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Sistema de alarme monitorável de alta segurança e fácil manuseio. O acesso aos recursos oferecidos pela 
central e  o monitoramento das operações se dá por meio de teclado de LCD ou por meio do Software, visando a 
facilidade na programação e no monitoramento da central. 

A central foi  projetada para monitorar até 31 setores e pode trabalhar com até 7 partições independentes. Além 
disso, a central ALM2200 oferece uma grande vantagem operacional quanto à sua flexibilidade de aplicações, pois 
pode ser  instalada em diferentes tipos de edificações, como residências, condomínios e empresas.

Saídas PGM:
• 04 saídas PGM na placa principal;
• 07 saídas adicionais, uma por teclado;

Setores:
• Permite o uso de detectores de fumaça
• Sinalizador de presença (Chime);
• 27 condições programáveis;

Discador:
• Protocolos de comunicação: SIA, Contact ID, 

Residêncial e Módulo de voz (opcional);
• Até 08 números de telefone programáveis com 

até 32 dígitos cada;
• Discagem por pulso ou DTMF;
• Monitoramento dinâmico da linha telefônica;

Supervisão continua de:
• Bateria;
• Saída de sirene;
• Falha alimentação AC;
• Linha telefônica;
• Perda de relógio interno;
• Tamper de setor;
• Travamento de teclado; 

ALM2200 – Placa central de alarme 
monitorável

• 16 Setores com fio expansível até 23, 
configuraveis como NA ou NF;

• Possibilidade até 7 partições mais a global 
(totalizando 8 partições)

• Controle de acesso até 31 usuários;
• 32 senhas, sendo: 01 de instalador, 01 mestre e 

30 de usuários;
• Arme automático e independente por partição;
• Discadora para até 8 números telefônicos de 32 

dígitos cada;
• Detecção de corte ou curto do sensor;
• Detecção de corte ou curto da linha telefônica;
• Protocolos Contact ID, 4+2 Pulso, 4+2 DTMF e 

Residêncial;
• Programação por teclado ou remotamente pelo 

computador;
• Buffer até 189 eventos;
• Saída de sirene supervisionada;
• 30 tipos de setores;
• 4 saídas PGM, expansível até 11 (uma por 

teclado), permitindo o acionamento de trancas, 
luzes, etc;

• Carregador de bateria interno;
• Tempos de entrada e saída e programáveis;
• Proteção eletrônica contra-curto circuito voltando 

ao normal após correção do defeito;
• Tamper monitorado por casamento de 

impedância, permitindo sua supervisão a 4 fios 
ao invés dos 6 fios 

• tradicionais, reportando de forma distinta os 
eventos de alarme e tamper.
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ACESSÓRIOS
O Módulo GPRS Universal foi  desenvolvido para 
transmitir qualquer evento gerado no painel de 
alarmes para a central de monitoramento através 
da rede GSM de celulares . 
O Módulo GPRS Universal  possui ainda um 
exclusivo circuito que detecta a presença de 
bloqueadores de celular próximos a ele, alternando 
rapidamente para a linha de telefone local (quando 
disponível) e aciona uma saída que, quando ligada 
a central de alarmes, gera um evento, 
possibilitando o disparo de uma sirene local. 

Características técnicas

• Alimentação: 11,5 - 14,5 Vdc;
• Consumo médio:  70mA, picos de 120mA 

durante transmissão(em operação normal, 
conectado com a central de monitoramento);

• Proteção contra descarga elétrica: Centelhador 
a gás e varistores;

• Dimensões da placa eletrônica: 8cm x 11,7 cm;
• Módulo GSM: Telit GE864 Quadband;
• Antena: Interna com opção para antena externa;
• Uma entrada programável que opera como setor 

independe (Buffer de 64 eventos);
• Uma saída “PGM”  do tipo open-colector, 

corrente máxima de 100mA;
• Saída “BLOCK “ do tipo open-colector, corrente 

máxima: 100mA
• Alerta bloqueador celular e manobra do painel 

de alarmes para segunda via de comunicação - 
JAMMING ALERT & BYPASS

• Protocolo de comunicação com painel de 
alarmes: Contact ID.

