
Funcionamento. 
 

Led de supervisão (verde): Este led pisca indicando que o sistema 

está em supervisão. 

Led de fogo (vermelho): Este led acende toda vez que o 

acionador manual for acionado (vidro for quebrado ou retirado). 

Red Switches: O Red Switches funciona como um teste rápido, 

toda vez que aproximar um ímã perto do mesmo, o acionador 

será acionado. 

 

Possui martelo plástico para quebrar o vidro e ativar o alarme. 

Instalação: 
 

O fio branco (+) e preto (-) deverá ser conectado ao respectivo 

laço que indica o local da instalação do acionador manual.  

 

Deve ser utilizados cabos flexíveis com bitola mínima de 1,5 mm2.  

até 1000 metros de distância, acima utilizar cabo de 2,5 mm2. 

 

Sua fixação deve ser entre 1,2 à 1,6 metros de altura do piso 

acabado. 

 

Abaixo segue o exemplo de ligação de dois acionadores em um  

mesmo laço. Neste qualquer uma dos dois acionadores irão 

indicar o mesmo laço em seus disparos.  O correto é que cada 

acionador seja ligado em um laço independente. 
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