
A Central IQ Qolsys  2+ é um ecrã táctil de 7" (17,8cm) construída com um sistema operativo 

Android, proporcionando total segurança e funcionalidade doméstica inteligente numa 

interface fácil de usar. 

MANUAL DE INSTALAÇÃO 
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Versão do software 2.5.0 



 

QOLSYS CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO 

PÁGINA 2 DE 173 

INTRODUÇÃO 

SOBRE ESTE GUIA 

PERGUNTAS? 
Contacte-nos em 

techsupport@qolsys.com 

Este documento delineia as especificações básicas de hardware e instruções de software para 

instalar e personalizar a Central IQ 2+.  Note-se que a informação apresentada não é 

abrangente, mas é especificamente dedicada a esses menus, características e sistemas 

acessíveis apenas àqueles com o código de instalação adequado.  As características 

acessíveis tanto aos utilizadores como aos instaladores estão descritas no Guia do Utilizador 

da Central IQ 2+.  A informação contida é confidencial e proprietária, e é propriedade exclusiva 

da Qolsys Inc.  Qualquer reprodução, modificação ou distribuição sem autorização é 

estritamente proibida. 

 
Neste documento, a referência a "EN Grau 2" refere-se ao produto certificado EN50131 Grau 2. 

Central IQ 2+ Fonte de 

alimentação 

Suporte 

de mesa 

INCLUÍDO NA CAIXA SUPORTE 

GUIA DE 
INSTALAÇÃO 

RÁPIDA 

? 
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VISÃO GERAL 

DA CENTRAL 
Advertência: Este Produto deve ser instalado de acordo com os Códigos Nacional e Local de Incêndio e os Códigos Eléctricos Nacional e Local. 

Com este Produto deve ser fornecida informação impressa descrevendo a instalação, operação, testes, manutenção, planeamento da evacuação, 

serviço de reparação, reciclagem e eliminação adequadas. 

 

Advertência: Para todas as instalações este Produto e todos os sensores a ele associados (colectivamente, o "Sistema") devem ser testados uma 

vez por semana. O teste deve ser realizado também com a energia primária DC desenergizada. Para todos os Sensores, Detectores e outros 

acessórios, seguir as instruções de manutenção recomendadas para cada dispositivo. 
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VISÃO GERAL DA CENTRAL 

FRENTE EXTERIOR  

Câmera da Central 

Interface do 

utilizador 

Microfones 

Indicador de 

página 
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VISÃO GERAL DO PAINEL 

TRASEIRA EXTERIOR 

Para aplicações EN 

Grau 2 devem ser 

utilizados estes 

parafusos de 

bloqueio. 
Nota:  É necessária uma chave 

de fendas de baixo perfil em 

ângulo recto para inserir os 2 

parafusos superiores uma vez 

montados na parede.  

Recomenda-se o Steelman Pro 

78944 PH0. 

Furos de montagem 

caixa "gang" 

simples, dupla ou 

tripla compatível 

Ranhura 

para cartão 

Micro SD 

Alto-falante 

Tampa de Acesso 

Traseiro 

Sirene 

Alto-falante 

Microfone 
Microfone 

Para aplicações EN 

Grau 2, este parafuso 

deve ser utilizado para 

proteção contra a 

manipulação contra a 

remoção da montagem 
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VISÃO GERAL DO PAINEL 

INTERIOR 

Bateria da central* 

Rádio Z-Wave 

Plus™  

Cartão Sim LTE "Bloco Terminal 

"sem ferramentas” 
(Não aprovado para CE ou EN 

Grau 2) 

Interruptor de 

sabotagem 

Antena Celular 

A bateria NUNCA deve ser desligada sem seguir os devidos procedimentos de desligamento 

O não cumprimento pode resultar em corrupção de dados, falha da central, e a anulação da 

garantia do fabricante 

CUIDADO 

Sirene 

Rádio RF Segurança 
(Não previsto para CE ou EN Grau 

2) 

Alimentação 

Jack Barril 

Antena PowerG 

Rádio PowerG 
(O rádio PowerG é Standard na 

Central de QI 2 O modem PowerG é 

necessário para instalações em 

conformidade com a EN Grau 2) 



 

 

INSTALAÇÃO 

DA CENTRAL 



 

 

INSTALAÇÃO DA CENTRAL 

1.  Inserir o polegar ou o dedo 

debaixo da abertura da tampa 

traseira e puxar firmemente 

para cima para remover.  Esta 

tampa não é necessária para 

montagem na parede. 

2.  Pressionar as abas na 

parte inferior da central e 

puxar para remover a placa 

traseira. 
 

Montar na parede utilizando 

as ferragens apropriadas, 

assegurando que está 

nivelada. 

1.  Pendurar a parte da frente da 

central com a correia de pendurar 

na placa traseira, como mostrado 

acima. 
 

2.  Aparafusar a placa na parede 

para EN Grau 2. 

Apertar firmemente 

"diagonalmente e para baixo" a 

partir da frente superior da luneta 

em todas as 4 posições das abas 

de pressão para assegurar um 

fecho adequado. Ouvirá um som 

"pop" ou "snap" quando cada aba 

tiver fechada correctamente e a 

abertura ao longo da parte superior 

deve estar bem apertada. 
 

IMPORTANTE:  O não fecho 

adequado da central pode resultar 

em danos na placa traseira ou em 

tampões falsos da central. 

OPÇÃO DE MONTAGEM NA PAREDE 

Ligar a fonte de alimentação à 

tomada do barril. 

1.  Fixar o fundo da central no 

seu lugar, assegurando que o fio 

de alimentação é encaminhado 

para a parede e não apertado. 

2.  Balançar a central para cima 

em direção às 4 abas de pressão 

na parte superior. 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

Nota:  Para instalações EN Grau 2 utilize apenas a opção de montagem na parede 

Nota: Para instalações conforme à EN50131 Grau 2, o recinto deve ser colado durante a instalação inicial. Depois de montar a base do 

invólucro na parede na posição prevista, ligar a bateria interna e inserir o cartão SIM para o comunicador celular. Uma vez terminadas todas 

as ligações, aplicar algumas gotas da cola fornecida em cada um dos quatro cantos da base do invólucro e fixar a tampa do invólucro de 

modo a que todos os fechos laterais superiores e inferiores se encaixem e o invólucro seja devidamente fechado. É favor notar que a bateria 

já não é substituível. Quando a bateria tiver atingido o seu fim de vida, entre 3 a 5 anos, a central será substituída e reciclada de acordo com 

as directivas europeias. Utilizar um tipo de cola de cianoacrilato semelhante, por exemplo, ao INSTA-CURE+ Gap Filling da Bob Smith 

Industries Inc. 
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INSTALAÇÃO DA CENTRAL 

1.  Com a fonte de 

alimentação e o cabo 

incluídos, ligue o conector 

do barril à tomada ao lado 

dos terminais, como 

mostrado acima. 

2.  Encaminhar o cabo por 

baixo do gancho junto à 

bateria. 

3.  Encaminhar o cabo 

através da abertura de alívio 

de tensão. 

Substituir a tampa 

inserindo primeiro a parte 

superior, depois, enquanto 

se certificam que o cabo 

passa por baixo da 

abertura, pressionar 

firmemente para baixo até 

que a tampa "encaixe" no 

lugar. 

OPÇÃO DE SUPORTE DE MESA 

Insira o polegar ou o dedo 

debaixo da abertura da 

tampa traseira e puxe 

firmemente para cima 

para remover. 

1 

2 
3 

Inserir os pinos do suporte 

de mesa nos 2 orifícios 

superiores da chave. 

 

Deslizar o suporte 

firmemente para cima até 

ouvir um "clique" de cada 

lado. 

Nota:  Para EN Grau 2, a opção de suporte de mesa não é aprovada 
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INSTALAÇÃO DA CENTRAL 

DIAGRAMA DE FILAÇÃO 

IMPORTANTE SE UTILIZAR FIO DE 

COMPRIMENTO PERSONALIZADO: 

- Transformador 7vDC:  Utilizar fio 

18AWG (0,75 mm2) não superior a 100 

pés (~30m) para assegurar que é 

recebida energia suficiente na central. 

* A dimensão mínima permitida do fio não 

deve ser inferior a 0,33m2  ou superior a 

0,75mm2 

** Uma fonte de alimentação de 7vDC 

não deve exceder 15VA (15W) em 

qualquer condição. 

***NOTA: SENSOR 1, 2 & SIRENE EXT 

não são permitidas em instalações de EN 

grau 2. 

 
+++NOTA: Sirene externa apenas para os 

EUA e Canadá. 

NOTAS 

7vDC* POL 

GND 

SENSOR 1**** 

GND 

SENSOR 2*** 

GND 

SIRENE EXT 
GND 

**ATENÇÃO!  Use Fonte de alimentação 

7vDC** SOMENTE 

4,7k EOL 

CIRCUITO EM 

CIRCUITO 

FECHADO 

- 

+ 

SIRENE EXT: 

Tensão Máxima:  12vDC 

Corrente Máxima:  300mA 

7vDC** EM 

BARREL JACK 

4,7k EOL 

Classificação das entradas:  100-240vAC, 

50/60Hz, 0.68A 

Classificação da produção:  7,0vDC, 1,0A 

CONECTOR DE 

BARRIL PARA 

UTILIZAÇÃO APENAS 

COM O CABO 

CONECTOR DE 

BARRIL FORNECIDO.  

