
       Manual Sorteador Aleatório 
     ALMSATE

Desenvolvido  para  controlar  o  fluxo  de  pessoas  e  carros  em
fábricas, comércios, garimpos, repartições públicas, aeroportos,
ou qualquer ambiente em que seja necessário o sorteio aleatório.
Basta apertar o botão que um sinal sonoro e luminoso acusará se o
usuário foi ou não sorteado para revista. Permite que o operador
tenha total controle sobre a probabilidade do sorteio.

CARACTERÍSTICAS:

 Bivolt (110V/220V);
 Fácil instalação;
 Simples de operar;
 03 idiomas (Português, Inglês e Espanhol);
 Probabilidade do sorteio ajustável;
 04 Relés internos de comando (02 para liberado e 02 para

revista).
 Controle remoto que valida o próximo sorteio;
 Semáforo que auxilia na visualização do sorteio;
 Botão touch: Encostou Acionou.
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MODO DE USAR:

 Fixe-o na parede, posicione o semáforo em lugar estratégico;
 Ligue na tomada;
 Observe as informações que aparecerão no display:

1. Número de Série:

2. Informações:

• P = Porcentagem para sorteio.
• VD = Tempo de acionamento do Liberado (Luz verde).
• VM = Tempo de acionamento da Revista (Luz Vermelha).

3. Pronto para Uso:

CONFIGURAÇÕES: 

012345

   Informações:
P:40 VD:3 VM:5

Sistema Pronto
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CONFIGURAÇÕES:

➔ Pressione o botão vermelho por 5 segundos. Assim que aparecer
a palavra “Menu” solte-o.

➔ Pressione os botões “navegar” para escolher a função que será
alterada.

➔ Pressione  os  botões  “-+/mudar” para  calibrar  a  função
desejada

➔ Após fazer os ajustes desejados, pressione o botão vermelho e
assim que aparecer  “SISTEMA PRONTO” ele estará pronto para
uso.

HÁ 5 CONFIGURAÇÕES QUE PODEM SER AJUSTADAS:

Porcentagem: Variando em múltiplos de 5, informa a
porcentagem  que  o  usuário  tem  de  ser
sorteado/revistado.

Luz  vermelha: Informa  o  tempo(seg.)que  a  luz/relé
ficarão acionados.

Luz Verde: Informa  o  tempo(seg.)que  a  luz/relé
ficarão acionados.

Idioma: Permite que o usuário escolha um idioma entre
Português, Inglês, Espanhol.

Leitura:  Permite calibrar a sensibilidade do botão
touch.  Essa  função  já  vem  calibrada  de  fábrica,
porém  devido  algumas  variáveis  climáticas  podem

acontecer disparos indesejados.  OBS: Quanto menor o valor, menor
será a sensibilidade ao toque.

Menu: 
Porcentagem: 40%

Luz Vermelha:
Tempo: 5

Luz Verde:
Tempo: 3

Idioma 
Português

Leitura: 255
Sensibilidade: 245
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OPERANDO O ALMSATE: 

Após instalado, configurado, o equipamento está pronto para uso.
Basta encostar/apertar o botão na parte frontal do equipamento,
que o sorteio será realizado. Um aviso sonoro e luminoso , assim
como os relés, serão acionados.

                        Sorteio Liberado: 
✔ Aparece a palavra liberado no display;
✔ 3 bips curtos serão emitidos;
✔ Led frontal e semáforo acionados;
✔ Relés 3 e 4 atracados.

Sorteio Revista:

✔ Aparece a palavra revista no display;
✔ 1 bip longo será emitido;
✔ Led frontal e semáforo acionados;
✔ Relés 1 e 2 atracados.

VALIDANDO O SORTEIO:

Ao apertar uma vez o botão do controle remoto, aparecerá um ponto 
no Display. Ele indica que o próximo sorteio será validado como 
“REVISTA”. Aperte novamente, o ponto desaparecerá e o próximo 
sorteio será aleatório.
O controle valida o próximo sorteio a ser realizado, assim que a 
revista for efetuada, o ALMSATE volta a operar normalmente.

           ALEATÓRIO                       REVISTA

LIBERADO

REVISTA

- SISTEMA PRONTO -

                     .
- SISTEMA PRONTO -   
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AJUSTES TÉCNICOS:

RELÉS E JUMPERS

ATENÇÃO:

Os jumpers devem ser chaveados apenas quando há necessidade de
utilização dos relés com acionamento direto de 12VDC  (+) para o
comum dos respectivos relés. Portanto, neste caso o comum não deve
ser alimentado. E para se obter o negativo (-), utilize o segundo
borne do lado esquerdo de baixo para cima, conforme indicado na
figura acima.
Caso os jumpers não sejam chaveados, há necessidade de alimentar o
relé via comum, respeitando as especificações dos mesmos.
IMPORTANTE:  Jumpers 1 e 3 já saem chaveados de fábrica, pois há
acionamento direto de 12VDC para o semáforo.

BRALARMSEG EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ 09.251.362/0001-20
bra@bralarmseg.com.br - (41) 3045-9744 / 4063-5272 ou (11) 4063-5268 