MGPRS – Módulo de GRPS Universal

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

* Opera em três modos diferentes: TCP, TCP Standby 
Mode e UDP;
* Tecnologia JAMMING ALERT & BYPASS que alerta 
quando um bloqueador celular está próximo do módulo e 
manobra o painel de alarmes para a segunda via de 
comunicação;
* Aceita comandos por SMS (torpedo);
* SMS não depende da conexão GPRS com a central de 
monitoramento;
* Permite programação inicial “sem cabo”, através de uma 
mensagem SMS;
* Gera um evento pré programado quando o Módulo 
GPRS Universal recebe uma ligação telefônica;
* Algoritmo de abertura de conexão inteligente que agiliza 
a conexão e economiza o consumo de dados;
* Reporta valores estatísticos do nível de sinal do módulo, 
não apenas no momento da conexão, mas de todo tempo 
que o módulo esteve ligado;
* Callback IP estendido que permite reprogramar o módulo 
de qualquer lugar que tenha internet;
* Software programador do módulo GPRS com função 
completa de diagnóstico.
* Uma entrada que funciona como setor interno 
programável (S1- Buffer de 64 eventos);
* Uma saída que pode ser acionada pela central de 
monitoramento ou pelo próprio cliente, através de 
mensagem SMS (PGM1 - Open-Colector);
* Saída “BLOCK”  - Alerta sobre bloqueador celular nas 
proximidades do módulo;
* Sensor de corte de linha telefônica;
* Watchdog (cão de guarda) - Gera automaticamente um 
reset no módulo caso a CPU pare de responder;
* Cold start boot (boot à frio) - Se necessário, a energia do 
módulo GSM é desligada e o módulo é completamente 
reiniciado;
* Módulo GSM quadband - Opera automaticamente em 
qualquer país;
* Antena interna incorporada à placa e opção para antena 
externa com ganho;
* Equipado com centelhador a gás e proteção eficiente 
contra variações de energia elétrica.
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ALM2200T - Teclado LCD Alfanumérico

• Teclado em LCD em português; 
• Expansível até 07 teclados, todos 

supervisionados; 
• 01 Setor por teclado; 
• 01 Saída PGM por teclado; 
• Teclado com botões de pânico, médico e 

incêndio; 
• 5 Teclas de acesso rápido: Ficar (Arme parcial 

interno), Sair (Arme total do sistema), PGM, 
Contr. Acesso e RF/Teclado; 

• Distância máxima de até 305 m da central.

ALMRX – Receptor 433MHz Supervisionado

O receptor ALMRX foi desenvolvido especialmente para a 
central de alarme Alarmseg. 

O receptor ALMRX permite: 
- o arme/desarme da central; 
- ativar/desativar PGM's e enviar alertas de pânico.

Características: 

- Quando Conectado à central em barramento de dados 
próprio, mantém as zonas da central livre. 
- Compatibilidade com vários transmissores e sensores 
sem fio 433MHz do mercado com base nos protocolos 
(6026 e 6P20); 
- Adiciona 8 setores sem fio ao sistema, identificados 
individualmente pelo monitoramento;
- Aceita o cadastramento de até 21 transmissores 
liga/desliga, identificando o usuário de forma individual 
pelo monitoramento.

ALMTX – Transmissor de controle remoto 
433MHz

Os controles remotos foram desenvolvidos especialmente 
para a central ALM2200. Trabalham na frequência 
433MHz e além de armar e desarmar a central, os 
transmissores podem ativar PGM's e enviar alertas de 
pânico(equivalente a tecla “P” do teclado), a 
aproximadamente 15m de distância. 
Para a obtenção de todas as funcionalidades do controle 
remoto, se faz necessário que o Receptor ALMRX esteja 
corretamente ligado à central. 
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ALMVZ – Módulo de Voz

Pode ser utilizado quando a central for utilizada para monitoramento pelo próprio usuário. O módulo é fornecido com 
uma mensagem padrão, porém  pode ser alterada pelo usuário com gravações de até 20s. 

FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO
 Programa de configuração

Programa de fácil utilização, todo em português; 

Características: 
• Dividido em abas que representam etapas 

de configurações; 
• Compatível com sistema operacional 

Windowns 98, 2000  e XP; 
• Conexão entre o computador e a central, 

com ou sem o uso de linha telefônica; 
• Opção para conexão permanente(on-line); 
• Tempo de transferência das informações de 

aproximadamente 30s; 
• Compatível com os protocolos BEL103 e 

V22.

 Programa de verificação de estado

Permite a  verificação de estado da central, com 
opção de atualização automática. 

Principais caractarísticas: 

* Compatível com sistema operacional Windown 98, 
2000 e XP; 
* Arma/desarma partições; 
* Inibe setores; 
* Aciona/desaciona PGM's
* Atualização de data e hora; 
* Exibe relatórios; 
* Verificação remota da instalação; 
* É compatível com os protocolos BEL103 e V22.
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