O FIO LISTRADO É 

POSITIVO (+) 
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INSTALAÇÃO DA CENTRAL 

Manter premido o botão de ligar 

no lado direito da central durante 

3 segundos para ligar. 

ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL 

Ligar a fonte de alimentação. 

ATENÇÃO! Use SOMENTE a fonte de alimentação 7vDC 

 

Se utilizar o cabo fornecido, o fio "listrado" é (+) 

 

Esta unidade deve ser alimentada por um circuito de 24 horas, 

230vAC, 50Hz que não pode ser desligado por um interruptor, dimmer, 

ou Dispositivo de Corrente Residual. O não fornecimento deste circuito 

pode impedi-lo de proporcionar uma protecção constante. 



 

 

INTERFACE DO 

UTILIZADOR 
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INTERFACE DO UTILIZADOR 

Cabeçalho & 

bandeja de 

definições 

Interface de 

Utilizador Primário 

e Partição 

O ecrã inicial está dividido em três seções.  O cabeçalho mostra a data e hora, o tempo de hoje, o centro de 

mensagens e a bandeja de Definições. A interface primária mostra as opções de armamento e o estado do sensor 

e a seleção da partição. O rodapé mostra as opções de pânico e páginas adicionais. 

Indicação de página 

e emergência 

VISÃO GERAL DO ECRÃ INICIAL 
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O cabeçalho contém a bandeja de definições de puxar para baixo, o ícone meteorológico, a hora/data e um 

ícone de mensagem na parte superior direita do ecrã, onde encontrará mensagens do Provedor de Segurança 

e informações de contacto, alertas, tutoriais em vídeo e Perguntas frequentes 

INTERFACE DO UTILIZADOR 

É aqui que encontrará as informações de contacto do fornecedor de segurança 

É aqui que encontrará Tutoriais em Vídeo para ajudar com as perguntas mais 

comuns 

É aqui que encontrará mensagens do Provedor de Segurança, Alertas da 

Central e Notificações de Alarme. 

CENTRO DE MENSAGEM 
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INTERFACE DE UTILIZADOR 

BANDEJA DE DEFINIÇÕES 

Para ter acesso à bandeja de definições deslize para baixo na barra na parte superior 

do ecrã.  A bandeja de Definições tem acesso rápido ao sistema, bateria, Wi-Fi, & 

estado do telemóvel, bem como controlo de volume, brilho, um ícone de ecrã de 

bloqueio e outras definições rápidas. 

Deslizar para 

baixo para 

aceder 

ACHAR 

Quando as partições 

são DESATIVADOAS, 

um ícone Estado 

aparece no canto 

superior esquerdo da 

bandeja de definições. 

Carregue neste ícone 

para voltar à página de 

segurança. 

Quando as partições 

são ATIVADO um ecrã 

de bloqueio substitui o 

ícone Estado. Toque 

neste ícone para 

alternar entre as 

partições. 



 

 

PROGRAMAÇÃO 
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Quando a definição "Bloqueio de Ecrã" ou "Partições" estiver ativada, será apresentado um ecrã de bloqueio assim 

que a central for acordada, quer com um toque no ecrã, quer ao premir o botão acordar/adormecer na lateral da 

central. Isto impede o acesso não autorizado à central e/ou a uma partição de aceder a outra, bem como a gestão 

das permissões para "Partições Avançadas". 

PROGRAMAÇÃO 

BLOQUEIO DE ECRÃ 

BLOQUEIO DO ECRÃ DE 4 DÍGITOS BLOQUEIO DO ECRÃ DE 6 DÍGITOS 

Nota:  Esta característica não foi avaliada para EN Grau 2 



 

 

A página Definições permite o acesso rápido a várias 

características e definições simples que não requerem 

a proteção de um código de Revendedor, Instalador 

ou Mestre para serem alteradas. 

PROGRAMAÇÃO 

ACHAR DEFINIÇÕES 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

Definição Descrição 

Mostrar Ajustar brilho, tamanho da fonte e tempo de 12/24 horas 

Cartão SD Montar, desmontar e gerir Cartões SD que são instalados numa central 

Temperatura do tempo Alternar entre Fahrenheitt e Celsius 

Estado 

Ver o "Estado Actual" dos sensores de segurança:  Nº Zona, Nome, Estado (Aberto, 

Fechado, Ativo, Inativo, Invasor, Falha), Histórico da Bateria e dos sensores.  Ver 

também "Alarmes" e "Histórico" dos sensores de segurança a nível global 

Estado do dispositivo 

Z-Wave™ 

Ver o "Estado Atual" dos dispositivos Z-Wave:  Nome, Tipo, Estado (Normal, Falha), 

e Bateria.  Ver também "Alertas" e "Histórico" Z-Wave em nível global 

Outros dispositivos Z-

Wave 

Mostra dispositivos Z-Wave que são aprendidos na central mas que não fazem parte 

da interface principal do utilizador (Luzes, Bloqueios, Termóstatos & Portas de 

Garagem) 
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PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES 

Definição Descrição 

Eventos EU 
Mostrar eventos como requerido para EN Grau 2.  NOTA: Este ícone só aparecerá quando a definição "En Grau 2" estiver 

Ativada. 

Automatização 

Adicionar, editar ou gerir as regras de automatização da iluminação local.  Estas regras são separadas de 

quaisquer regras baseadas em nuvens que possam ser definidas através do Alarm.com.  Exemplos de 

regras possíveis são os seguintes: 

- Noite:: Acende a luz às 19h e apaga-se às 6h 

- Boa noite: Acende a luz às 19h e apaga-se às 23h 

- Porta da frente: Acende a luz durante 15mins quando a Porta da frente abre entre as 17h e as 7h (deve 

ter um sensor com o nome rápido padrão "Porta da frente" adicionado na central) 

- Sino da porta: Acende a luz entre as 17h e as 7h durante 15 minutos quando a campainha é ativada 

(deve ter um sensor com o nome rápido padrão "campainha" acrescentado na central) 

Monitor de Atividade 

O Monitor de Atividade permite o acesso a sensores de desarmar que estão programados como zonas de 

24 horas, tais como os Grupos de Sensores 8, 9 & 25.  É necessário um código Mestre, Utilizador ou 

Visitante válido para controlar os sensores de atividade 24 horas.  São fornecidas 2 opções: 

- Acesso rápido:  Acesso temporário de 300 segundos 

- Desativar:  Desarma os sensores 24 horas até serem reativados manualmente 

Licença Contrato de Licença de Utilizador Final Qolsys 

Definições avançadas 
Aceder a definições avançadas e programação.  É necessário um código de Revendedor válido (padrão 

2222), Instalador (padrão 1111) ou Mestre (padrão 1234) 
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PROGRAMAÇÃO 

ACHAR DEFINIÇÕES AVANÇADAS 

MENU DE REVENDEDOR (2222) 

Para aceder ao menu Definições Avançadas, puxar 

para baixo a bandeja de Definições no topo do ecrã, 

selecionar "Definições" e depois "Definições 

Avançadas".  Introduza o seu código de revendedor, 

instalador ou master.  O código utilizado para 

introduzir as Definições Avançadas determina o nível 

de acesso. Ao utilizar partições, o código introduzido 

no bloqueio do ecrã determina o nível de acesso às 

Definições Avançadas. 

MENU INSTALADOR (1111) 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

* O ícone "Partições” só aparecerá se 

as Partições estiverem ativadas em 

Definições do Instalador/ 

Revendedor 

Deslocar para 

baixo para 

acesso 
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PROGRAMAÇÃO 

ACHAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO 

Assistente de Configuração 

O "Assistente de Instalação Fácil" é uma ferramenta de programação no 

ecrã, passo a passo, que torna o processo de instalação já rápido e 

intuitivo ainda mais fácil, e assegura que cada instalação é consistente e 

segue as melhores práticas. 

Assistente de Lançamento 

A seleção do Assistente de 

Lançamento iniciará o Assistente de 

Configuração Fácil com base na 

configuração da página escolhida. 

Definições do Assistente 

Escolha quais as páginas que deseja 

que lhe sejam mostradas durante a 

caminhada do Assistente. Selecionar 

configuração do sensor Avançado  ou 

Simples. 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

    ASSISTENTE DE 

CONFIGURAÇÃO
 

Descarregar 

para aceder 
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PROGRAMAÇÃO 

ACHAR ASSISTENTE DE LANÇAMENTO 

Assistente de Lançamento 

A seleção do Assistente de Lançamento iniciará o Assistente de Configuração 

Fácil com base na configuração da página escolhida nas Definições do Assistente.  

