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Manual do
Usuário

SIRENE COM STROBE 
SF115I

Parabéns,
Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no
Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as
funções do equipamento.

   Para la versión en español, haga CLIC AQUÍ

https://jflalarmes.com.br/es/wp-content/uploads/2018/10/jfl-esp-download-sirenes-manual-sf-115i-.pdf
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1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tensão de alimentação: 10 a 16Vc.c.
Dispara quando o fio de alimentação for cortado.
Consumo: 330mA / 12Vc.c.
Sirene com bateria interna recarregável. Bateria não inclusa.
115dB / 1 metro 
Chave de Proteção Tamper

2 PRINCIPAIS COMPONENTES
A figura 1 mostra o sensor aberto e seus principais componentes:

  Figura 1

1- Entrada da alimentação da Sirene. Deve ser conectada na saída auxiliar da central de
alarme
2- Entrada da sirene. Deve ser conectado na saída SIR da central de alarme
3- Saída Chave Tamper. Normalmente fechada
4- Jumper de seleção SIRENE e/ou FLASH. O usuário pode escolher a opção de acionar o
FLASH e a SIRENE juntos ou separadamente. Com o jumper FLASH fechado, a função FLASH
está habilitada. Com o jumper SIRENE fechado, a função SIRENE está habilitada.

3 FUNCIONAMENTO
A sirene com strobe SF115i,  é uma sirene que detecta se os fios de alimentação forem
cortados e dispara, pois possui uma bateria interna (não inclusa). Quando alimentado pela
bateria, a sirene e o flash ficarão acionados no máximo 5 minutos O usuário tem a opção de
escolher se as funções SIRENE e STROBE funcionem juntos ou independentes através dos
jumpers SIRENE e FLASH. A entrada SIR possui um resistor de fim de linha interno de 2K2
para  utilização  em  centrais  de  alarmes  monitoradas.  Neste  caso  não  é  necessário  a
utilização de um resistor de fim de linha externo.
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4 ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Obs.: Z1 monitorada 24h

4

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) 
ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das 
características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá 
reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito,excluindo a bateria que 
sofre desgaste naturalmente.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:
- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as 
despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja 
reparado.

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550
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