Emite 2 bips curtos;
3) Digite a nova senha e pressione a tecla
. Emite 2 bips curtos;
4) Caso o usuário queira fazer outra programação, basta repetir os passos de 2) e 3) do item 5.0.1.
PORTARIA

PORTARIA

Obs.: Cada apartamento possui suas respectivas senhas de morador além da senha de usuário
responsável . Lembrando que com a senha do usuário responsável, é possível realizar novos cadastros
ou alterações em senhas de moradores vinculados ao seu respectivo apartamento. A alteração da senha
do morador somente pode ocorrer na presença do usuário responsável.
5.1- Alteração da senha do Síndico:
O acesso a programação com a senha do síndico, permite somente programações relacionadas com a
alteração ou cadastros de senhas de usuários e senha do síndico, não sendo possível acessar as
programações do sistema. Recomendamos que a senha do síndico seja alterada logo após a instalação
do porteiro no condomínio. Para alterar a senha os síndico, siga o procedimento abaixo:
1) Pressione a tecla
por 3 segundos. Emite 2 bips curtos;
2) Digite a senha do síndico (padrão 1-2-3-4);
3) Digite 100 para entrar no endereço de alteração de senha do síndico. Emite 2 bips curtos;
4) Digite a nova senha de 4 dígitos. Emite 2 bips curtos;
5) Para sair do modo de programação, pressione a tecla
.
Obs.: A senha do síndico deve ser diferente da senha do sistema.
CANCELAR

CANCELAR

5.2- Apagar todas a senhas do apartamento:
Esta programação permite que o síndico apague todas as senhas que estão cadastradas para um
apartamento específico. Para apagar, siga o procedimento abaixo:
1) Pressione a tecla
por 3 segundos. Emite 2 bips curtos;
2) Digite a senha do síndico (padrão 1-2-3-4);
3) Digite 102 para entrar no endereço de alteração de senha do síndico. Emite 2 bips curtos.
3) Digite o número do apartamento e pressione a tecla
. Emite 2 bips curtos;
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR . Emite 2 bips curtos;
CANCELAR

PORTARIA

6- PROGRAMAÇÃO NÚMERO DE RAMAL DA PORTARIA (Endereço 251):
É o número do ramal da portaria que o porteiro disca quando pressionada a tecla portaria
. Essa
programação aplica-se em ambos os modelos (Tecla única e 13 teclas).
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 251. Emite 2 bips;
3) Digite o número da portaria, com no máximo 18 dígitos e pressione
ou a tecla # do telefone
quanto estiver em programação remota. Emite 2 bips curtos.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
PORTARIA

PORTARIA

7- PROGRAMAÇÃO DA SENHA MESTRE (Endereço 252):
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 252 para alterar a senha mestre. Emite 2 bips curtos;
3) Digite a nova senha com 4 dígitos. Emite 2 bips curtos.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
8- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DA SAIDA FECH E SAIDA AUX (Endereços 253 e 254):
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 253 para a saída FECH ou 254 para a saída AUX . Emite 2 bips curtos;
ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
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3) Digite o tempo desejado de 001 a 255 segundos. Emite 2 bips curtos. Padrão 001 segundos.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
Obs.: Ao programar 000 o relê será definido como com retenção.
9- PROGRAMAÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE CONVERSAÇÃO (Endereço 255):
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 255. Emite 2 bips curtos;
3) Digite o tempo desejado de 001 a 255 segundos. Para desabilitar o encerramento da conversação,
programe o tempo com 000. Emite 2 bips curtos. Padrão de fábrica 090 segundos.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
10- PROGRAMAÇÃO DO NÚMERO DE RINGS (Endereço 256):
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 256. Emite 2 bips curtos;
3) Digite o número de rings desejado de 001 a 015. Padrão 003 rings.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
Obs.:
- Caso seja programado 000, o porteiro não atenderá ligações;
- Caso seja programado 015, o porteiro não atende sozinho, porém, emite o tom toda vez que recebe o
ring. É possível atender a ligação pressionando qualquer tecla do esporteiro, exceto a tecla
.
11- ESQUEMA DE LIGAÇÃO (Desenho da parte traseira do produto):
1- Entrada de Rede Elétrica 127/220 Vac;
2- Entrada de sensores magnéticos com fio, para função
intertravamento e detecção de porta aberta;
3 - Saída tipo contato seco para ligação de fechaduras
eletromagnética, eletromecânica ou qualquer outro tipo
de carga. Pode ser configurada como NA ou NF, de acordo
com o jumper do item 9;
4- Saída para fechadura eletromecânica (até 750mA);
5- GND usado para conexão dos sensores SEN1/SEN2,
botoeiras BOT1/BOT2 e FECH;
6- Entradas para chave PushBotton tipo NA;
7- Entrada da fonte externa 15Vac ou 12Vdc;
8- Entrada para ramal de PABX, central de condomínio ou
linha telefônica;
9- Jumper para seleção do tipo da saída AUX
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Obs.: Para instalar a fechadura magnética, utilize sempre uma fonte externa.
12- PROGRAMAÇÃO DO MODO NUMERAÇÃO FLEXÍVEL (Endereço 257 - modelo 13 teclas):
O porteiro PEC13T apresenta o modo de numeração flexível. Essa característica permite que seja
programado uma tabela com 100 números de até 18 dígitos, associando um número físico (Ex.: número
da casa) a um outro número qualquer (Ex.: número do celular do morador da residência).
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 257. Emite 2 bips curtos;
3) Pressione a tecla referente a opção desejada:
1- Para habilitar (emite 2 bip's curtos)
2- Para desabilitar (emite 2 bip's curtos)
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
Obs.: Ao habilitar essa programação, o porteiro realiza chamadas somente para os números que estão
cadastrados como numeração flexível.
13- PROGRAMAÇÃO DE INTERTRAVAMENTO (Endereço 258):
Com a nova função de intertravamento, o porteiro PEC 13T/1T oferece uma segurança a mais para
entrada e saída dos moradores. Pode ser utilizada quando existe um portão tipo eclusa ou gaiola, ou
seja, em ambiente que possui dois portões, onde um portão somente será aberto caso o outro esteja
fechado. Veja o exemplo abaixo:
- Seja um condomínio com uma gaiola, onde o portão 1 está posicionado imediatamente ao lado da
rua (no passeio), enquanto que o portão 2 encontra-se após o portão 1 (lado interno do condomínio),
formando um ambiente fechado.
Quando os 2 portões estiverem fechados, o porteiro dentro da guarita terá a opção de pressionar a
botoeira 1 (que abrirá portão 1 ) ou botoeira 2 (para abrir o portão 2).
No momento em que um morador deseja entrar no condomínio, o porteiro pressiona a botoeira 1 para
abrir o portão 1, liberando o acesso ao interior da gaiola.
Após o acesso ao interior da gaiola, o morador deverá fechar o portão 1, pois somente assim será
possível o porteiro abrir o portão 2 através da botoeira 2. Essa aplicação será válida também caso o
morador queira sair de dentro do condomínio, onde após aberto o portão 2, o mesmo deverá ser fechado
para permitir a abertura do portão 1.
A função de intertravamento promove uma altíssima segurança para entrada e saída do condomínio.
Para programar essa função, siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 258. Emite 2 bips curtos;
3) Pressione a tecla referente a opção desejada:
1- Habilita o intertravamento. Emite 2 bips curtos.
2- Desabilita o intertravamento. Emite 2 bips curtos.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
14- PROGRAMAÇÃO DO TIPO DE FECHADURA À SER UTILIZADO NA SAÍDA AUX (Endereço
259):
O porteiro possui uma saída de relé do tipo contato seco, que pode ser programada como pulsativa ou
constante. A pulsativa geralmente é empregada quando se usa na saída AUX uma fechadura
eletromecânica. Já o modo constante, pode ser usado em uma fechadura eletromagnética ou em
qualquer outro tipo de carga. Para programar o tipo de fechadura, siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 259. Emite 2 bips curtos;
3) Pressione a tecla referente a opção desejada:
1- Constante. Emite 2 bips curtos.
2- Pulsativa. Emite 2 bips curtos.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
Obs.: O borne de conexão da saída AUX possui 2 terminais que correspondem aos contatos do relé
interno da placa, sendo um dos contatos o CM (comum). Já o outro contato é determinado pelo jumper
localizado na parte traseira do porteiro, onde o usuário pode escolher entre NA (Normalmente Aberto) ou
NF (Normalmente Fechado) . Caso o usuário queria colocar uma fechadura eletromagnética na saída
AUX, o jumper traseiro deve estar para NF e a programação da saída AUX deve estar habilitado para
constante. Lembrando que com o uso de uma fechadura eletromagnética, é indispensável uma fonte
externa, especificada conforme as características exigidas pela fechadura.
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15- PROGRAMAÇÃO DA SENSIBILIDADE DO MICROFONE E VOLUME DO ALTO FALANTE
(Endereço 260):
Os ajustes da sensibilidade do microfone e do volume do alto falante são feitos durante a programação
do porteiro PEC13T/1T, sendo que ambos possuem 3 níveis (Mínimo/Médio/Máximo). Para programar,
siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 260. Emite 2 bips curtos;
3) Pressione a tecla referente a opção desejada:
1- Volume Mínimo do Alto Falante.
2- Volume Médio do Alto Falante.
3- Volume Máximo do Alto Falante.
7- Sensibilidade Mínima de Microfone.
8- Sensibilidade Média de microfone.
9- Sensibilidade Máxima de microfone.
4) Para confirmar as opções selecionadas acima, pressione a tecla
quando estiver em
programação local ou pressione a tecla # do telefone, quanto estiver em programação remota. Emite 2
bips curtos.
5) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR , ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
PORTARIA