As páginas disponíveis são:  Bem-vindo, Rede, Verificação do Sistema, 

Segurança, Teste do Sensor, Quebra Vidros da Central, Z-Wave, Bluetooth, 

Remoto de IQ, Utilizadores, Revendedor & Actualização. 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

    ASSISTENTE DE 

CONFIGURAÇÃO
 

 ASSISTENTE DE 

LANÇAMENTO
 

Descarregar 

para acesso 
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PROGRAMAÇÃO 

ACHAR DEFINIÇÕES DO ASSISTENTE 

Definição Padrão Descrição 

Atualizar Ativado 
Mostrar a opção de verificar atualizações de software no Assistente de 

configuração 

Segurança Ativado 
Mostrar a opção de adicionar e editar sensores de segurança no 

Assistente de configuração 

Formato de configuração 

do sensor de segurança 
Avançado 

Determina se a página de Segurança do Assistente de Configuração 

mostra pareamento de Sensor Avançado (PRO) ou pareamento de 

Sensor Simples (DIY)  

Quebra vidros da central Ativado 
Mostrar a opção de ativar ou desativar o quebra vidros da central no 

Assistente de Configuração. Não aprovado para CE/EN Grau 2 

Z-Wave Ativado 
Mostrar a opção de incluir e editar dispositivos Z-Wave no Assistente de 

configuração 

Bluetooth Ativado 
Mostrar a opção de emparelhar dispositivos Bluetooth no Assistente de 

configuração Não aprovado para CE/EN Grau 2 

 

Definições do assistente 

Escolha quais as páginas que deseja que lhe sejam mostradas durante a 

caminhada do Assistente. Selecionar configuração do sensor Avançado  ou 

Simples 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

    ASSISTENTE DE 

CONFIGURAÇÃO
 

 DEFINIÇÕES DO 

ASSISTENTE
 

Descarregar 

para acesso 
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PROGRAMAÇÃO 

ACHAR DEFINIÇÕES DO ASSISTENTE 

Definição Padrão Descrição 

Utilizadores Ativado 

Mostrar a opção de adicionar utilizadores no Assistente de 

configuração 

Marcador Ativado 

Mostrar a opção de adicionar e editar o contato do instalador no 

Assistente de configuração 

Remoto de IQ Ativado 
Mostrar a opção de emparelhar controles remotos de QI no 

Assistente de configuração. 

Teste de sinal do sensor Ativado Ativar o teste do sensor como parte do Assistente de Configuração 

 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

    ASSISTENTE DE 

CONFIGURAÇÃO
 

 DEFINIÇÕES DO 

ASSISTENTE
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PROGRAMAÇÃO 

ACHAR INSTALAÇÃO 

Se a informação de contacto do revendedor não for previamente preenchida ou empurrada 

do Alarm.com, é gerado um pop up ao aceder ao ícone "Instalação", exigindo que a 

informação de contacto do revendedor seja introduzida. Esta informação é utilizada para 

preencher o separador "Contacte-nos" no Centro de Mensagens.  NOTA: Nome e número de 

telefone da empresa são necessários e devem ser preenchidos para continuar com a programação da 

central. 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

Descarregar 

para acesso 
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PROGRAMAÇÃO 

ACHAR INSTALAÇÃO 

Descarregar 

para acesso 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 



 

 

PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO INSTALADOR/REVENDEDOR ACHAR 

Definição Padrão Descrição 

Número da conta em branco Número de conta do fornecedor de segurança (até 10 caracteres) 

Gestão de energia Ativado 
Uma função de poupança de energia quando funciona apenas 

com a energia da bateria 

Restauro de energia SIA Desativado 
Ligar ou desligar o sensor durante 60 segundos durante o 

restauro de energia 

Perda de Sinais de 

Supervisão para Sensores 

de Emergência 

4 
Selecionar a duração em horas (4, 12, 24) antes de reportar uma 

perda de supervisão sobre dispositivos de segurança de vida. 

Perda de Sinais de 

Supervisão para Sensores 

de Emergência PowerG 

4 

Selecionar o período de tempo (20, 30 min, 1, 2, 4, 12, 18 horas) 

antes de comunicar uma perda de supervisão sobre os 

dispositivos de segurança de vida útil PowerG. 

Perda de Sinais de 

Supervisão para a Z-Wave 
4 

Selecionar a duração em horas (4, 24) antes de reportar uma 

perda de supervisão nas Sirenes da Z-Wave. 

 

Definições do Instalador/Revendedor 

Alterar as definições da central, como os tempos de supervisão, o tempo 

limite de potência e de perda de células e as definições SIA. 

Descarregar 

para acesso 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 DEFINIÇÕES DO 

INSTALADOR/ 

REVENDEDOR
 

* Opções adicionais disponíveis 

apenas através do Código do 

revendedor. 
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PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO INSTALADOR/REVENDEDOR 

Definição Padrão Descrição 

Perda de sinais de supervisão para 

sensores não emergenciais 
24 

Selecionar a duração em horas (4, 12, 24) antes de reportar uma perda de supervisão dos 

dispositivos de segurança. Não aprovado para CE/EN Grau 2. 

Perda de Sinais de Supervisão para 

Sensores de Não Emergência 

PowerG 

24 

Selecionar o período de tempo (20, 30 min, 1, 2, 4, 12, 18 horas) antes de comunicar uma 

perda de supervisão sobre os dispositivos de segurança PowerG. Para EN Grau 2, a 

janela de supervisão deve ser definida durante 20 minutos. 

Tempo limite esgotado da perda do 

sinal da célula 
30 

Selecionar a duração em minutos (10, -120) antes de reportar uma perda de supervisão 

no sinal da célula. 

Teste de Comunicação Por mês 
Escolher Nunca, Diariamente (exigido para EN Grau 2), Semanalmente ou Mensalmente 

ao permitir o teste de comunicação. 

Limites SIA 

 

NOTA:  Para EN Grau 2 definir atraso de 

entrada (45s) e atraso de saída (30s). 

Ativado 

Quando ativado, o intervalo para temporização de entrada e saída é o seguinte: 

-Temporização de entrada: 30-240 segundos, temporização de Saída: 45-254 segundos 

Quando desativado, o intervalo para temporização de entrada e saída é o seguinte: 

-Temporização de entrada: 5 a 240 segundos, Temporização de saída: 5 a 254 segundos 

 

Quando ativado, o intervalo para a Temporização do discador é:  15 a 45 segundos 

Quando desativado, o intervalo para a Temporização do discador é:  0 a 254 segundos 
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PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO INSTALADOR/REVENDEDOR 

Definição Padrão Descrição 

EN Grau 2 Desativado 

A definição permite a conformidade com EN Grau 2 na Central e deve ser Habilitada para instalações EN 

Grau 2.  Quando Ativado, os seguintes comportamentos e/ou definições são alterados automaticamente: 

 

- Procedimento de entrada (UE) - segue os procedimentos de entrada e atrasos de transmissão de 

alarme especificados pela norma EN 50131 

- Desativa a definição "Anular automaticamente” para que a Central proteste armando-se quando as 

condições de problemas do sensor e da central estiverem presentes (ou seja, Aberto, Invasor, Bateria 

Baixa, etc.) 

- Os alertas de condições de problema não podem ser reconhecidos até que a condição seja resolvida 

- Os bips de problemas são expandidos para incluir as indicações de falhas exigidas pela EN 50131 

- A definição "Bloqueio do ecrã” é ativada automaticamente.  O ecrã bloqueará 30 segundos após o 

desarmamento. 

- Um novo ícone chamado "Eventos da UE” é adicionado à página "Definições” que regista os eventos 

obrigatórios do histórico especificados pela EN 50131. 

- "Perda de Sinais de Supervisão para Sensores Não Emergentes PowerG" é definido para 2 horas, por 

defeito. 

- A definição "Indicador LED" é desativada automaticamente. 

- A definição "Partições" não está disponível. 

- A definição "Acesso do revendedor ou instalador requer permissão do utilizador” é ativada 

automaticamente. 

Contagem de desligar o 

Swinger de eventos da UE 
3 

Determina o número de vezes que um determinado evento irá gravar no registo "Eventos da UE" antes de 

desligar.  A contagem (3-10) será reiniciada após e armar ou desarmar o evento.  NOTA: Esta definição é 

cinzenta e não pode ser selecionada, a menos que EN Grau 2 esteja Ativado. 
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PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO INSTALADOR/REVENDEDOR 

Definição Padrão Descrição 

Idiomas Favoritos Inglês/Español 

Defina a alternância de idiomas da Central para os seus 2 idiomas favoritos.  Escolha entre 

Inglês (Estados Unidos), Français (Canadá), Español (Estados Unidos), Italiano (Itália), 

Nederlands (Holanda), Norsk bokmål (Norge), Svenska (Sverige) e Íslenska (Ísland). 

Botão de de espera Ativado 

Desligar este ajuste desativa completamente o "Botão Power" do lado direito da central e todas 

as suas funções.  Para voltar a ativar esta definição deve primeiro marcar a caixa e depois 

seguir as indicações no ecrã para premir o interruptor "Toggle" na parte de trás da central. 

Indicador LED Ativado 
Ativar/desativar manualmente a luz de estado do LED na central. 

NOTA: Esta configuração será automaticamente definida para Desativado quando EN Grau 2 estiver Ativado. 

Código de utilizador de 6 dígitos Desativado 

Esta é uma definição global para todos os códigos utilizados na central e altera a entrada de 4 

dígitos para 6 dígitos.  Quando ativado, um "00" será anexado a todos os códigos de 4 dígitos 

existentes 

Sensores Comerciais e Nomes 

de Dispositivos 
Desativado 

A ativação desta funcionalidade muda o vocabulário do nome do sensor, de nome residencial 

para nome comercial. 

Apoio ao Bem-Estar Desativado 

Quando Capacitados, os Pendentes Auxiliares aprenderam no Grupo 6 a comportar-se como um 

pendente tradicional de PERS.  O sistema gera um sinal para Alarm.com mas não gera um 

alarme local alto que precisa de ser desarmado entre pressões de botões.  NOTA: Esta funcionalidade 

não pode ser ativada se as Partições estiverem ativadas. 

Mensagens de aviso WI-FI Ativado 
Quando ativado, a central mostrará um pop up ao entrar em "Definições”, deixando o utilizador 

final saber que a ligação Wi-Fi foi desligada. 

