
   

 

Configuração do Acionador de Sirene 

          

Ajuste do Dia da Semana e da Hora 

Remova a tampa de acrílico de proteção para acessar o teclado. 

Pressione a tecla.  Um dos leds indicativos dos dias da semana ficará piscando. 

Pressione a tecla.  Ajuste o dia da semana desejado, o qual ficará piscando na tela. 

Pressione a tecla.  O display hora ficará piscando. Pressione novamente a tecla, até encontrar o valor 

desejado. 

Pressione a tecla.  O display minuto ficará piscando. Pressione novamente a tecla, até encontrar o valor 

desejado. 

Pressione a tecla.  Para sair ou aguarde o display parar de piscar. 

Lembrete: Sempre que ajustar hora ou minuto, caso o valor desejado for ultrapassado, continue pressionando a 

tecla, até o valor desejado reaparecer. Não há como fazer o valor regredir. Prossiga até 00 e recomece o ajuste. 

 

Ajuste da Programação de Toque da Sirene 

O controlador permite ate 48 horários de toque. Cada horário é composto pelo parâmetro LIGA e DESLIGA. 

 Primeiro toque:  P.01L  (Programa 01 Liga) 

P.01D (Programa 01 Desliga) 

 Segundo toque:  P.02L  (Programa 02 Liga) 

P.02D (Programa 02 Desliga) 

ATENÇÃO: O minuto configurado em P.01.D deve sempre ser um minuto a mais do que o do P.01.L.  

Isso não significa que vai tocar um minuto, mais adiante iremos configurar o tempo de acionamento. 

 

Exemplo de Programação: 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sabado Domingo

1° Toque 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 Não toca Não toca

2° Toque 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 Não toca Não toca

3° Toque 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 Não toca Não toca

4° Toque 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 Não toca Não toca  

Primeiro toque: Parâmetro Liga 

Pressione a tecla.  Os leds dos dias da semana piscam e o display indica P.01L. 

Pressionando a tecla  ajuste o dia ou o grupo de dias em que a saída deve atuar.  (Ex: Segunda até Sexta) 

Pressione a tecla  e ajuste a hora em que a saída vai ligar.  (Ex: 08:00) 

Pressione a tecla  e ajuste o minuto em que a saída vai ligar.  (Ex: 08:00) 

 

Primeiro toque: Parâmetro Desliga 

Pressione a tecla.  O display indica P.01D. 

Pressione a tecla  e ajuste a hora em que a saída vai desligar.  (Ex: 08:00) 

Pressione a tecla  e ajuste o minuto em que a saída vai desligar.  (Ex: 08:01) 

 

Modelo de Configuração: 

P01L Seg-Sex 08:00

P01D Seg-Sex 08:01

P02L Seg-Sex 12:00

P02D Seg-Sex 12:01

P03L Seg-Sex 13:30

P03D Seg-Sex 13:31

P04L Seg-Sex 18:00

P04D Seg-Sex 18:01  

Tempo de Toque da Sirene 

Pressione por 5 segundos.  

O display deve indicar bL.-- piscando. 

Com mais um toque em  o display indicará tP.S.P. . Pressionando sobre a tecla , ajuste o tempo desejado 

(de 0 a 99 segundos). 

Pressione  para sair. 

 

Ligação Elétrica 

 

IMPORTANTE: Respeitar o comprimento mínimo 

de 1m dos fios da Sirene. Caso contrário, poderá 

acarretar no mau funcionamento do controlador, 

devido à interferência elétrica, o que pode 

danificar o equipamento. 

 

Comprimento Mínimo 1m 