16- RESET DO PORTEIRO PEC13T/1T (Endereço 261):
Existem duas maneiras de realizar o reset do porteiro PEC13T/1T:
- Através do jumper RESET: Apaga todas as senhas de usuários e retorna o sistema para as
programações de fábrica. Para realizar o reset no porteiro, siga o procedimento abaixo:
1) Desligue a alimentação do porteiro;
2) Conecte o jumper RESET na placa e ligue a alimentação novamente;
3) Após alguns segundos, o porteiro emitirá 3 bips longos e o jumper RESET pode ser aberto.
- Através do modo de programação: Permite ao instalador selecionar se irá apagar apenas as senhas de
usuários ou restaurar as programações padrões sem perder as senhas de usuário, ou ainda, efetuar o
reset geral do sistema. Para realizar o reset no porteiro, siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite endereço 261. Emite 2 bips curtos;
3) Pressione a tecla referente a opção desejada:
1- Reset de todas as programações do sistema para o padrão de fábrica, sem perder
as senhas dos usuários.
2- Reset das senhas dos usuários, sem retornar a programação de fábrica.
3- Reset geral para retornar toda a programação de fábrica e apagar todas as senhas
de usuários.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
17- PROGRAMAÇÃO ENTRADA DOS SENSORES (Endereços 262 e 263):
Permite ao instalador programar o tempo, em segundos, que os sensores com fio instalados nas
entradas SEN1 e SEN2, devem ficar abertos para o porteiro emitir bips sinalizando que o portão está
aberto e deve ser fechado. Para programar, siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 262 para programar SEN1 ou digite 263 para programar SEN 2. Emite 2 bips curtos;
3) Digite o tempo desejado de 001 a 255 segundos. Para desabilitar essa função, programe o tempo com
000 segundos.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
18-PROGRAMAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BOTOEIRA 1 (Endereço 264):
Esta programação permite que o instalador defina a ação que o porteiro deve tomar quando a botoeira 1
for pressionada. Para programar, siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 264. Emite 2 bips curtos;
3) Pressione a tecla referente a opção desejada:
1- Direciona a botoeira 1 para acionar a saída FECH. Emite 2 bips curtos.
2- Direciona a botoeira 1 para acionar a saída AUX. Emite 2 bips curtos;
3- Direciona a botoeira 1 para acionar as saídas FECH e AUX. Emite 2 bips curtos;
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
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19- PROGRAMAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BOTOEIRA 2 (Endereço 265):
Esta programação permite que o instalador defina a ação que o porteiro deve tomar quando a botoeira 2
for pressionada. Para programar, siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 265. Emite 2 bips curtos;
3) Pressione a tecla referente a opção desejada:
1- Direciona a botoeira 2 para acionar a saída FECH. Emite 2 bips curtos.
2- Direciona a botoeira 2 para acionar a saída AUX. Emite 2 bips curtos;
3- Direciona a botoeira 2 para acionar as saídas FECH e AUX. Emite 2 bips curtos;
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
20- PROGRAMAÇÃO DE BIP DE SENSOR E BIP DE TAMPER NA PORTARIA (Endereço 266):
Essa programação permite que os bips emitidos pelo porteiro quando algum sensor de porta está aberto
ou quando ocorre a violação do tamper, sejam gerados também na portaria através de uma discagem
efetuada automaticamente pelo porteiro.
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 266. Emite 2 bips curtos;
3) Pressione a tecla referente a opção desejada:
1- Habilitar a discagem para a portaria e a emissão dos bips.
2- Desabilita a discagem para a portaria e a geração dos bips ocorrem somente no
porteiro.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
21- PROGRAMAÇÃO DO PREFIXO DE DISCAGEM (Endereço 267):
O prefixo de discagem permite que o porteiro acrescente automaticamente um dígitos que antecedem os
números discados pelo usuário. Para programar, siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 267. Emite 2 bips curtos;
3) Digite o prefixo desejado (até 18 dígitos) e pressione a tecla
. Emite 2 bips curtos;
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
PORTARIA

22- PROGRAMAÇÃO DE MODO SENHA SEGURA (Endereço 268):
O modo de senha segura promove maior segurança para o acesso ao condomínio. Ao habilitar essa
função, o morador deverá digitar o número do seu aparamento e sua senha para ingressar no
condomínio. Para programar, siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 268. Emite 2 bips curtos;
3) Pressione a tecla referente a opção desejada:
1- Habilita o acesso ao condomínio utilizando o modo de senha segura, ou seja, apartamento +
senha. Emite 2 bips curtos.
2- Desabilita o acesso ao condomínio utilizando o modo de senha segura, ou seja,
basta digitar somente a senha. Emite 2 bips curtos.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
23- PROGRAMAÇÃO DO SEGUNDO DÍGITO PARA ACIONAMENTO DA SAÍDA FECH (Endereço
269):
Durante a conversação, é possível acionar a saída FECH através do comando * (asterisco) + 1 (tecla 1).
Esta programação permite alterar o segundo dígito utilizado para fazer o acionamento da saída FECH.
Para programar, siga o procedimento abaixo:
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 269. Emite 2 bips curtos;
3) Selecione o número do segundo dígito de 0 a 9 e pressione
.Emite 2 bips curtos. Padrão de
fábrica é 1.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos.
PORTARIA

24- PROGRAMAÇÃO DO SEGUNDO DÍGITO PARA ACIONAMENTO DA SAÍDA AUX (Endereço
270):
Durante a conversação, é possível acionar a saída AUX através do comando * (asterisco) + 2 (Tecla 2).
Esta programação permite alterar o segundo dígito utilizado para fazer o acionamento da saída AUX.
Para programar, siga o procedimento abaixo:
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1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite 270. Emite 2 bips curtos;
3) Selecione o número do segundo dígito de 0 a 9 e pressione
.Emite 2 bips curtos. Padrão de
fábrica é 2.
4) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curto.
Obs.: Caso seja escolhido o mesmo dígito em ambas as programações, as saídas FECH e AUX serão
acionadas simultaneamente após o envio do comando.
PORTARIA

25- PROGRAMANDO A NUMERAÇÃO FLEXÍVEL (Endereço 300 a 399 - modelo 13 teclas):
1) Entre em modo de programação. (Ver página 2, itens 3 e 4);
2) Digite o endereço entre 300 a 399. Emite 2 bips curtos
3) Digite o número físico (até 6 dígitos) + tecla
. Emite 2 bips curtos;
4) Digite o número flexível (até 18 dígitos) + tecla
. Emite 2 bips curtos.
5) Para sair do modo de programação, pressione a tecla CANCELAR ou quando estiver em programação
remota, pressione a tecla * (asterisco) do telefone. Emite 2 bips curtos;
Obs.: Se os números físico e flexível forem de 6 e 18 dígitos respectivamente, não será necessário
pressionar a tecla portaria para confirmar.
PORTARIA

PORTARIA

26- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Tensão de alimentação: 90 a 265 Vac (fonte interna);
- Consumo máximo de corrente: 110 mA @ 15 Vac;
- Corrente máxima na saída Fech : 750mA;
- Corrente máxima na saída AUX. : 5Adc ou 3Aac;
- Comprimento do cabo da linha telefônica: Usando cabo CCI 0,40mm, máximo 50m com ramal
desbalanceado e 200m com ramal balanceado;
- Dimensões: 150 x 110 x 60 mm;
- Peso: 830 gramas (com a fonte de alimentação).
27- PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO:
- Não tente ajustar ou modificar o aparelho.
- Leia atentamente todo o manual antes de iniciar a instalação.
- Verifique a qualidade do audio através de testes realizados juntos com os moradores.
- Faça os ajustes de volume do alto falante e da sensibilidade do microfone, em busca
da qualidade ideal para os moradores.
- Verifique a altura ideal para instalação do porteiro, em busca de uma melhor operação e também da
melhor conversação.
- Altura média do porteiro ao solo: De 1,40 a 1,60 metros.
- Distância máxima entre o usuário e o porteiro para uma boa conversação: 50 cm.
- A manutenção só poderá ser feita por pessoas indicadas pela JFL Alarmes.
- POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO DE AJUSTES SENSÍVEIS, DEVE SER INSTALADO
POR PESSOAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS E EXPERIENTES.

28- ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE (BOOTLOADER):
O porteiro PEC 13T/1T permite atualização do firmware através do software bootloader da JFL Alarmes.
Para entrar em modo boot, siga o procedimento abaixo:
1) Desligue a alimentação do porteiro da rede elétrica;
2) Feche o jumper BOOT, localizado na placa interna do porteiro;
3) Conecte o cabo programador e ligue novamente o porteiro na rede elétrica;
4) Siga normalmente o procedimento do software bootloader.
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Tabela de Programação de Fabrica (Reset)
Número discado pela tecla portaria

Programação
9

Senha Mestre

5678

Senha Síndico

1234

Tempo das saídas FECH e AUX
Tipo de fechadura utilizada
na saída AUX
Intertravamento
Sensibilidade do microfone e
Volume do alto falante

BIP de tamper e BIP
de sensor na portaria
Modo senha segura
Tempo de conversação

1 Segundo
Pulsativa
(eletromecânica)
Desabilitado
Médio
Habilitado
Habilitado
90 Segundos

Número de rings
(toques para o atendimento)
Modo numeração flexível
Programação das entradas SEN1 e SEN2

Desabilitado

Programação do acionamento da BOT1

Saída FECH

Programação do acionamento da BOT2

Saída AUX

1 toque

Desabilitado

Nenhum prefixo
programado

Prefixo de discagem
Segundo dígito para acionamento
da saída FECH

Digito 1

Segundo dígito para acionamento
da saída AUX

Digito 2
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TERMINAL DEDICADO
TD-1000
1. INTRODUÇÃO:
O TD-1000 é um terminal dedicado para Centrais de Comunicação ou PABX, com funções similares a
um telefone comum, que pode ser usado em todas as centrais de comunicação do mercado que
seguem os padrões da ANATEL. Este terminal dispõe de um circuito robusto, com ótima qualidade de
áudio. Seu design clean e inovador combina muito bem com qualquer ambiente. Possui teclado com
teclas macias e emborrachadas além do monofone ergonômico que encaixa perfeitamente entre a boca
e o ouvido do usuário. Tudo isso, para trazer conforto e satisfação durante o uso do TD-1000. Com todas
esta facilidades o TD-1000 torna se uma referência de mercado. Veja abaixo suas características:
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:
1- Possui tecla P-T, para selecionar o tipo de discagem, Pulso ou Tom (DTMF);
2- Possui 2 volumes de toque LO (Baixo) ou HI (Alto);
3- Possui tecla REDIAL (rediscagem dos últimos dígitos discados, podendo armazenar até 32 dígitos)
4- Possui tecla FLASH (Padrão 300ms);
5- Possui tecla MUTE, a qual enquanto estiver pressionada inibe a captação de audio do microfone do
monofone;
6- Pode ser utilizado como terminal de mesa ou parede (fixação em caixa 4x2).

2.1 - ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

OBS: O terminal é embalado com todos os fios desconectados.
3. INSTALAÇÃO:
Recomenda-se que o terminal TD-1000 seja instalado em ambiente livre de umidade, evite locais muito
quente ou que haja alta incidência de luz solar e também locais onde o produto fique susceptível a fortes
induções magnéticas ou elétricas.
3.1 - INSTALAÇÃO EM PAREDE:
Na parte debaixo do terminal TD-1000, encontram-se dois furos para que o mesmo seja fixado em
caixas de passagem padrão 4x2, conforme indicado na Figura 1:
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Quando o TD-1000 for instalado em paredes, utilize a peça móvel localizada na base do terminal para
encaixe do monofone, conforme apresenta a Figura 2.

3.2 - INSTALAÇÃO EM MESA:
Quando o terminal for instalado em uma mesa, utilize a cavidade presente na parte debaixo do produto
para acomodar o fio de ligação do ramal, conforme mostra a Figura 3:

OBS: O produto não necessita de fixação quando for instalado em mesa.
Quando o terminal for instalado em mesa, a peça móvel deve ser montada conforme apresenta a
Figura 4.

4. FUNÇÕES DAS TECLAS:
TECLA FLASH: Esta tecla é utilizada quando se deseja realizar transferência de chamadas, pêndulo,
confrências, entre outros. As funções que necessitam do uso da tecla FLASH, seguem o padrão da
central de comunicação ou PABX onde o terminal TD-1000 será instalado. Nas centrais de
comunicação da JFL (linha OPTYMUS), é possível realizar uma transferência de chamada da seguinte
forma: Estando em conversação, pressione a tecla FLASH, disque o número do ramal para onde se
deseja realizar a transferência e em seguida coloque o terminal no gancho.
TECLA MUTE: Estando em uma ligação, caso não deseje que a pessoa do outro lado da linha escute a
conversa, pressione e mantenha pressionada a tecla MUTE. Enquanto a mesma estiver pressionada, o
monofone não envia sinais de áudio, porém é possível escutar qualquer som proveniente do outro lado
da linha.
TECLA REDIAL: Ao retirar o monofone do gancho e pressionar a tecla REDIAL, o TD-1000 disca
novamente para os dígitos da chamada anterior.
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VÍDEO PORTEIRO
VP-400
1. DESCRIÇÃO GERAL:
O vídeo porteiro VP-400 é um sistema de intercomunicação no qual o usuário pode identificar
visualmente o visitante. O vídeo porteiro VP-400 possui a capacidade de ligação de mais 1 câmera
auxiliar além da câmera da unidade externa, com isso é possível ter uma melhor visualização da área
externa, já que o usuário pode instalar a câmera auxiliar em ambiente distinto e assim ter uma maior
segurança. O vídeo porteiro VP-400 é composto por 2 unidades, a unidade interna e a unidade externa.
Podem ser conectados ao vídeo porteiro VP-400 uma extensão de vídeo e até duas extensões de
audio.
2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Unidade interna com monofone:
- Display de 4,3 polegadas colorido widescreen;
- Módulo externo com câmera digital e lente pin hole;
- Unidade externa com tecla com tecnologia touch sense, isto é, são sensíveis a toque;
- Led’s infravermelhos para visualização noturna;
- Entrada para 1 câmera analógica auxiliar;
- Entrada para botoeira;
- Acionamento de 1 fechadura elétrica;
- Função não perturbe;
- Alarme de violação (Tamper);
- Indicação de função não perturbe por LED;
- Tempo de conversação de 5 minutos;
- Modo Sequencial, onde o VP-400 fica alternando as imagens das câmeras principal e auxiliar a cada
10 segundos;
- Fonte de alimentação interna bivolt automático de 85 a 265 V ac.;
- Permite a utilização de uma extensão de vídeo e duas de audio;
- Função intercom: é possível realizar chamadas internas utilizando as extensões de audio ou vídeo;
- Design Moderno.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
3.1- Unidade Interna/extensão de Vídeo:

3.2- Unidade Externa:

4. CABEAMENTO RECOMENDADO:
É recomendado a utilização de cabo par trançado UTP CAT5 (cabo de rede) para as ligações de
audio e vídeo. Para ligação da câmera auxiliar pode ser utilizado o cabo coaxial de 4,00 mm 75
ohms com 67% de malha. Caso a câmera auxiliar seja ligada a longa distância, recomendamos a
utilização de baluns e cabo UTP CAT 5 para obtenção de uma melhor qualidade do vídeo e uma maior
imunidade aos ruídos.

4.1 Cabeamento entre a unidade externa e a unidade interna:
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4.2 Cabeamento entre a unidade interna e a unidade de extensão:

Para a instalação da fechadura, utilize sempre cabo 1,5 mm² para uma distância máxima de até
50 m. Para a ligação da rede elétrica ao módulo interno do vídeo porteiro, utilize cabo 1,5 mm².

5. O PRODUTO:
5.1 - Unidade Interna / Unidade Extensão de vídeo:
5.1.1 - Visão Frontal:

5.1.2 - Traseira Unidade Interna:

5.1.3 -Traseira Unidade Extensão de vídeo:
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5.2 - Unidade Externa:
5.2.1 - Visão Frontal:

5.2.2 - Traseira:

5.2.3 - Suporte Externo - parte 1:

5.2.4 - Suporte Externo - parte 2:
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5.3 - Extensão de audio VP-400:
A extensão de audio é um acessório que pode ser adquirido separadamente para ser utilizado em
conjunto com o vídeo porteiro (VP-400). A mesma contém um monofone e uma base da extensão.
Sua instalação é de 4 fios ( 2 fios para audio e os outros 2 são da extensão). Possui um circuito
robusto, com ótima qualidade de audio, um trimpot para ajuste de sensibilidade do microfone e
também tecla para abertura de fechadura (quando está em conversação com a unidade externa
do VP-400). A extensão de audio VP-400 tem a função intercom, que permite comunicação entre
a unidade interna do VP-400 e a extensão. Possui toques diferenciados quando a chamada é
originada da unidade interna ou externa, além de toques diferenciados indicativos, caso a unidade
externa seja violada.
5.3.1 - Princípio de Funcionamento
Para falar com a unidade externa, basta retirar o monofone do gancho. Caso queira abrir a
fechadura, basta pressionar por 1 segundo e soltar o botão (localizado na base da extensão).
Quando há uma chamada originada da unidade externa do VP-400, haverá um toque longo
(parecido com toque de telefone). Quando houver uma chamada originada da unidade interna
haverá 2 toques curtos sequenciados. Caso a unidade externa seja violada, haverá um toque
parecido com um alarme, indicando que houve violação da unidade externa.

5.4 - Extensão de Vídeo VP-400:
A extensão de vídeo é um acessório que pode ser adquirido separadamente para ser utilizado em
conjunto com o vídeo porteiro (VP-400). É um módulo mais simplificado, que depende
diretamente da unidade principal. Não tem a função sequencial. A extensão de vídeo VP-400 tem
a função intercom, que permite comunicação entre a unidade interna do VP-400 e a extensão.
Possui toques diferenciados quando a chamada é originada da unidade interna ou externa, além
de toques diferenciados indicativos, caso a unidade externa seja violada.
6. MODO DE INSTALAÇÃO:
Para a instalação do vídeo porteiro VP-400 recomenda-se a utilização dos cabos descritos no
item 4.