 



 

 

PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO INSTALADOR/REVENDEDOR 

Definição Padrão Descrição 

Partições Desativado 
Criar até 4 partições, ativa esta funcionalidade.  NOTA: Esta definição será automaticamente desativada e 

indisponível quando EN Grau 2 estiver Ativada. 

Outra Automatização (Beta) Desativado 

Quando Ativada a Central pode suportar dispositivos de Zigbee Automation, bem como integrações 

de Deako Lighting.  Estes dispositivos são adicionados através do ícone "Outra Automatização" que 

aparecerá sob o ícone "Dispositivos". 
NOTA: A integração Zigbee requer a instalação de um cartão de filha Zigbee na central. Não avaliado para CE/EN Grau 2 

Pagina de Segurança Ativado 

Escolha se quer ou não que a "Página de Segurança" apareça como parte da interface primária do 

utilizador na central.  NOTA: Antes que a "Página de Segurança" possa ser desativada, deve ativar a "Página de Bem-

Estar" ou a "Página de Controlo inicial".  Esta funcionalidade não pode ser ativada se as Partições estiverem desativadas. 

Página de Bem-Estar Desativado 
Escolha se quer ou não que a "Página de Bem-Estar" apareça como parte da interface primária do 

utilizador na central.  NOTA: Esta funcionalidade não pode ser ativada se as Partições estiverem ativadas. 

Check-In/Check-Out Desativado 

Escolha se quer ou não que um botão "Check-in" e "Check-out" apareça como parte da IU da Página 

de Bem-Estar.  Esta funcionalidade permite que uma enfermeira faça o check in/out e tenha a sua 

fotografia tirada pela central como registo da sua visita.  NOTA: A Página de Bem-Estar deve ser ativada para 

que esta funcionalidade também possa ser ativada. 

Página de controlo inicial Desativado 

Escolha se pretende ou não que a "Página de Controlo inicial" apareça como parte da interface 

primária do utilizador na central.  NOTA: Antes que a "Página de Controlo inicial" possa ser ativada, deve haver pelo 

menos dois (2) "tipos" diferentes de dispositivos de automação adicionados à central (Luzes, Fechaduras ou Termostatos).  

Esta funcionalidade não pode ser ativada se as Partições estiverem ativadas. 

Pagina da Fechadura da 

Porta 
Ativado 

Escolha se quer ou não que a "Pagina da Fechadura da Porta" apareça como parte da interface 

primária do utilizador na central, sempre que uma Fechadura  for adicionada como dispositivo. 

 



 

QOLSYS CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO 

PÁGINA 33 DE 173 

PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO INSTALADOR/REVENDEDOR 

Definição Padrão Descrição 

Página do termostato Ativado 

Escolha se deseja ou não que a "Página do Termostato" apareça como parte da interface primária do 

utilizador na central sempre que um Termostato seja adicionado como um dispositivo. 

Suporte de cenários Desativado 

Quando ativado, um novo ícone aparecerá na central UI no rodapé esquerdo permitindo a utilização de 

Cenários que foram criadas em Alarm.com.  NOTA: Esta funcionalidade não pode ser ativada se as Partições estiverem 

ativadas. 

IP da Câmera da Central Desativado 

Reservado para futura característica ainda não implementada.  Quando Ativada, esta definição permite que 

a Câmara da central integrada apareça em Alarm.com como uma câmara que pode ser adicionada à conta 

para carregamentos de vídeo accionados por regra, tais como: Carregamento de um videoclipe no Alarme, 

Porta aberta, etc.  NOTA: Esta funcionalidade não pode ser ativada se o Detector de Movimento da central estiver ativado. 

Transmita câmeras de 

vídeo ao vivo para o 

Remoto do IQ 

Desativado 

Esta definição permite a um utilizador visualizar câmaras a partir do comando Remoto do IQ.  Quando 

ativadas, as câmeras que estão a ser transmitidas para a central primária também serão transmitidas para o 

Controlo   

Detecção de 

interferência RF PowerG 
Desativado 

Quando ativado, o sistema pode detectar quando uma quantidade invulgar de sinais RF está a ser 

transmitida no espectro PowerG, levando a um potencial mau funcionamento da central. Este evento reporta 

para a estação central quando ativado.  Escolha entre Desativado, UL20/20 ou En 30/60. 

Interferência Detectada Desativado 

Quando ativado, o sistema pode detectar quando uma quantidade invulgar de sinais RF está a ser 

transmitida na frequência do cartão-filha antigo instalado na central (319,5MHz, 345MHz ou 433MHz) 

levando a um potencial mau funcionamento da central. Este evento reporta para a estação central quando 

ativado. Não avaliado para CE/EN Grau 2. 

 



 

 

PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO INSTALADOR/REVENDEDOR 

Configuração Padrão Descrição 

Alarme local de detecção de 

interferências 
NOTA: Não avaliado para CE/EN Grau 2 

Desativado 
Quando ativado, o sistema soará um alarme local. A "Detecção de interferência" deve estar ativa para 

que isto funcione corretamente 

Nível de sensibilidade ao interferência de 

RF 
NOTA: Não avaliado para CE/EN Grau 2 

Normal Escolha entre os níveis de sensibilidade ALTA e NORMAL 

Permitir que o código mestre acesse 

sensores de segurança 
Desativado 

Permitir que o Código Mestre aceda ao ícone do Sensor de Segurança, incluindo Sensor de 

Aprendizagem Automática, Adicionar Sensor, Editar Sensor, Eliminar Sensor, Estado do Sensor e Grupo 

de Sensores 

Relatórios Abrir/Fechar Permitidos para 

Auto-Aprendizagem 
Ativado 

Em vez de enviar uma alteração para auto-aprendizagem de um sensor, permitindo que isto permita uma 

abertura/fecho do sensor para ativar a auto-aprendizagem 

Detector de quebra de Vidro da Central 
NOTA: Não avaliado para CE/EN Grau 2 

Desativado 

Cria uma zona independente que aproveita os microfones integrados na central para atuar como um 

detector de quebra de vidro. Isto cairá na ordem da zona no momento em que ativar esta funcionalidade.  
NOTA: Esta função não pode ser ativada se a Detecção de Ruído Ambiente da central estiver ativada. 

Detector de movimento da central 
NOTA: Não avaliado para CE/EN Grau 2 

Desativado 

Cria uma zona independente que aproveita a câmara integrada da central para atuar como um detector 

de movimento de atividade.  Isto cairá na ordem da zona no momento em que ativar esta funcionalidade.  

O movimento pode tropeçar uma vez a cada 4 minutos.  NOTA: O detector de movimento da central é apenas 

para monitorização de atividade e automatização (Grupo 25) e não criará uma condição de alarme ou atuará como um PIR 

de segurança.  Esta função não pode ser ativada se a Câmera de IP da central estiver ativada. 

Detector de ruído ambiente da Central 

(beta) 
NOTA: Não avaliado para CE/EN Grau 2 

Desativado 

Quando Ativado, os microfones incorporados na central podem monitorizar a detecção de ruído alto 

acima de um limiar de dB regulável e gerar um alerta.  Útil para MDU, apartamentos e alugueres de curto 

prazo onde as queixas de ruído são uma preocupação.  Após a geração de um alerta, é instituído um 

período de arrefecimento de 30 segundos.  NOTA: Esta funcionalidade não pode ser ativada se o Detector de 

Quebra de Vidro da central estiver ativado. Não pode ser confiado para evitar danos auditivos, lesões ou similares. 
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PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO INSTALADOR/REVENDEDOR 

Definição Padrão Descrição 

Limite de ruído ambiente 100 dB 

Definir o limiar no qual o Detector de Ruído Ambiente da central determina que existe 

ruído suficiente para gerar um alerta.  Escolher entre 80, 90, 100, 110 ou 120 dB.  NOTA: 

Esta configuração é cinzenta e não pode ser seleccionada, a menos que o Detector de Ruído Ambiente da 

central esteja Ativado. 

Tipo de rede Zigbee 
NOTA: Não avaliado para CE/EN Grau 2 

Automatização 

Doméstica e 

Segurança 

Escolha o tipo de rede Zigbee que gostaria de utilizar.  As opções são Automatização 

Doméstica e Segurança ou Smart Energy.  NOTA: Esta definição só aparece quando um cartão filha 

Zigbee é instalado na Central. 

Excluir todos os sensores Elimina todos os sensores de segurança e dispositivos Bluetooth programados na central 

Excluir todos os dispositivos Z-Wave 
Executa uma redefinição de fábrica no controlador Z-Wave.  Não efetua a redefinição de fábrica dos 

dispositivos anteriormente incluídos. 

Zigbee Reset Elimina todos os sensores Zigbee e reinicia a rede Zigbee 

Master Reset* Restaura a central para as definições de fábrica e apaga todo o conteúdo 

Reciclagem de Dados 

Esta característica apaga todos os dados do utilizador anteriormente armazenados.  (Wi-Fi SSID & Palavra-

passe, Códigos de Utilizador, Imagens de Câmera da Central, Imagens de Fotogramas Personalizadas, Centro 

de Mensagens & Histórico de Eventos da Central). 

Autenticação de redefinição remota 

de IQ 
Desativado 

Se Ativado, o Remoto de IQ exigirá autenticação (Código de Revendedor ou Instalador) 

para o reiniciar. 
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PROGRAMAÇÃO 

Os registos do sistema permitem à central enviar informações de 

identificação de não clientes ao servidor para resolução de problemas e 

identificação de bugs. 

