
ALMVIS
ALARME VIZINHO SOLIDÁRIO

“AREA MONITORADA PELA COMUNIDADE”

FUNCIONAMENTO
Acionado  por  controle  remoto,  ALMVIS  dispara  a  sirene
chamando a  atenção de toda  a  vizinhança,  anunciando que
existe a presença de suspeitos nas imediações de suas casas,
evitando assim roubos furtos ou vandalismo.

CONTEUDO DO KIT
1 Sirene com receptor, fonte e bateria incorporada; 
10 Controles remotos já programados;
10 Placas de identificação “Vizinho solidário”;
10 Adesivo magnético para anotações de contatos;

ESPECIFICAÇÕES
Tensão: 110/220 VAC com carregador de bateria 12Vdc
Consumo em repouso: 7 Watts
Frequência dos controles: 433,92MHz
Alcance do transmissor: 100 metros sem barreiras.
Pressão Sonora: 123db (0,3 metro) 
Dimensões: 30 x 25 x 22 mm

TENSÃO DE REDE
Na placa ha um jumper para ajuste de tensão da rede. 

A central funciona com tensões de 110 ou 220 volts, verifique a

tensão  de  sua  rede  local  para  fazer  o  ajuste  de  tensão  no
seletor. 
BATERIA
O conector  da  bateria  vem desconectado.  Lembre  de  fazer  a
ligação  do  carregador  à  bateria.  Pluge o  fio  preto  ao  polo  (-)
negativo e o vermelho ao polo (+) positivo da bateria.

INSTALAÇÃO
Certifique-se  que  a  pessoa  que  fara  a  instalação  possui
conhecimentos  básicos  de  elétrica  e  de  equipamentos  contra
intrusão.  A instalação poderá ser  feita em local  onde todos os
sinais do controle remoto acionem o receptor. Instalações com
muitas paredes ou barreiras podem dificultar o alcance. 

Quanto mais localizado for instalado, melhor será seu alcance.
Combine com o grupo de sua rua qual residência será instalada a
central e a alimentação do mesmo. Mantenha fora do alcance de
pessoas  não  autorizadas.  A central  já  vem  pronta  para  uso,
bastando fazer somente a ligação com e rede elétrica, através de
uma tomada. A figura abaixo mostra uma sugestão de instalação
em poste de rua.

Fixe  a  central  em  um  poste  ou  parede,  com  braçadeiras  ou
parafusos e buchas. 
Aviso:  Todo  produto  elétrico  oferece  risco  de  choque,
contrate somente pessoas especializadas.

MODO DE OPERAÇÃO TRANSMISSOR
A central vem com 10 controles de 3 botões já programados,
sem a necessidade de ajustes.

Botão 1: Toque som contínuo momentâneo (0,5 seg.).
Botão 2: Toque (AU-AU). No botão 2, o acionamento da sirene
é imediato  e só  silenciara  quando um dos  10  controles for
acionado novamente.
Para maior durabilidade, evite que o controle entre em contato
com a água.  Esse dispositivo não é um brinquedo, para
sua segurança, manter fora do alcance de crianças e evite
alarmes falsos.

ÍMÃS DE GELADEIRA
Os  ímãs  de  geladeira  são  destinados  para  anotações  de
contatos  telefônico  do  seu  grupo  de  vizinho,  mantenha  em
locar de fácil acesso, em caso de emergência ha três números
principais  de  pronto  atendimento  (190  Polícia  Militar,  197
Polícia Civil, 181 Disque Denuncia).

PLACAS DE FIXAÇÃO EM PAREDE
Coloque as placas em frente às residências em local visível 
para que aqueles que trafegam, saibam que nesta região 
exitem ações para conter a violência.

Vendas:

Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda.
http://www.bralarmseg.com.br