6.1 - Instalação da Unidade Interna e/ou Unidade de Extensão:
A altura recomendada da unidade interna é entre 1,45 m e 1,60 m a partir do chão até o centro do
display.
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1- A caixa do VP-400 foi feita para utilizar as caixas padrão de mercado (caixa 4x2) e sua furação
segue este padrão, também recomendamos a sua utilização para melhor acomodação dos cabos.
Caso no local onde for instalado não tenha a caixa 4x2, utilize o gabarito de furação.

2- Fixe os parafusos na caixa 4x2, ou nos furos feitos com o gabarito. Em seguida conecte todas
as fiações que serão utilizadas. Depois conecte a unidade interna aos parafusos encaixando os
furos de fixação aos parafusos e desloque a unidade interna para baixo para travar a fixação.
6.2 - Instalação da Unidade Externa:
A altura recomendada da unidade externa é entre 1,45 m e 1,60 m a partir do chão até a saída da
câmera pin hole. A câmera pin hole deve estar alinhada com os olhos do usuário de referencia.

1- O suporte da unidade externa foi feito para se utilizar com as caixas padrão de mercado (caixa
4x2) e sua furação segue este padrão, também recomendamos a sua utilização para melhor
acomodação dos cabos. Caso no local onde for instalado não tenha a caixa 4x2, utilize o próprio
suporte como gabarito de furação.
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2- Fixe o suporte a caixa 4x2. Verifique se o suporte está bem fixo. Em seguida, conecte todas as
fiações que serão utilizadas. Depois conecte a unidade externa ao suporte, encaixando primeiro a
parte superior da unidade externa e depois a parte inferior.

3- Em seguida, encaixa a tampa na parte inferior da unidade externa e utilize o parafuso para fixar
a tampa.

6.2.1 - Esquema de ligação básico:

6.2.2 - Esquema de ligação da extensão de vídeo
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6.3 - Instalação da Extensão de áudio
Veja esquema abaixo:

Recomendações:
• Evite instalar as câmeras e a unidade externa de modo que incidam diretamente nas lentes das
câmeras luzes fortes ou reflexos, luz solar direta, que prejudiquem a visualização da imagem;
• A unidade interna (monitor) foi desenvolvida para ficar em ambientes internos. Não deve ser
exposta a água / outros líquidos ou em condições extremas de umidade e temperatura;
• Evite instalar a unidade externa e/ou a unidade interna em locais sujeitos a forte calor ou
umidade excessiva;
• Não instalar os equipamentos próximos a fontes de campo magnético intensos como linhas e
antenas de transmissão;
• Evitar a passagem do cabeamento do vídeo porteiro junto a fonte de ruídos eletromagnéticos
como a rede elétrica, motores, cercas elétricas, etc, pois a mesma poderá gerar interferência nas
imagens e na comunicação do vídeo porteiro;
• Evite ligar o vídeo porteiro em uma tomada com outros aparelhos, isso pode sobrecarregar a
rede elétrica e causar curto-circuito, utilize uma tomada única;
• Não instale o vídeo porteiro próximo a fonte de gases inflamáveis;
• Não desmonte o produto, pois a risco de choques elétricos. Em caso de problemas entre em
contato com o SAC (Serviço de Assistência ao Consumidor) da JFL;
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• Não instale o vídeo porteiro próximo a fontes de ruído acústico intensos como aparelho de som,
maquina de lavar, britadeira, serra elétrica, motores ,etc. Pois estes ruídos podem prejudicar a
comunicação do vídeo porteiro.
7. OPERAÇÃO DO VÍDEO PORTEIRO:
7.1 - Funcionamento:
O vídeo porteiro VP-400 é um sistema de intercomunicação no qual o usuário pode identificar
visualmente o visitante. No momento em que o visitante pressiona o botão na unidade externa,
toca uma campainha em cada uma das unidades. Ao mesmo tempo que a unidade interna toca a
campainha, o vídeo porteiro sai do modo de espera e vai para o modo de visualização de vídeo,
para que o usuário possa identificar visualmente o visitante. Para iniciar a conversação o usuário
deve retirar o monofone do gancho. A duração máxima da conversação é de 5 min. Após este
tempo o VP-400 desliga o vídeo e interrompe o audio.
Pressione o Botão 2 para abrir a fechadura. Coloque o monofone no gancho para encerrar a
conversa.
Para o melhor funcionamento do produto os usuários devem respeitar as seguintes distancias
durante a conversação :

7.1.1 - Modo visualização de vídeo:
Com o monofone no gancho é possível visualizar as imagens das câmeras. Para isto basta
pressionar o botão 1, neste momento o vídeo porteiro entra em modo de visualização de vídeo.
Se a câmera auxiliar estiver habilitada ao se pressionar o botão 1 ele alterna a exibição entre a
câmera principal e a câmera auxiliar. Segure o botão por 3 segundos e ele sai do modo de
visualização de vídeo.
7.1.2 - Função não perturbe:
A função Não perturbe inibe as sinalização de audio do VP-400 (Sinalização de chamada,
chamada interna). Para habilitar a função não perturbe, verifique se o VP-400 esta no modo de
espera, isto é, com o monofone no gancho e o display apagado. Pressione o botão 1 por 3
segundos, o VP-400 emitirá 2 bips, e o LED irá piscar, em seguida o LED permanecerá aceso,
indicando que o VP-400 esta com a função não perturbe habilitada.
Para desabilitar a função, verifique se o VP-400 está no modo de espera, isto é, com o monofone
no gancho e o display apagado, pressione o botão 1 por 3 segundos, o VP-400 emitirá 2 bips, e o
LED irá piscar, em seguida o LED permanecerá apagado, indicando que o VP-400 esta com a
função não perturbe desabilitada. O LED quando apagado não fica visível na caixa do Vídeo
porteiro VP-400. Quando aceso ele fica um pouco abaixo do botão de intercomunicação. Vide
figura abaixo.
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7.1.3 - Função Sequencial:
A função sequencial é um modo onde o VP400 fica alternando a exibição das imagens das
câmeras principal e auxiliar a cada 10 segundos. Para habilitar o modo sequencial, verifique se o
VP-400 esta no modo de espera, isto é, com o monofone no gancho e o display apagado. Então,
pressione o botão 2 por 3 segundos, o VP-400 irá emitir 2 bips, e irá piscar o LED, habilitando o
modo sequencial. A câmera principal irá ser exibida e depois de 10 segundos ira exibir a câmera
auxiliar, e assim sucessivamente trocando as câmeras a cada 10 segundos. Para desabilitar,
pressione o botão 2 por 3 segundos, o VP-400 emitira 2 bips, o LED ira piscar, e o display irá
apagar e voltar ao modo de espera. Se o monofone for retirado, o vídeo porteiro VP-400 sai do
modo sequencial (modo sequencial é desabilitado). Se o VP-400 receber uma chamada interna
ou externa o modo sequencial também é desabilitado.
8. AJUSTE DE SENSIBILIDADE DO MICROFONE E AJUSTE DE VOLUME:
O vídeo porteiro VP-400 tem ajuste de sensibilidade de microfone, que deve ser ajustado de
acordo com o ambiente no qual o vídeo porteiro foi instalado. Para ambientes muito ruidosos
recomendamos que utiliza na sensibilidade baixa, para que ele capte somente a voz que está
próxima ao microfone. Para ambientes sem muito barulho (ambientes silenciosos), pode-se
utilizar a sensibilidade alta, para que ele fique mais sensível e assim consiga falar com o vídeo
porteiro a distâncias um pouco maiores. O VP-400 também tem ajuste de volume de conversação,
ajuste do volume da campainha e também ajuste de brilho. Os ajustes são nível baixo, médio e
alto.
Unidade Interna:
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Unidade Externa:

9. CÂMERA AUXILIAR:
O VP-400 aceita a conexão de mais uma câmera analógica auxiliar. Esta entrada aceita apenas
sinal de vídeo composto analógico. Para ligação da câmera, vide esquema de ligação na página
10, item 6.2.2 (Esquema de ligação da extensão de vídeo). Mas por padrão esta entrada fica
desabilitada. Para habilitar a câmera auxiliar, mantenha o monofone no gancho, pressione o botão
3 por 3 segundos, o VP-400 irá emitir 2 bips, habilitando a câmera auxiliar. Para desabilitar a
câmera auxiliar, mantenha o monofone no gancho, pressione o botão 3 por 3 segundos , o VP-400
irá emitir um sinal, desabilitando a câmera auxiliar.
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VP-700
1. INTRODUÇÃO:
O vídeo porteiro VP-700 é um sistema de intercomunicação no qual o usuário pode identificar
visualmente o visitante. O VP-700 pode armazenar imagens ou pequenos vídeos toda vez que um
visitante pressiona o botão de chamada na unidade externa. O vídeo porteiro VP-700 possui a
capacidade de ligação de mais 3 câmeras auxiliares além da câmera da unidade externa, com isso é
possível ter uma melhor visualização da área externa, já que o usuário pode instalar as câmeras
auxiliares em ambientes distintos e assim ter uma maior segurança. O vídeo porteiro VP-700 é composto
por 2 unidades, a unidade interna e a unidade externa. Podem ser conectados ao vídeo porteiro VP-700
uma extensão de vídeo e uma extensão de audio.
A finalidade deste manual é orientar como deve ser feita a instalação e operação do vídeo porteiro.
2. CARACTERÍSTICAS:
As principais características do vídeo porteiro VP-700:
• Unidade interna viva voz (comunicação sem a utilização de monofone);
• As teclas utilizam tecnologia touch sense, isto é são sensíveis a toque (unidade interna e externa);
• Display widescreen de 7 polegadas;
• Fonte de alimentação interna bivolt automático de 90 a 265 Vac;
• Entrada para utilização de até 3 câmeras auxiliares;
• Câmera da unidade externa utiliza lente pin hole;
• Acionamento de fechadura tanto na unidade interna quanto na unidade externa;
• Vários tons de campainha;
• Sensor de porta aberta;
• Modo sequencial, que permite a visualização das imagens das câmeras de modo sequenciado;
• Capacidade de capturar as imagens e armazená-las com data e hora;
• Não perde as imagens e/ou vídeos armazenados;
• Menu OSD (On-Screen Display) para configurações de data hora, e ajustes de vídeo;
• Saída auxiliar para interligação com sistemas de alarme e/ou DVR’s.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
3.1- Unidade Interna:

3.2- Unidade Externa:
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3.3- Tabela Extensão de vídeo:

4. CABEAMENTO RECOMENDADO:
É recomendado a utilização de cabo par trançado UTP CAT5 (cabo de rede) para as ligações de
audio e vídeo. Para ligação das câmeras auxiliares pode ser utilizado o cabo coaxial de 4,00 mm 75
ohms com 80% de malha. Caso as câmeras auxiliares forem ligadas a longa distância,
recomendamos a utilização de baluns e cabo UTP CAT 5 para obtenção de uma melhor qualidade
do vídeo e uma maior imunidade aos ruídos. A distancia máxima do cabeamento deve ser de 50 m.
5. O PRODUTO:
5.1 - Unidade Interna / Unidade Extensão de vídeo:
5.1.1 - Visão Frontal:
Display TFT
Microfone

Tecla de vídeo
Tecla viva voz
Tecla de fechadura

Gravar vídeo
Configurações
Visualiza vídeos armazenados
Visualiza fotos armazenadas

Tecla tirar foto

5.1.2 - Traseira Unidade Interna:
Furação para encaixe do suporte

Seletor de campainha

AUDIO -

VÍDEO -

AUDIO +

EXTENSÃO -

EXTENSÃO +

GND

VÍDEO +

VÍDEO AUX. 1

SAÍDA AUX.

VÍDEO AUX. 2

FECHADURA

VÍDEO AUX. 3

SENSOR ALARME

AC

EXT. A-

AC

Auto-falante

EXT. A+

Sensibilidade do
microfone
Volume

Barra de conexões
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5.1.3 -Traseira Unidade Extensão de vídeo:
Furação para encaixe do suporte

Sensibilidade do
microfone

FONTE -

SAÍDA AUX.

FECHADURA

AC

AC

FONTE +

Volume

Barra de conexões

Auto-falante

5.1.4 - Suporte Interno:

5.2 - Unidade Externa:
5.2.1 - Visão Frontal:
Câmera pin hole

Sensor de
luminosidade

Led’s infravermelhos

Botão campainha
Microfone

5.2.2 - Traseira:

Jumper sensor
porta aberta

Boot loader

Barra de conexões
Sensibilidade
do microfone
Tamper

Volume
Furo de fixação ao suporte

5.2.3 - Suporte Externo - parte 1:
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5.2.4 - Suporte Externo - parte 2:

5.3 - Extensão de áudio VP-700:
A extensão de áudio é um acessório que pode ser adquirido separadamente para ser utilizado em
conjunto com o vídeo porteiro (VP-700). A mesma contém um monofone e uma base da extensão. Sua
instalação é de 4 fios ( 2 fios para áudio e os outros 2 são da extensão). Possui um circuito robusto, com
ótima qualidade de áudio, um trimpot para ajuste de sensibilidade do microfone e também tecla para
abertura de fechadura (quando está em conversação com a unidade externa do VP-700). Para
comodidade do usuário, permite comunicação entre a unidade interna do VP-700 e a extensão. Possui
toques diferenciados quando a chamada é originada da unidade interna ou externa, além de toques
diferenciados indicativos, caso a unidade externa seja violada, ou quando o portão estiver aberto
(quando utilizado sensor de porta aberta na unidade externa).
5.3.1 - Princípio de Funcionamento
Para falar com a unidade externa, basta retirar o monofone do gancho. Caso queira abrir a fechadura,
basta pressionar por 1 segundo e soltar o botão (localizado na base da extensão). Quando há uma
chamada proveniente da unidade externa do VP-700, haverá um toque longo (parecido com toque de
telefone). Quando houver uma chamada originada da unidade interna haverá 2 toques curtos
sequenciados. Caso a unidade externa seja violada, haverá um toque parecido com um alarme,
indicando que houve violação da unidade externa. Caso seja instalado um sensor de porta aberta na
unidade externa, após 2 minutos da porta aberta, haverá um toque musical diferenciado, indicando que
a porta está aberta.

6. MODO DE INSTALAÇÃO:
Para a instalação do vídeo porteiro VP-700 recomenda-se a utilização de cabo UTP CAT 5 (cabo de
rede) sendo a distância máxima entre a unidade interna e a unidade externa de 50 m e a distancia
máxima entre a unidade interna e a unidade extensão de vídeo ou audio de 50 m. Entre a unidade
interna e as câmeras auxiliares recomenda-se a utilização de cabos coaxiais ou para distâncias
maiores a utilização de cabo UTP CAT 5 em conjunto com baluns para dar maior alcance e uma
qualidade melhor na imagem.
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6.1 - Instalação da Unidade Interna e/ou Unidade de Extensão:
A altura recomendada da unidade interna é entre 1,45 m e 1,60 m a partir do chão até o centro do
display.

1- O suporte da unidade interna foi feito para se utilizar com as caixas padrão de mercado (caixa 4x2) e
sua furação segue este padrão, também recomendamos a sua utilização para melhor acomodação dos
cabos. Caso no local onde for instalado não tenha a caixa 4x2, utilize o próprio suporte como gabarito
de furação.

O suporte tem vários furos auxiliares para facilitar a fixação.
2- Fixe o suporte a caixa 4x2. Verifique se o suporte esta bem fixo. Em seguida conecte todas as fiações
que serão utilizadas. Depois conecte a unidade interna ao suporte encaixando os furos de fixação ao
suporte. Após o encaixe dos furos, desloque a unidade interna para baixo para travar a fixação.

54

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
ALARMES

6.2 - Instalação da Unidade Externa:
A altura recomendada da unidade externa é entre 1,45 m e 1,60 m a partir do chão até a saída da
câmera pin hole. A câmera pin hole deve estar alinhada com os olhos do usuário de referencia.

1- O suporte da unidade externa foi feito para se utilizar com as caixas padrão de mercado (caixa 4x2) e
sua furação segue este padrão, também recomendamos a sua utilização para melhor acomodação dos
cabos. Caso no local onde for instalado não tenha a caixa 4x2, utilize o próprio suporte como gabarito de
furação.

2- Fixe o suporte a caixa 4x2. Verifique se o suporte está bem fixo. Em seguida, conecte todas as fiações
que serão utilizadas. Depois conecte a unidade externa ao suporte, encaixando primeiro a parte
superior da unidade externa e depois a parte inferior.

3- Em seguida, encaixa a tampa na parte inferior da unidade externa e utilize o parafuso para fixar a
tampa.
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6.3 - Instalação da Extensão de áudio
A extensão deve ser conectada na unidade interna, nos conectores (AUDIO + e AUDIO -) e (EXT. A+ e
EXT. A -). Para localizar os conectores da extensão de áudio deve abrir a caixa base . As polaridades
das conexões deve ser seguidas pois senão não funcionará corretamente. A distancia máxima de
instalação entre a extensão e a unidade interna do VP-700 é de 50 metros, baseado no cabo de rede
(cabo UTP). Veja esquema abaixo:

Recomendações:
• Evite instalar as câmeras e a unidade externa de modo que incidam diretamente nas lentes das
câmeras luzes fortes ou reflexos, luz solar direta, que prejudiquem a visualização da imagem;
• A unidade interna (monitor) foi desenvolvida para ficar em ambientes internos. Não deve ser exposta a
água / outros líquidos ou em condições extremas de umidade e temperatura;
• Evite instalar a unidade externa e/ou a unidade interna em locais sujeitos a forte calor ou umidade
excessiva;
• Não instalar os equipamentos próximos a fontes de campo magnético intensos como linhas e antenas
de transmissão;
• Evitar a passagem do cabeamento do vídeo porteiro junto a fonte de ruídos eletromagnéticos como a
rede elétrica, motores, cercas elétricas, etc, pois a mesma poderá gerar interferência nas imagens e na
comunicação do vídeo porteiro;
• Evite ligar o vídeo porteiro em uma tomada com outros aparelhos, isso pode sobrecarregar a rede
elétrica e causar curto-circuito, utilize uma tomada única;
• Não instale o vídeo porteiro próximo a fonte de gases inflamáveis;
• Não desmonte o produto, pois a risco de choques elétricos. Em caso de problemas entre em contato
com o SAC (Serviço de Assistência ao Consumidor) da JFL;
• Não instale o vídeo porteiro próximo a fontes de ruído acústico intensos como aparelho de som,
maquina de lavar, britadeira, serra elétrica, motores ,etc. Pois estes ruídos podem prejudicar a
comunicação do vídeo porteiro.
7. OPERAÇÃO DO VÍDEO PORTEIRO:
7.1 - Funcionamento:
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O vídeo porteiro VP-700 é um sistema de intercomunicação no qual o usuário pode identificar
visualmente o visitante. No momento em que o visitante pressiona o botão na unidade externa, toca
uma campainha em cada uma das unidades. Ao mesmo tempo que a unidade interna toca a
campainha, o vídeo porteiro sai do modo de espera e vai para o modo de visualização de vídeo, para
que o usuário possa identificar visualmente o visitante. Neste momento, o vídeo porteiro pode tirar uma
foto ou fazer um vídeo com duração de 10 segundos, de acordo com a configuração do vídeo porteiro.
Esta função tem a finalidade de identificar o visitante que pressionou a sua campainha e assim o usuário
pode verificar quem acionou sua campainha no momento em que esteve ausente e não pode atender a
campainha.
Para iniciar uma comunicação com o visitante, basta pressionar a tecla
para iniciar a conversação,
o vídeo porteiro irá sinalizar com 2 bips indicando o inicio da conversação. O tempo máximo de
conversação é de 2 minutos, após este período o vídeo porteiro volta ao modo de espera
automaticamente.
Se o usuário desejar finalizar a conversação antes, basta pressionar novamente a tecla
para
finalizar a conversação, o vídeo porteiro irá emitir um bip longo, finalizando a conversação e voltando
para o modo de espera. Se o usuário não desejar iniciar uma conversação, poderá finalizar a
visualização segurando a tecla
por 3 segundos, ao final do tempo o vídeo porteiro irá emitir 2 bips e
finalizar a visualização do vídeo.
Para abertura do portão, o usuário deve pressionar a tecla
, neste momento o
vídeo porteiro irá sinalizar uma sequencia de bips, e piscará as teclas, sinalizando a abertura da
fechadura. Durante a conversação o usuário pode tirar uma foto ou ainda fazer um vídeo. Para tirar a
foto basta pressionar a tecla
. Neste momento irá aparecer um ícone de uma câmera, indicando
que a foto foi tirada. Para fazer uma gravação de vídeo pressione a tecla
. Neste momento irá
aparecer a palavra “Gravar” e a informação de data e hora. Vide figura abaixo.

7.1.1 - Comunicação Interna:
No VP-700, permite chamada e conversação entre a unidade interna e a extensão de audio ou vídeo. Para
iniciar uma chamada da unidade interna para a extensão, com o vídeo porteiro no modo de espera, pressione a
tecla
para chamar a extensão.
Quando é originado uma chamada da unidade interna, o atendedor (está diante da extensão) tem até 30
segundos para atender a chamada. Neste caso quando o monofone for tirado do gancho ou pressionado a tecla
da extensão de vídeo,
iniciará se então uma conversação entre unidade interna e extensão. Após o tempo de 30s, se for retirado o
monofone do gancho na unidade de extensão, a mesma iniciará conversação com a unidade externa. Já a
extensão de vídeo entrará em modo de espera (modo inicial).
OBS: Quando há chamadas e conversações internas, não permite a abertura de fechadura.

7.2 - Visualização das imagens das câmeras auxiliares em tempo real:
O usuário pode a qualquer momento visualizar as imagens da câmeras. Para realizar esta operação o
vídeo porteiro inicialmente deve estar no modo de espera. O usuário deve pressionar a tecla
para
entrar no modo de visualização de vídeo.

O vídeo porteiro irá exibir as imagens da câmera principal. O usuário pode trocar de câmeras
pressionando a tecla
. A troca de câmeras será feita apenas entre as
câmeras habilitadas. Para saber como habilitar as câmeras conectadas ao vídeo porteiro veja o item
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configurando as câmeras ativas, no tópico modo sequencial. Estando no modo de visualização de
vídeo, o usuário pode iniciar uma conversação, pressionando a tecla
, o teclado emitirá 2 bips
indicando que está no modo de conversação. O usuário pode também acionar a fechadura,
pressionando a tecla
, neste momento o vídeo porteiro irá sinalizar uma sequencia de bips,
e piscará as teclas, sinalizando a abertura da fechadura. O usuário pode também tirar uma foto ou fazer
um vídeo das imagens que ele está visualizando, para tirar a foto basta pressionar a tecla
. Neste
momento irá aparecer um ícone de uma câmera, indicando que a foto foi tirada. Para fazer uma
gravação de vídeo pressione a tecla
. Neste momento irá aparecer a palavra “Gravar” e a
informação de data e hora. Vide figura abaixo.

7.3 - Visualização das imagens armazenadas:
1- Com o vídeo porteiro no modo de visualização de vídeo, pressione a tecla
de fotos armazenadas, a seguinte tela será exibida:

para visualizar a lista

- A tela exibe a última foto armazenada e um contador de fotos armazenada, além de informar a
quantidade de fotos novas desde a última visualização. Na figura está sendo exibida a foto 1 em um total
de 58 fotos. E esta foto é nova.
2- Utilize a tecla
3- Pressione a tecla

para visualizar a foto anterior ou tecla

para visualizar a foto seguinte.

para sair do menu de visualização de imagens.

7.4 - Visualização dos vídeos armazenados:
1- Com o vídeo porteiro no modo de visualização de vídeo, pressione a tecla
lista de vídeos armazenados, a seguinte tela será exibida:
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para visualizar a
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- A tela exibe o último vídeo armazenado. Na figura está sendo exibido o vídeo 001, o qual foi gravado
em 15/04/2014 12:00:30 (linha 1). Na segunda linha é exibido um ícone indicando que o vídeo está
sendo exibido e a hora em que ele foi gravado. A exibição é iniciada automaticamente.
2- Utilize a tecla
o vídeo seguinte.

para visualizar o vídeo anterior ou a tecla

3- Pressione a tecla

para pausar o vídeo.

4- Pressione a tecla

para acelerar o modo de exibição.

5- Pressione a tecla

para sair do menu de visualização de vídeos.

para visualizar

7.5 - Apagar as imagens armazenadas:
1- Com o vídeo porteiro em modo de espera, pressione a tecla

para entrar no modo de

visualização de vídeo. Com o vídeo porteiro no modo de visualização de vídeo, pressione a tecla
para visualizar a lista de imagens armazenadas, a seguinte tela será exibida:

2- Escolha a foto a ser apagada. Utilize a tecla
visualizar a foto seguinte.
3- Pressione a tecla

para visualizar a foto anterior ou tecla

para

, e será exibida a seguinte tela:

4- A palavra “Apagar” ficará piscando.
5- Pressione a tecla

para apagar.

6- Pressione a tecla

para sair.
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7.6 - Apagar os vídeos armazenados:
O vídeo porteiro VP-700 não permite o apagamento individual dos vídeos. Para apagar todos vídeos
siga os passos a seguir:
1- Com o vídeo porteiro em modo de espera, pressione a tecla
para entrar no modo de visualização
de vídeo. Com o vídeo porteiro no modo de visualização de vídeo, pressione a tecla
para
visualizar o menu de configuração, a seguinte tela irá ser exibida:

2- Pressione a tecla

para mudar a aba de configuração. Selecione a aba que contém a figura de

uma câmera (4° aba). A seguinte tela deve aparecer:

3- Utilize a tecla

para mudar para o item superior ou tecla

para mudar para o item inferior.

Selecionar a opção “Formatar.”
4- Pressione a tecla
“Não”.

para executar o comando. A seguinte tela será exibida, piscando a opção

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
ALARMES

61

5- Utilize a tecla

para mudar para o item superior ou tecla

para muda para o item inferior.

Selecionar a opção “SIM”.
6- Pressione a tecla
para executar o comando. A mensagem “Formatar ...” irá piscar na tela
durante o apagamento dos vídeos armazenados. Quando a mensagem sumir, o apagamento estará
terminado.
8. MODOS DO VÍDEO PORTEIRO:
Para melhor entendimento do processo de configuração, vamos definir alguns estados do vídeo
porteiro:
8.1- Modo de espera:
É quando o vídeo porteiro está com a tela apagada e o teclado aceso. Neste estado, apenas as
seguintes teclas estarão ativas:
Pressione para entrar no modo de visualização de vídeo.
Pressione para efetuar chamada entre a Unidade Interna e a Extensão.
Pressione por 3 segundos para trocar a gravação automática de foto para vídeo ou vice versa
(2 bips curtos foto, 1 bip longo vídeo).
Pressione por 3 segundos para habilitar modo monitor (Não se aplica a unidade de
extensão).
Pressione por 3 segundos para habilitar o modo gravação por sensor (Não se aplica a
unidade de extensão).
Pressione por 3 segundos para habilitar o modo sequencial (Não se aplica a unidade de
extensão).
8.2 - Modo de visualização de vídeo:
É o modo no qual o usuário pode visualizar as imagens das câmeras, sem que o audio do vídeo porteiro
esteja habilitado. Neste estado, apenas as seguintes teclas estarão ativas:
Pressione para trocar de câmeras (quando as câmeras auxiliares estiverem instaladas e
habilitadas). Pressione por 3 segundos para sair do modo de visualização do vídeo.
Pressione para entrar no modo conversação.