ACHAR LOGS DO SISTEMA 

Definição Padrão Descrição 

Carregar registos 

para o servidor 

Requer 

empurrão 

manual 

Diz à central para começar a carregar um histórico da sua atividade para o 

servidor.  Esta informação é utilizada para resolver problemas de bugs e 

diagnosticar problemas na central.  A central irá carregar quaisquer registos 

guardados na sua memória 

carregar registos 

automático 
Desativado 

Carregar automaticamente o registo do sistema para os servidores a cada 24 

horas 

Nível de log Depurar 

Dizer à central quanta informação registar nos ficheiros de registo. 

 

Sem saída de registo: Nenhuma informação gravada 

Fatal: Registar apenas informação fatal ou gravemente problemática 

Erro: Registar todos os erros e questões fatais 

Advertir: Registar avisos, erros, e questões fatais 

Informação: Registar toda a informação genérica, não relacionada com o cliente 

Depurar: Registo de mensagens de diagnóstico, Informação, Avisos, Erros e 

Questões Fatais 

Verbose: Registar toda a informação de identificação não-cliente 

 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 LOGS DO SISTEMA
 



 

 

Definição Padrão Descrição 

Sirene da Central 

Todas as 

sirenes 

ligadas 

Todas as sirenes desligadas Isto desativará a sirene para todos 

os tipos de alarme, incluindo quaisquer sirenes externas pareadas 

ou ligadas por fios. Após 30 minutos, a sirene de fogo será 

reativada. 

Todas as sirenes ligadas:  Esta é a definição por defeito que 

permite a sirene para todos os alarmes 

Modo Instalador/Teste: Isto desativa a sirene para todos os tipos 

de alarme, incluindo quaisquer sirenes externas pareadas ou 

ligadas por cabo durante 30 minutos, depois todas as sirenes são 

reativadas 

Aviso da sirene Desativado 
A sirene da central pára periodicamente para anunciar quais os 

locais que desencadearam o alarme. 

Verificação de Fogo Desativado 

Quando ativada, a central requer dois eventos de fogo do detector 

de fumo (um detector duas vezes ou dois detectores uma vez 

cada) 

Aviso de sirene de mau 

tempo 
Ativado 

Quando ativada, a sirene soará quando a central receber um 

alerta meteorológico severo.  Quando desativado, a central 

utilizará o alarme meteorológico severo 

 

PROGRAMAÇÃO 

SIRENE E ALARMES ACHAR 

Sirene e Alarmes 

Alterar as definições de sirene e alarme para certos tipos de eventos de alarme. 
Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 SIRENE E ALARMES
 



 

 

PROGRAMAÇÃO 

SIRENE E ALARMES 

Definição Padrão Descrição 

Atraso do discador :30 

Tempo (em segundos) antes de a central tentar ligar para a estação central após um 

evento de alarme ser acionado 

Quando os limites da SIA estão ativados: :15 a :45 segundos 

Quando os limites da SIA são desativados: 0 a :254 segundos 
NOTA: Não deve ser utilizado para EN Grau 2 

Tempo limite da sirene 4 min 
Determinar quanto tempo antes da sirene parar de tocar durante um evento de alarme (4 

minutos a 15 minutos).  NOTA: Para EN Grau 2, o tempo mínimo de pausa da campainha será de 90s e o 

tempo máximo de pausa da campainha não deve exceder os regulamentos locais. 

Sirene de água/congelamento Desativado 
Quando ativada, a sirene soará quando um detector de água ou de congelamento for 

acionado.  Quando desativada, a central emite um tom de "água". 

Sirene do detector de fumo PowerG 
Apenas alarmes 

de fogo 

Quando definido para "Apenas alarmes de fogo", os detectores de fumo PowerG que 

forem aprendidos no sistema só soarão durante os eventos de alarme de fogo.  Quando 

definido para "Todos os Alarmes", os Detectores de Fumo PowerG atuarão como sirenes 

sem fios adicionais e soarão durante todos os eventos de alarme. 

Pânico de Policia Ativado Permite que o pânico de policia seja ativado ou desativado 

Pânico de Fogo Ativado Permite ativar ou desativar o pânico deo fogo 

Pânico Auxiliar Ativado Permite que o Pânico Auxiliar seja ativado ou desativado 

Permitir que o código mestre acesse 

a sirene e os alarmes 
Desativado Permitir que o código principal aceda a estas características e definições. 
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PROGRAMAÇÃO 

SEGURANÇA E A ARMAR ACHAR 

Definição Padrão Descrição 

Código do revendedor* 2222 Código de acesso a todas as opções 

Código do instalador 1111 Código de acesso apenas às opções do instalador 

Swinger Shutdown Ativado 
Determina se a central permite que o mesmo sensor dispare o alarme mais 

de uma vez (ativado), ou não (desativado) 

Contagem de desligar o 

Swinger  
1 

Determina o número de vezes que o mesmo sensor é autorizado a disparar 

o alarme durante o mesmo período de armamento (1-6).  O Swinger 

Shutdown deve ser ativado para que esta definição funcione.  NOTA: Para EN 

Grau 2 deve ser ajustado para 3. 

Sabotagem da central Ativado 
Esta definição ativa ou desativa o interruptor de alteração da central na 

parte de trás da central.  NOTA: Para EN Grau 2, esta definição será Ativada. 

Bloqueio do Ecrã Desativado 

Quando ativada, aparecerá uma página de bloqueio de ecrã.  O bloqueio de 

ecrã restringe o acesso à central com base em códigos de utilizador válidos.  

NOTA:  Esta definição é necessária e é automaticamente ativada quando as Partições 

são ativadas.  Deve ser ativada para EN Grau 2 

 

Segurança e a Armar 

Alterar configurações de armamento, atrasos de entrada e saída, permitir 

a Autenticação por Coação e muito mais. 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 SEGURANÇA E A 

ARMAR
 

* Opções adicionais disponíveis apenas 

através do Código do revendedor. 
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PROGRAMAÇÃO 

SEGURANÇA E A ARMAR 

Definição Padrão Descrição 

Armar seguro Desativado Exigir código de utilizador para armar a central.  NOTA: Esta opção deve ser ativada para EN Grau 2. 

Recusar armar quando a bateria 

estiver fraca 
Desativado 

Não permitirá o armamento da central se a bateria estiver fraca (abaixo de 8%).  NOTA: Esta 

opção deverá ser ativada para EN Grau 2. 

Anular automaticamente Ativado 
Alternar se os sensores abertos ou adulterados devem ou não ser contornados 

automaticamente.  NOTA: Esta definição é desativada e desativada quando a definição "En Grau 2" é ativada. 

Armar Automático Ativado 
Se Armar “total”, mas nenhuma porta temporizada for aberta, a central assume que você ainda 

está dentro e muda o arme para o Modo Armar Parcial 

Armar parcial - Sem 

Temporização 
Ativado Armar parcial fica imediatamente sem contagem regressiva 

Extensão de tempo de saída 

automática 
Ativado 

Estender automaticamente o temporizador de contagem decrescente se a porta de atraso for 

aberta durante o processo de contagem decrescente uma segunda vez 

Armado instantâneo do Comando Ativado Quando ativado, desliga o atraso de saída se o comando for utilizado para armar o sistema 

Desarme do Alarme do Comando  Desativado 
Quando ativado, isto permitirá a um comando  desarmar eventos de alarme, excepto pânico 

com origem no mesmo comando 

Desarme do Comando à Distancia Ativado Quando Desativado, um comando não será capaz de desarmar a central 
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PROGRAMAÇÃO 

SEGURANÇA E A ARMAR 

Definição Padrão Descrição 

Permitir que o Código Mestre 

aceda à Segurança e 

Armamento 

Desativado Permitir que o código principal aceda a estas características e definições. 

Temporização de Entrada 

Normal 
30 Segs 

Quanto tempo os utilizadores têm de introduzir o seu código após a abertura de uma porta (30-

240 segundos). Com os limites da SIA desativados, o tempo mínimo pode ser definido para 5 

segundos. 
NOTA: Para EN Grau 2, o atraso máximo de entrada não deve exceder 45s. 

Temporização normal de saída 60 Segs 

Quanto tempo os utilizadores têm de sair do local antes de o própria central se armar (30-254 

segs). Com os limites da SIA desativados, o tempo mínimo pode ser definido para 5 segundos. O 

grupo porta/janela 10 segue a "Temporização normal de saída" NOTA: Para EN Grau 

2, o atraso máximo de saída não deve exceder 30s 

Temporização de entrada 

longo 
100 Segs 

Um segundo atraso de entrada separado que pode ser utilizado num sensor que necessita de 

mais tempo quando tropeçado (45-240 segundos). Com os limites SIA desativados, o tempo 

mínimo pode ser definido para 5 segundos.  NOTA: Não para utilização com EN Grau 2. 

Temporização de saída Longa 120 Segs 

Um segundo atraso de saída separado que pode ser usado num sensor que necessita de mais 

tempo quando tropeçado (45-254 segs). Com os limites SIA desativados, o tempo mínimo pode 

ser definido para 5 segundos.  O grupo porta/janela 12 segue a "Temporização de Saída Longa" 
NOTA: Não para utilização com EN Grau 2. 
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PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DA CÂMERA  ACHAR 

Definição Padrão Descrição 

Excluir imagens 

seguras 
Ativado 

Quando ativado, é necessário um código para eliminar fotos de 

desarme e de sensor de imagem 

Câmera da Central Ativado 

Quando desativadas, todas as funções relacionadas com a Câmara 

da Central são desligadas, incluindo  Fotos de Desarme, Fotos de 

Alarme, Vídeos de Alarme e Fotos de Definições.  Além disso, a 

página da Câmara da Central é também removida. 

