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O sorteador aleatório portátil ALMSAP é um 
eficiente meio de restringir e coibir possíveis 
furtos ou entradas com objetos não autorizados. 
Por ser pequeno e leve, pode ser usado nas mais 
diversas situações, desde que sejam para sorteio 
de entrada de veículos ou pessoas. Poderá ser 
usado de maneira fixa também, sendo somente 
para uso interno.
Este equipamento possui dois contatos de relé 
para acionamentos podendo acionar lâmpadas e 
sirenes externas, quando o mesmo for usado de 
forma fixa. Também podem ser acoplados 
sensores externos para passagens, como loop de 
pisos ou infravermelhos.

CARACTERÍSTICAS:

➢ Caixa em aço-carbono com pintura epóxi.

➢ Ajuste de porcentagem: 1% até 10%.

➢ Sinalizador sonoro para indicar passagem livre: (um bip) ou bloqueado (dois bips).

➢  Alimentação: Funcionamento com bateria (12V)  e fonte recarregável  90 ~240 volts;

➢ Peso: 1kg

➢ Dimensões: (AxLxP) = 17x11,5x6 cm

➢ Bivolt
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CONFIGURAÇÕES: 

Ao realizar o sorteio, o equipamento emite sinal sonoro e visual de acordo com o ocorrido. Se 
sorteado, emite dois bips e acende o led vermelho localizado na frente do equipamento, se não 
sorteado, emite um bip e acende  o led verde localizado na frente do equipamento.

           

✔ Pressione o S1 por 3 segundos. Irá emitir bips indicando a porcentagem do sorteio 
selecionada;

✔ Para alterar  a configuração da porcentagem terá que pressionar por 1 segundo e soltar o S1;
✔ Quanto mais lento os bips acionarem, maior a porcentagem tendo um maior acionamento 

(bloqueado).
✔ Para sair do modo de programação é só pressionar o S1 por 3 segundos novamente e soltar.
✔ Pronto, já está ajustado a porcentagem para sortear.
✔ O botão S2 funciona como um simulador de passagens para teste do Sistema.
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Botões:
S1 e S2