Pressione para abrir a fechadura.
Pressione para capturar uma foto da imagem que está sendo exibida.
Pressione para entrar no modo de visualização de fotos gravadas na memória.
Pressione para entrar no modo de visualização de vídeos gravados na memória.

Pressione para entrar no modo de configurações geral.
Pressione para iniciar a gravação de um pequeno vídeo.

8.3 - Modo conversação:
É o modo no qual existe a comunicação entre a unidade interna e a unidade externa. A duração
máxima deste modo é de 2 minutos. O vídeo porteiro volta automaticamente para o Modo de
espera. O usuário pode finalizar este modo a qualquer momento. Neste estado, apenas as
seguintes teclas estarão ativas:
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Pressione para trocar de câmeras (quando as câmeras auxiliares estiverem instaladas e
habilitadas).
Pressione para finalizar o modo conversação.

Pressione para abrir a fechadura.
Pressione para capturar uma foto da imagem que está sendo exibida.
Pressione para iniciar a gravação de um pequeno vídeo.

8.4 - Modo gravação por sensor (Não se aplica a unidade de extensão):
Neste modo, toda vez que a entrada de sensor é aberta, o vídeo porteiro grava cada câmera habilitada
por 10 segundos, durante 1 minuto
Pressione a tecla
vídeo.

para cancelar a gravação da câmera atual e finalizar o ciclo de 1 minuto de

8.5 - Modo sequencial (Não se aplica a unidade de extensão) :
Neste modo, o vídeo porteiro troca automaticamente as câmeras que estiverem habilitadas a cada 10
segundos. Neste estado, apenas a seguinte tecla estará ativa

8.6 - Modo configuração de hardware (Não se aplica a unidade de extensão):
Neste modo é possível habilitar/desabilitar as câmeras que estão conectadas ao vídeo porteiro e fazer a
configuração da saída auxiliar. Neste estado, apenas as seguintes teclas estarão ativas:
Pressione para habilitar/desabilitar a câmera 1.
Pressione para habilitar/desabilitar a câmera 2.
Pressione para habilitar/desabilitar a câmera 3.
Pressione para habilitar/desabilitar a câmera 4.
Pressione para configurar a saída auxiliar como normalmente aberta ou normalmente
fechada.
Pressione para sair do modo de configuração de hardware.

8.7- Modo monitor (Não se aplica a unidade de extensão):
Neste modo o vídeo porteiro funciona como um monitor, exibindo o vídeo conectado na entrada de
vídeo auxiliar 1. Esta função é indicada para conexão com DVR’s (stand alone). Neste modo apenas a
seguinte tecla funciona:
Pressione para sair do Modo Monitor.
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8.8 - Modo configurações gerais :
Neste modo é possível fazer as configurações de data, hora, tempo de gravação, brilho, contraste e
saturação. Estas configurações são exibidas na tela do Display. Se não houver nenhuma utilização das
teclas envolvidas na programação das configurações por mais de 10 segundos, o vídeo porteiro sai
automaticamente do menu de configuração geral. Neste estado, as três primeiras teclas não atuam
diretamente na configuração e apresentam as seguintes funções :
Pressione para trocar de câmeras (quando as câmeras auxiliares estiverem
instaladas e habilitadas).
Pressione para entrar no Modo Conversação.
Pressione para abrir a fechadura.
As outras teclas têm a seguinte função:
Pressione para trocar a aba para a aba ao lado esquerdo.
Pressione mudar a opção de configuração para opção acima.
Pressione mudar a opção de configuração para opção abaixo.
Pressione para entrar na configuração desejada.
Pressione trocar a aba para a aba do lado direito.
Definidos os estados do vídeo porteiro, podemos iniciar as configurações.
9. CONFIGURAÇÕES:
9.1- Configurações de data e hora:
Para configurar a data e a hora do vídeo porteiro:
1- Com o vídeo porteiro no modo de visualização de vídeo, pressione a tecla
de Configuração Geral, a seguinte tela será exibida:

para entrar no Modo

Se nenhuma operação for realizada durante 10 segundos, o vídeo porteiro irá sair automaticamente do
Modo de Configuração Geral.
2- Pressione a tecla

duas vezes para mudar a aba de configuração para aba de configuração de

data e hora. A seguinte tela será exibida:
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3- Pressione a tecla
4- Pressione a tecla
5- Utilize a tecla
6- Pressione a tecla
7- Utilize a tecla
mês.
8- Pressione a tecla
9- Utilize a tecla
10- Pressione a tecla
11- Utilize a tecla

para entrar na aba de configuração de data e hora.
para alterar o campo de ano. O campo de ano começará a piscar.
para incrementar o valor do ano ou a tecla

para decrementar o valor do ano.

para mudar o campo para o mês. O campo começará a piscar.
para incrementar o valor do mês ou a tecla

para decrementar o valor do

para mudar o campo para o dia. O campo começará a piscar.
para incrementar o valor do dia ou a tecla

para decrementar o valor do dia.

para entrar na configuração de hora. O campo de hora começará a piscar.
para incrementar o valor da hora ou a tecla

para decrementar o

valor da hora.
12- Pressione a tecla
13- Utilize a tecla
valor do minuto.
14- Pressione a tecla

para mudar o campo para minuto. O campo de minuto começará a piscar.
para incrementar o valor do minuto ou a tecla

para decrementar o

para mudar de item de configuração. A seta indicará o campo de sair.

Pressione novamente a tecla

para sair do menu de configuração.

9.2- Configurações de ajuste de imagem:
Para configurar o ajuste de imagem:
1- Com o vídeo porteiro no modo de visualização de vídeo, pressione a tecla
para entrar no Modo de Configuração Geral, a seguinte tela será exibida:
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Se nenhuma operação for realizada durante 10 segundos, o vídeo porteiro irá sair automaticamente do
Modo de Configuração Geral.

2- Pressione a tecla
3- A tecla
4- A tecla

para entrar na aba de configuração de ajuste de imagem.

decrementa o valor do item selecionado e a tecla

incrementa o item selecionado.

muda o item selecionado para o item superior. E a tecla

muda o item selecionado

para o item inferior.
5- selecione o item que deseja ajustar, utilizando as teclas
6- Faça o ajuste do item utilizando as teclas

e

e

.

.

7- Para sair do menu de ajuste, selecione o item “sair” e pressione a tecla

.

10. CONEXÃO COM DVR (Não se aplica a unidade de extensão):
O vídeo porteiro VP-700 pode ser interligado aos equipamentos de DVR para obter mais
funcionalidades e assim uma maior segurança. Ele pode ser interligado de 2 modos:
1°-) Ligação do vídeo porteiro VP-700 na entrada de alarme dos DVRs:
Toda vez que um visitante pressiona a campainha, o vídeo porteiro aciona a saída auxiliar por 2
segundos. Esta saída pode ser configurada para funcionar como normalmente aberta ou normalmente
fechada. Este acionamento pode ser o gatilho para que o DVR possa gravar vídeos das câmeras
ligadas a ele.

66

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
ALARMES

10.1 - Como configurar a saída auxiliar como normalmente aberta ou normalmente fechada:
Com o vídeo porteiro em modo de espera, siga os seguintes passos:
1-Pressione a tecla
por 3 segundos, o vídeo porteiro emitirá 2 bips, indicando que entrou no
modo configuração de hardware.
2-Pressione a tecla

para configurar a saída auxiliar. Se ao pressionar a tecla for emitido 2 bips

curtos a saída auxiliar foi configurada para normalmente fechada. Se for emitido um bip longo a
saída foi configurada para normalmente aberta.
3- Pressione a tecla

para sair do modo de configuração de hardware.

2°-)Ligação do vídeo porteiro VP-700 como um monitor, para exibição das câmeras conectadas ao
DVR.
O vídeo porteiro pode virar um monitor para exibição das imagens das câmeras interligadas ao DVR.
Para configurar esta função, ligue a saída de VÍDEO OUT do DVR na entrada de vídeo auxiliar 1. Caso
seja necessário utilize baluns para obter uma melhor qualidade de vídeo.

Para habilitar o modo monitor, com o vídeo porteiro VP-700 em modo de espera pressiona a tecla
por 3 segundos, o vídeo porteiro emitirá 2 bips, habilitando o modo monitor. Para sair do modo
monitor pressione a tecla
e o vídeo porteiro irá retornar ao modo de espera.
Se durante o modo monitor for pressionada a campainha na unidade externa, o vídeo porteiro sai
automaticamente do modo monitor e vai para o modo de visualização de vídeo, exibindo a imagem
da câmera da unidade externa. O usuário pode atender o visitante e após o término da conversação o
vídeo porteiro retorna automaticamente para o modo monitor.
10.2- Gravação das imagens do vídeo porteiro no DVR (Não se aplica a unidade de extensão):
O vídeo porteiro pode ser interligado ao DVR, de forma que o DVR possa gravar as imagens das
câmeras exibidas no vídeo porteiro. Para isto, basta ligar a saída EXTENSÃO do vídeo porteiro a uma
das entradas do DVR.
Como a saída EXTENSÃO é uma saída balanceada, recomendamos a utilização de balun e cabo UTP
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11. CONEXÃO COM CENTRAIS DE ALARME (Não se aplica a unidade de extensão):
O vídeo porteiro pode ser interligado a centrais de alarme para uma maior segurança para o usuário. O vídeo
porteiro será ligado em uma das zonas da central de alarme, toda vez que a campainha é pressionada, o
vídeo porteiro abre esta zona e a central de alarme pode, por exemplo, enviar um evento para o
monitoramento indicando que existe um visitante na casa do seu cliente, registrando a hora em que isto
aconteceu e tomar as ações necessárias para garantir uma maior segurança ao seu cliente.
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11.1 - Como configurar a saída auxiliar como normalmente aberta ou normalmente fechada:
Com o vídeo porteiro em modo de espera, siga os seguintes passos:
1-Pressione a tecla
por 3 segundos, o vídeo porteiro emitirá 2 bips, indicando que entrou no
modo configuração de hardware.
2-Pressione a tecla
para configurar a saída auxiliar. Se ao pressionar a tecla for emitido 2 bips
curtos a saída auxiliar foi configurada para Normalmente Fechada. Se for emitido um bip longo a
saída foi configurada para Normalmente Aberta.
3- Pressione a tecla

para sair do modo de configuração de Hardware.