Fotos de Desarme Ativado 

Quando ativada, a câmara integrada tirará uma única fotografia 

quando um utilizador desarmar a central.  Quando desativada, a 

central não captará imagens após o desarmar. 

Fotos de alarme Ativado 
Quando ativada, a câmara integrada tirará uma única fotografia 

durante um evento de alarme 

Vídeos de alarme Ativado 
Quando um alarme é acionado, a central gravará um videoclipe 

durante 4 minutos a partir da sua câmara integrada na central de 5mp 

 

Definições da câmera 

Ativar/Desativar fotos de Desarmar e fotos de Alarme. Imagens seguras 

que requerem um código para visualizar ou apagar. 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

    DEFINIÇÕES DA 

CÂMERA 
 

Nota: Recurso suplementar não 

avaliado pelo EN Grau 2 
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PROGRAMAÇÃO 

DEFINIÇÕES DA CÂMERA 

Definição Padrão Descrição 

Definições Fotos Desativado Sempre que se acede às Definições Avançadas, a central tira e guarda uma fotografia 

Permitir o acesso a definições 

de imagens com código mestre 
Desativado Permitir que o código principal aceda a estas características e definições 
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PROGRAMAÇÃO 

Lista de dispositivos Z-Wave 

Mostra informação específica do dispositivo para dispositivos Z-Wave 

programados. 

Premir a tecla "Info" 

aparece: 
 

 Informação do 

produto 

 Informação do 

Protocolo 

 Informações da 

aplicação 

 Classes de Comando 

Suportadas 

 

Ao premir "Re-

Interview" reenviará 

todos os comandos 

iniciais de pareamento 

para esse dispositivo. 

LISTA DE DISPOSITIVOS Z-WAVE ACHAR 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

  LISTA DE 

DISPOSITIVOS Z-WAVE
 

* Esta página só está disponível 

através do Código do revendedor. 

Não avaliado para utilização com 

aplicações EN Grau 2. 

Descarregar 

para aceder 
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PROGRAMAÇÃO 

Som 

Personalizar os sons da central. Ativar/desativar vozes, toques, bipes de 

problemas e muito mais. 

SOM ACHAR 

Definição Padrão Descrição 

Volume n/d 

Controla o volume da voz da central, bipes e o volume do sinal sonoro e 

o volume dos meios de comunicação (vídeos de ajuda) através de 

barras deslizantes individuais 

Editar Sinos n/d Permite-lhe selecionar entre vários sinos para cada dispositivo individual 

Definições de voz 

Vozes Ativado 

Este é uma definição global para Sensores, Mensagens da Central, 

Sensores de Monitorização de Actividade, e vozes de dispositivos Z-

Wave e indica se a central deve "falar". 

Sensores Ativado Liga (ativado) ou desliga (desativado) as vozes dos sensores 

Central Ativado Liga (ativado) ou desliga (desativado) as vozes da central 

Monitorização de 

atividades 
Ativado 

Liga (ativado) ou desliga (desativado) as vozes de monitorização da 

atividade 

 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 SOM
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PROGRAMAÇÃO 

SOM ACHAR 

Definição Padrão Descrição 

Comandos de voz do 

dispositivo Z-Wave 
Ativado 

Liga (ativado) ou desliga (desativado) as vozes do Dispositivo Z-

Wave 

Dispositivo Remoto Z-

Wave de Prompts de 

Voz 

Ativado 
Liga (ativado) ou desliga (desativado) as vozes para dispositivos Z-

Wave controlados remotamente (via Alarm.com) 

Definições de sinais sonoros 

Todos os sinais 

sonoros 
Ativado 

Esta é uma definição global para os sensores, mensagens da central 

e sinais sonoros dos sensores de monitorização da atividade e indica 

se a central deve emitir tons ou "bipes". 

Sinais sonoros do 

Sensor 
Ativado 

Liga (ativado) ou desliga (desativado) os sinais sonoros para 

Sensores 

Central Ativado Liga (ativado) ou desliga (desativado) os sinais sonoros da central 

Sensor de atividade Ativado 
Liga (ativado) ou desliga (desativado) os sinais sonoros dos sensores 

de atividade 

 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 SOM
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PROGRAMAÇÃO 

SOM ACHAR 

Definição Padrão Descrição 

Bipes de problema 

Bipes de problema** Desativado 
Ativa ou desativa todos os bipes de problemas do sensor e central. 

Por defeito, todos os bipes de problemas são desativados 

Bateria fraca do 

sensor*** 
Desativado 

A central soa quando a bateria de um sensor está fraca. O tipo de 

sinal sonoro e a frequência são definidos abaixo. Por defeito, estes 

sons são desativados 

Bipes de violação de 

sensores*** 
Desativado 

A central soa quando um sensor é adulterado. O tipo e a frequência 

do sinal sonoro são definidos abaixo.  Por defeito, estes sons são 

desativados 

Bipes de violação de 

painel*** 
Desativado 

A central soa quando adulterada ou aberta. O tipo e frequência do 

sinal sonoro são definidos abaixo.  Por defeito, estes sons são 

desativados 

Editar Bips de 

problema 
n/d 

Selecione o tipo de sinal sonoro para Sensor de Bateria Baixa, 

Invasor do Sensor, e Invasor da central 

Tempo limite para 

problemas bips de 

problema*** 

30 

Determina a quantidade de tempo entre cada sinal sonoro de 

problema. O comprimento pode ser definido entre 3-60 minutos. (por 

defeito é de 30 min.) 

Bips do problema do 

dispositivo de 

segurança contra fogo 

Desativado 

A central soará um alerta de problemas se um dispositivo de 

segurança contra fogo for adulterado, falhar ou tiver uma bateria 

fraca (desativada por defeito) 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 SOM
 

**A definição deve ser definida para 

Ativado para aplicações de EN Grau 

2.
 

***A definição deve ser definida para 

3 minutos para as aplicações do EN 

Grau 2.
 



 

 

PROGRAMAÇÃO 

SOM ACHAR 

Definição Padrão Descrição 

Sons de Partição* 

Sirene de Fogo Global Ativado 

Quando as Partições estão ativadas esta definição determina se os 

alarmes de Fogo soam em todas as partições (ativadas) ou apenas 

na partição a que estão atribuídas (desativadas) 

Sons e sirenes globais 

de intrusão 
Desativado 

Os alarmes de intrusão e os sons de entrada/saída soarão em todas 

as divisórias 

Sirenes Auxiliares 

Globais 
Desativado O alarme auxiliar tocará em todas as partições 

Bipes Globais e Vozes Desativado Bipes e vozes tocam em todas as partições 

 Desativado Sons e alarmes de todas as outras partições soarão na partição 1 

Outros Sons 

Sons de Toque Ativado 
Esta definição determina se é reproduzido um som de toque ao tocar 

no ecrã (ativado) ou não (desativado) 

Bipes de saída Ativado 
Toque bipes de saída para a função Saída Rápida e Acesso Rápido 

na central (ativado) ou não (desativado) 

 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 SOM
 

* Definições adicionais disponíveis 

apenas quando as Partições estão 

ativadas. 
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PROGRAMAÇÃO 

PARTICIPAÇÕES* ACHAR 

Partições 

Editar o nome por defeito de uma partição e visualizar uma lista de 

utilizadores e sensores que estão atualmente atribuídos a uma 

determinada partição.  As partições 1, 2, 3 & 4 só aparecem quando as 

partições estão ativadas e quando pelo menos um sensor é aprendido 

nelas. 

Informação: 

Ver Utilizadores e 

Sensores associados a 

cada partição 

Editar: 

Renomear uma divisória 

que se adapte à sua 

localização ou área 

protegida 

Visão geral: 

Ver o número de divisórias 

montadas num sistema.  

Deve haver pelo menos um 

sensor atribuído a uma 

partição antes de esta poder 

ser visualizada/editada. 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

  PARTIÇÕES
 

O-ícone "Partições” só aparecerá se 

as Partições estiverem ativadas em 

Definições do Instalador/ 

Revendedor 

Recurso não avaliado pelo EN Grau 2 
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PROGRAMAÇÃO 

AUTOMAÇÃO LOCAL* ACHAR 

Automatização local 

Esta cena hardcoded foi concebida para Centrais instaladas em novas 

propriedades de construção que ainda não têm uma conta Alarm.com 

ativada, mas que precisam de gerir localmente dispositivos Z-Wave em 

"modo inicial vaga". 

Funciona diariamente: 

- Bloqueio automático de 

todas as fechaduras à 

noite (20h) 
 

- Definir todos os 

termóstatos para o 

modo AUTO com uma 

temperatura alvo de 

18,3°C - 25°C 
 

- Ligar a luz 1 à noite 

(20h) e depois desligar 

todas as luzes de 

manhã (6h) 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

  AUTOMAÇÃO LOCAL
 

* Esta página só está disponível 

através do Código do revendedor. 
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PROGRAMAÇÃO 

ACHAR DISPOSITIVOS 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 DISPOSITIVOS
 

* Ícone de Dispositivos Z-Wave sem 

suporte apenas disponível através do 



 

 

SENSORES DE 

SEGURANÇA 



 

 

SENSORES DE SEGURANÇA 

Sensor com Auto Aprendizagem 

Par de sensores rapidamente 

tropeçando ou manipulando e depois 

editando a informação 

Adicionar Sensores 

Par de sensores manualmente 

digitar um código DL ou um número 

de série 

Editar sensor 

Efetuar alterações aos sensores 

existentes 

Apagar Sensor 

Remover um sensor 

Estado do sensor 

Monitorizar o estado do sensor 

em tempo real 

Grupo Sensor 

Referência rápida a todos os 

grupos de sensores e às suas 

ações 

Sensores de Segurança 

Adicionar, editar ou apagar até 128 dispositivos de segurança PowerG ou de 

segurança vitalícia. 

ACHAR SENSORES DE SEGURANÇA 

Remova todos os sensores 

PowerG 

Eliminar todos os sensores 

PowerG da Central 

Definições de Movimento da 

Central 

Ajustar a central Sensibilidade ao 

movimento e áreas de 

mascaramento 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 DISPOSITIVOS
 

 SENSORES DE 

SEGURANÇA
 

Descarregar 

para aceder 
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SENSORES DE SEGURANÇA 

SENSOR DE APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA 

1. Selecione "Sensor de aprendizagem automática". 

 

2. Abrir/Fechar ou manipular um sensor para inscrição. Para contactos PowerG, 

manter premido o botão "registar" até o LED amarelo piscar. 

 

3. A central irá tocar e exibir o código DL do sensor. Selecione OK para confirmar. 

 

4. Configurar Nome da Partição, Tipo de Senso, Grupo de Sensor, Nome do 

Sensor, Tipo de Toque e Comandos de Voz com as listas suspensas de filtragem 

inteligente. 

 

5. Selecione "Adicionar Novo" para completar e passar para o próximo sensor. 



 

 

SENSORES DE SEGURANÇA 

ADICIONAR SENSOR 

1. Selecionar "Adicionar Sensor" (NOTA: Estes mesmos campos podem ser editados mais tarde a 

partir da aplicação "Editar Sensor") 

 

2. Selecione a Fonte apropriada com base na frequência do dispositivo a ser 

aprendido manualmente em 

 

3. Toque no campo marcado "ID DL Sensor" para abrir o teclado.  Introduzir o 

código ID DL ou Sensor na parte de trás do dispositivo e tocar em "Concluído". 

 

4. Utilize o menu pendente para selecionar a Partição a que deseja que o sensor 

fosse adicionado (se estiver tivado) 

 

5. Escolha o tipo de sensor da lista 

 

6. Indicar grupo do sensor da lista 

 

7. Escolher o Nome do Sensor da lista ou criar um "Nome Personalizado" usando 

o teclado incorporado com Texto Personalizado para Discurso. 

 

8. Escolher Tipo de Sinal Sonoro a partir da lista 

 

9. Indicar se pretende que os Comandos de Voz estejam ligados ou desligados 

 

10. Clique em "Adicionar novo" para guardar a informação e completar o processo. 



 

 

SENSORES DE SEGURANÇA 

1. Selecione "Adicionar Sensor". 

 

2. Toque no botão marcado 

"Digitalizar Código QR" para abrir a 

câmera.  Segurar a etiqueta do código 

QR na caixa do sensor até à câmera 

para digitalizar automaticamente o ID 

DL do sensor  

DIGITAR CÓDIGO QR 

3. Utilize o menu pendente para seleccionar a Partição a que deseja que o sensor 

fosse adicionado (se estiver ativado) 

 

4. Escolha o Tipo de sensor da lista 

 

5. Indicar Grupo de sensor da lista 
 

6. Escolher o Nome do Sensor da lista ou criar um "Nome Personalizado" usando 

o teclado incorporado com Texto Personalizado para Discurso. 
 

7. Escolher Tipo de Sinal Sonoro a partir da lista 
 

8. Indicar se pretende que os Comandos de Voz estejam ligados ou desligados 

 

9. Clique em "Adicionar novo" para guardar a informação e completar o processo. 
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Quando as Partições estão ativadas (ver Configurações do Revendedor/instalador) pode então atribuir um sensor a 

uma partição específica. Isto permitirá o controlo e armamento independente dessa partição sem perturbar a 

partição principal da central principal. Poderá criar e utilizar até 4 partições. Característica não avaliada como parte 

do EN Grau 2. 

SENSORES DE SEGURANÇA 

NOME DA PARTICIPAÇÃO 



 

 

Ao adicionar ou editar dispositivos de segurança, pode escolher entre os seguintes tipos de sensor: 

SENSORES DE SEGURANÇA 

TIPO DE SENSOR 

Porta/Janela 

Movimento 

Quebra de vidro 

Comando Remoto 

Teclado 

Pendente auxiliar 

Detetor de Fumo 

Detetor de CO 

Tradutor Hardwire 

Tradutor sem fio 

Temperatura 

Calor 

Água 

Sensor de Choque 

Congelar 

Inclinar 

Imagem do Sensor 

Campainha da Porta 

Fumo-M 

Magnético Porta/Janela 

Sensor de ocupação 

Sirene 

Temperatura Alta 
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SENSORES DE SEGURANÇA 

Os grupos de sensor irão alterar 

o comportamento do sensor.  

Estes estão ligados diretamente 

ao seu tipo de sensor, exibindo 

apenas o que é relevante. 

 

Toque no botão "Grupo de 

Sensor" para mudar. 

 

Uma lista completa de Grupos 

de Sensor e descrições pode 

ser encontrada em "Grupos de 

Sensor", listados no manual 

abaixo. 

GRUPO DE SENSOR 



 

 

GRUPOS DE SENSOR 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

10 
Temporização Entrada-

Saída Normal 
Y 

Dá um período de tempo para sair de casa ou para desarmar a central ao 

regressar antes de soar o alarme 

12 
Temporização Entrada-

Saída longa 
Y 

Dá um período de tempo para sair de casa ou para desarmar a central ao 

regressar antes de soar o alarme. Isto pode ser um atraso separado da 

"Temporização normal". 

13 
Perímetro instantâneo 

D/W 
Y 

Porta ou janela que dispara um alarme instantaneamente quando o 

sistema está armado 

14 
Porta Interior 

Instantânea 
Y 

Um sensor interior que dispara um alarme instantaneamente enquanto 

está armado para ficar e para se afastar. Não tropeça se um sensor de 

entrada/saída for ativado primeiro 

16 

Total Instantâneo - 

Seguimento 

temporizado 

Y 
Porta interior que dispara o alarme instantaneamente quando o sistema 

está armado apenas para o modo total 

 

PORTA/JANELA 

A Central QI 2+ suporta o PowerG. 
GRUPOS DE SENSOR 
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GRUPOS DE SENSOR 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

25 
Sensor de segurança 

local 
Y 

Este sensor não informa nem aciona um alarme. Este é um sensor de 

sinal sonoro apenas quando a "Monitorização de Atividade" está ativa, 

independentemente do estado da central. Utilizado para armários de 

remédios, armazenamento de químicos, etc. 

8 
Reporte Sensor de 

segurança 
Y 

Este sensor reporta à estação central e dispara um alarme quando a 

"Monitorização de Atividade" está ativa, independentemente do estado da 

central 

9 
Relatórios antigos 

sensores de segurança 
Y 

Este sensor reporta à estação central e dispara um alarme quando a 

"Monitorização de Atividade" está ativa, independentemente do estado da 

central. Este sensor tem uma temporização de entrada 
 

PORTA/JANELA 

* O contacto 8945 porta/janela Power G adiciona um menu suspenso adicional para determinar o tipo de contacto, 

Interruptor ou por cabo. 



 

 

GRUPOS DE SENSOR 

SENSOR DE MOVIMENTO/IMAGEM 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

17 
Movimento 

Instantâneo-Total 
Y 

Ativa apenas quando armada para "Total", e viaja instantaneamente quando é 

detectado movimento. Não tropeça se um sensor de entrada/saída for ativado 

primeiro 

15 
Movimento 

Instantâneo-Parcial 
Y 

Activa tanto nos modos "Parcial" como "Total", e viaja instantaneamente 

quando é detectado movimento. Não tropeça se um sensor de entrada/saída 

for ativado primeiro 

35 
Movimento 

Temporizador-Parcial 
Y 

Ativa em ambos os modos "Parcial" & "Total". Aciona um atraso de entrada 

quando o movimento é detectado. Não dispara se um sensor de entrada/saída 

for disparado primeiro 

20 
Movimento 

Temporizador-Total 
Y 

Ativo quando armado para "Total". Aciona um temporizador de entrada quando 

o movimento é detectado. Não dispara se um sensor de entrada/saída for 

disparado primeiro 

25 
Movimento de 

Segurança 
Y 

Este sensor não informa nem aciona um alarme. Este é um sensor de toque 

apenas quando a "Monitorização de Atividade" está ativa, independentemente 

do estado da central. Utilizado para armários de medicamentos, 

armazenamento, rastreio de atividade, etc. 

 

*Os detectores de movimento Power G com Prefixo 120, 122, 130, 140 e 142 oferecem funções adicionais, tais como 

Desligamento de Tráfego Elevado e Nível de Sensibilidade. Os movimentos com prefixo 123, 126, 127, 128 e 129 

oferecem o Encerramento de Tráfego Elevado apenas como uma função adicional. 



 

 

GRUPOS DE SENSOR 

QUEBRA DE VIDRO 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

13 Quebra de vidro Y Ativo tanto no modo "Parcial" como no modo "Total". 

17 
Quebra Vidros - 

Apenas Total 
Y Ativo apenas no modo "Total" (afastado) 

 

COMANDO REMOTO 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

1 Intrusão Móvel N 
Usado ou carregado, o(s) botão(s) está(ão) programado(s) para desencadear o 

pânico de polícia 

6 Auxiliar móvel N 
Usado como um relógio de pulso ou pingente, o(s) botão(s) está(ão) 

programado(s) para desencadear um pânico auxiliar.  NOTA: A funcionalidade médica não 

foi avaliada pela CE/EN Grau 2. 