12. MODO SEQUENCIAL (Não se aplica a unidade de extensão):
O vídeo porteiro VP-700 pode exibir sequencialmente as imagens das câmeras conectadas a ele. O
VP-700 exibe as imagens de cada câmera por 10 segundos e troca de câmera automaticamente. Para
utilizar o modo sequencial é necessário a configuração das câmeras ativas. Depois de configurar as
câmeras ativas o modo sequencial pode ser ativado.
12.1 - Configurando as câmeras ativas:
Para ativar as câmeras, com vídeo porteiro em modo de espera, siga os seguintes passos:
1-Pressione a tecla
por 3 segundos, o vídeo porteiro emitirá 2 bips, indicando que entrou no
modo configuração de hardware.
2- Pressione
para habilitar/ desabilitar a câmera principal (unidade externa). O vídeo porteiro
emitirá 2 bips habilitando a câmera ou emitirá um bip longo desabilitando a câmera.
3- Pressione
para habilitar/ desabilitar a câmera auxiliar 1. O vídeo porteiro emitirá 2 bips
habilitando a câmera ou emitirá um bip longo desabilitando a câmera.
4- Pressione
para habilitar/ desabilitar a câmera auxiliar 2. O vídeo porteiro emitirá 2 bips
habilitando a câmera ou emitirá um bip longo desabilitando a câmera.
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5-Pressione

para habilitar/ desabilitar a câmera auxiliar 3. O vídeo porteiro emitirá 2 bips

habilitando a câmera ou emitirá um bip longo desabilitando a câmera.
6-Pressione

para sair do modo de configuração de hardware e retornar ao modo de espera.

12.2 - Habilitando o modo sequencial (Não se aplica a unidade de extensão):
Com o vídeo porteiro em modo de espera, pressione a tecla
por 3 segundos, o vídeo porteiro
emitirá 2 bips, informando que o modo sequencial está habilitado e a imagem da primeira câmera
habilitada é exibida. A cada 10 segundos as câmeras são trocadas sequencialmente obedecendo a
seguinte ordem desde que a câmera esteja habilitada: câmera da unidade externa, câmera auxiliar
1, câmera auxiliar 2, câmera auxiliar 3 e retorna para a câmera da unidade externa. Para encerrar o
modo sequencial, pressione a tecla
.
Se durante o modo sequencial a campainha for acionada, o vídeo porteiro sai do modo sequencial e vai
para o modo de visualização de vídeo e o usuário pode atender o visitante. Após o término da
conversação ou termino da visualização o vídeo porteiro volta automaticamente para o modo
sequencial.
12.3- Sensor de porta aberta:
O vídeo porteiro VP-700 possui entrada para sensor de porta aberta, que tem a finalidade de sinalizar
quando a porta fica aberta por mais de 2 minutos. Após os 2 minutos é emitido uma sinalização sonora,
que acontecerá enquanto a porta estiver aberta. Para utilizar esta função é necessário tirar o jumper
que se encontra na parte traseira da unidade externa, veja a figura abaixo:

O sensor a ser utilizado deve ser do tipo normalmente fechado.
Segue esquema de ligação:

12.4- Fechadura:
O vídeo porteiro VP-700 permite a ligação na fechadura tanto na unidade externa quanto na
unidade interna. Na unidade externa há 2 possibilidades de conexões:
1) A unidade externa alimentando a fechadura:
Esta conexão é indicada para fechaduras com consumo de corrente de até 1 A. A saída é do tipo
pulsativa. Veja o esquema de ligação:
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2)Fechadura sendo alimentada por uma fonte externa:
Esta conexão é indicada para fechaduras com um consumo superior a 1 A. A saída é do tipo contato
seco (relé) pulsativo. Veja o esquema de ligação:

A fechadura também pode ser ligada na unidade interna. A unidade interna tem somente a saída de
fechadura pulsativa para fechaduras de até 1 A. Abaixo o esquema de ligação:

ONDE TEM JFL, TEM SEGURANÇA
ALARMES

71

12.4.1 - Abertura de fechadura:
Para o acionamento da fechadura pressione a tecla
visualização de vídeo ou no modo de conversação.

, quando o vídeo porteiro estiver no modo de

12.5- Câmeras auxiliares:
O vídeo porteiro possui 3 entradas para câmeras auxiliares. Estas câmeras podem ser utilizadas para
dar maior segurança ao usuário, que pode instalá-las de forma que se tenha vários ângulos de
visualização do visitante que tocou a sua campainha.
As entradas são desbalanceadas. Para instalação de câmeras distantes da unidade interna,
recomendamos a utilização de balun e cabos UTP CAT 5 para garantir uma melhor qualidade de
imagem. Abaixo o esquema de ligação:
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13. MODO GRAVAÇÃO POR SENSOR (Não se aplica a unidade de extensão):
Neste modo, toda vez que a entrada de sensor é aberta, o vídeo porteiro grava cada câmera habilitada
por 10 segundos, durante 1 minuto. Para habilitar as câmeras veja o tópico Configurando as câmeras
ativas (pagina 27).
Para habilitar esta função siga os seguinte passos:
1-) Com o vídeo porteiro em modo de espera, pressione a tecla
por 3 segundos, o vídeo porteiro
emitirá 2 bips curtos, sinalizando que o modo de gravação por sensor esta ativo. A partir deste momento,
toda vez que o sensor detectar uma presença e sinalizar para o vídeo porteiro, ele iniciará o modo
sequencial e a gravação por 2 minutos.
O usuário pode interromper a gravação, pressionando a tecla
e retornar ao modo de espera.
Se no momento da gravação for pressionada a campainha, o vídeo porteiro irá finalizar a gravação e irá
para o modo de visualização de vídeo.
Para desabilitar este modo de gravação, pressione a tecla
por 3 segundos, o vídeo porteiro emitirá
um bip longo, sinalizando que o modo de gravação por sensor está desabilitado. Abaixo segue o
esquema de ligação do sensor:

14. CAMPAINHA (Não se aplica a unidade de extensão):
O vídeo porteiro tem vários sons de campainha que podem ser alterados pelo usuário. Para alterar a
campainha, deixe o vídeo porteiro no modo de espera, e pressione o botão de campainha localizado na
lateral esquerda da unidade interna do vídeo porteiro.

Ao pressionar o botão, ele troca o som da campainha e toca para o usuário identificar o som escolhido.
O usuário só consegue trocar o som novamente após o termino execução do som escolhido.
15. CONEXÃO COM A UNIDADE DE EXTENSÃO DE VÍDEO:
O vídeo porteiro pode ser interligado com uma unidade de extensão de vídeo, abaixo segue o esquema
de ligação:
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16. ALARME DE VIOLAÇÃO (TAMPER):
O vídeo porteiro possui um alarme de violação, que é emitido toda vez que a unidade externa é
removida do seu suporte. Ele soará até que a unidade externa seja colocada novamente no suporte.

17. AJUSTE DE SENSIBILIDADE DO MICROFONE E AJUSTE DE VOLUME:
O vídeo porteiro VP-700 tem ajuste de sensibilidade de microfone, que deve ser ajustado de acordo
com o ambiente no qual o vídeo porteiro foi instalado. Para ambientes muito ruidosos
recomendamos que se diminua a sensibilidade para que ele capte somente a voz que está próxima
ao microfone. Para ambientes sem muito barulho (ambientes silenciosos), pode-se aumentar a
sensibilidade do microfone para que ele fique mais sensível e assim consiga falar com o vídeo
porteiro a distâncias um pouco maiores. O VP-700 também tem ajuste de volume dos alto-falantes.
- Unidade interna:

- Unidade externa:
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18. RESET DE FÁBRICA:
O usuário pode resetar o vídeo porteiro para as configurações de fábrica. Para isto ele deve desligar a
alimentação da unidade interna, aguardar alguns instantes e ligá-la novamente com o botão de
campainha pressionado. O vídeo porteiro emitirá 2 bips curtos e iniciará o processo de reset, e ao
término emitirá novamente 2 bips curtos indicando o reset de fabrica. Depois desta sinalização o
usuário pode soltar o botão de campainha, e o vídeo porteiro emitirá 2 bips curtos indicando que o vídeo
porteiro foi ligado corretamente.
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