4 Auxiliar fixo Y 
Instalado num local fixo, tal como um stand noturno, o(s) botão(ões) está(ão) 

programado(s) para desencadear um pânico auxiliar.  NOTA: A funcionalidade médica não 

foi avaliada pela CE/EN Grau 2. 
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GRUPOS DE SENSOR 

TECLADO 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

0 Intrusão fixa Y 
Instalado num local fixo, tal como debaixo de uma secretária, o(s) botão(ões) 

está(ão) programado(s) para desencadear um pânico de polícia.  NOTA: A 

funcionalidade de retenção não foi avaliada pela CE/EN Grau 2. 

1 Intrusão Móvel N 
O teclado pode ser móvel e está programado para desencadear um pânico de 

polícia 

2 Silencioso Fixo Y 
Instalado num local fixo, tal como debaixo de uma secretária, o(s) botão(ões) 

está(ão) programado(s) para desencadear um pânico de polícia silencioso 
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GRUPOS DE SENSOR 

PENDENTE AUXILIAR 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

6 Auxiliar móvel N 
Usado como um relógio de pulso ou pingente, o(s) botão(ões) está(ão) 

programado(s) para desencadear um pânico auxiliar 

1 Intrusão Móvel N 
Usado ou carregado, o(s) botão(ões) está(ão) programado(s) para desencadear 

um pânico de polícia 

0 Intrusão fixa Y 
Instalado num local fixo como nós debaixo de uma secretária, o(s) botão(ões) 

está(ão) programado(s) para desencadear um pânico de polícia 

2 Silencioso Fixo Y 
Instalado num local fixo como nós debaixo de uma secretária, o(s) botão(ões) 

está(ão) programado(s) para desencadear um pânico de polícia silencioso 

4 Auxiliar fixo Y 
Instalado num local fixo, tal como um suporte nocturno, o(s) botão(ões) está(ão) 

programado(s) para desencadear um pânico auxiliar 

25 

Pendente 

Auxiliar de 

Segurança 

N 
Utilizado para alertas locais como um botão de chamada de enfermeira. Não 

comunica um alarme à Estação Central 
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GRUPOS DE SENSOR 

DETECTOR DE 

FUMO/CALOR 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

26 Fumo-Calor Y 
Aciona um alarme quando o sensor detecta fumo/aumento rápido 

de calor 
 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

34 CO Y Aciona um alarme quando o sensor detecta Monóxido de carbono 

 

DETECTOR DE CO 

FUMO-M 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

26 Fumo-Calor Y 
Aciona um alarme quando o sensor detecta fumo ou um aumento 

rápido de calor 
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TRADUTOR DE FIO RÍGIDO E TRADUTOR SEM FIOS 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

13 Takeover Y 
Aciona um alarme quando o sensor é manipulado no modo 

"Parcial" ou "Total". 

 

GRUPOS DE SENSOR 

INCLINAR 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

10 
Temporização 

Entrada-Saída Normal 
Y 

Acciona o alarme depois de expirar a "Temporização normal". 

Braços com "Parcial" e "Total". 

12 
Temporização 

Entrada-Saída longa 
Y 

Acciona o alarme depois de expirar a "Temporização longa". 

Braços com "Parcial" e "Total" 

25 

Inclinação da garagem 

- inclinação de 

segurança 

Y 

Este grupo de sensor não informa nem aciona um alarme. Este é 

um sensor de toque apenas quando a "Monitorização de 

Atividade" está ativa, independentemente do estado da central. 

Ótimo para garagens/lojas separadas.  NOTA: A funcionalidade em conjunto 

com abridores de garagem não foi avaliada pela CE/EN Grau 2. 
 



 

 

GRUPOS DE SENSOR 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

38 
Sensor de 

Inundação 
Y 

Aciona um alarme quando o sensor detecta presença de água 
NOTA: A funcionalidade do sensor de inundação não foi avaliada pela CE/EN Grau 2. 

25 
Não Reportar 

Inundação 
Y 

Utilizado para alertas locais. Não comunica um alarme à Estação 

Central 
 

SENSOR DE 

CHOQUE 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

13 
Quebra de vidro de 

choque 
Y 

Sensores de choque de braços e viagens imediatamente quando 

armados tanto para "Parcial" como para "Total". 

17 
Apenas quebra de 

vidro 
Y 

Sensores de choque de braços e viagens imediatamente quando 

armados apenas para "Total" (longe) 
 

Por favor observe: O Sensor de Choque Power G com prefixo 170 oferece funções adicionais de nível de sensibilidade 

ÁGUA 
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GRUPOS DE SENSOR 

CONGELAR 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

52 Congelar Y Aciona um alarme quando o sensor detecta baixas temperaturas. 
NOTA: A funcionalidade do sensor de temperatura não foi avaliada pela CE/EN Grau 2. 

25 
Não Reportar 

Congelação 
Y 

Utilizado para alertas locais. Não comunica um alarme à Estação 

Central 

 
Por favor observe:  Ao utilizar o PG8905 com o Grupo 52, Congelar, a definição de Limiar baixo é definida para 4°C por 

defeito.  O limiar baixo pode ser personalizado entre -40°C e 85°C. 

ALTA TEMPERATURA 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

53 Reporte de Temperatura Y Aciona um alarme quando o sensor detecta temperaturas elevadas. 
NOTA: A funcionalidade do sensor de temperatura não foi avaliada pela CE/EN Grau 2. 

25 
Sem reporte de 

temperatura 
Y 

Utilizado para alertas locais. Não comunica um alarme à Estação 

Central 
 

Por favor observe:  Ao utilizar o PG8905 com o Grupo 53, a definição de Limiar Alto é definida para 38°C por defeito.  O 

limiar Alto pode ser personalizado entre -40°C e 85°C. 
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GRUPOS DE SENSOR 

CAMPAINHA DA PORTA 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

25 
Sensor de 

segurança local 
Y 

Este sensor não informa nem aciona um alarme. Este é um sensor 

de toque apenas quando a "Monitorização de Atividade" está ativa, 

independentemente do estado da central. Ótimo para automatizar 

luzes, câmeras e notificações, etc. 
 

SIRENE 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

33 Sirene Y 
Utilizado para supervisionar as sirenes da Z-Wave para 

conectividade sem fios.  Relatórios para a estação central. 

25 
Sensor de 

segurança local 
Y 

Utilizado para supervisionar as sirenes da Z-Wave para 

conectividade sem fios.  Apenas supervisão local.  NÃO se reporta 

à estação central. 
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GRUPOS DE SENSOR 

PORTA/JANELA-M (Para utilização apenas com sensores multi-funcionais de porta/janela) 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

10 
Temporização Entrada-

Saída Normal 
Y 

Dá um período de tempo para sair de casa ou para desarmar a central 

ao regressar antes de soar o alarme 

12 
Temporização Entrada-

Saída longa 
Y 

Dá um período de tempo para sair de casa ou para desarmar a central 

ao regressar antes de soar o alarme. Isto pode ser um atraso separado 

da "Temporização normal". 

13 
Perímetro instanâneo 

D/W 
Y 

Porta ou janela que dispara o alarme instantaneamente quando o 

sistema está armado 

14 Porta Interior Instantânea Y 

Um sensor interior que dispara um alarme instantaneamente enquanto 

está armado para ficar e para se afastar. Não tropeça se um sensor de 

entrada/saída for ativado primeiro 

16 
Total Instantâneo - 

Seguimento temporizado 
Y 

Porta interior que dispara o alarme instantaneamente quando o sistema 

está armado apenas para o modo total 
 



 

 

GRUPOS DE SENSOR 

PORTA/JANELA-M (Para utilização apenas com sensores multi-funcionais de porta/janela) 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

25 Sensor de segurança local Y 

Este sensor não informa nem aciona um alarme. Este é um sensor de 

sinal sonoro apenas quando a "Monitorização de Atividade" está 

ativa, independentemente do estado da central. Utilizado para 

armários de remédios, armazenamento de químicos, etc. 

8 
Reporte Sensor de 

segurança 
Y 

Este sensor reporta à estação central e dispara um alarme quando a 

"Monitorização de Atividade" está ativa, independentemente do 

estado da central 

9 
Relatórios antigos 

sensores de segurança 
Y 

Este sensor reporta à estação central e dispara um alarme quando a 

"Monitorização de Atividade" está ativa, independentemente do 

estado da central. Este sensor tem uma temporização de entrada 
 

SENSOR DE OCUPAÇÃO 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

25 Sensor de segurança local Y 
Este grupo de sensores deve ser utilizado para a atividade de 

monitorização em casa. Este grupo não informa 
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Por favor observe:  Ao utilizar o PG8905 com o Grupo 51, as definições dos limiares Alto e Baixo são definidas 

para 4°C e 38°C, por defeito.  Ao utilizar o Grupo 52, a definição de limiar baixo é definida para 4°C por defeito.  

Ao utilizar o o Grupo 53, a definição de Limiar alto é definida para 38°C por defeito.  Os limiares podem ser 

personalizados entre -40°C e 85°C. 

GRUPOS DE SENSOR 

TEMPERATURA 

GRUPO NOME SUPERVISIONADO CENÁRIO 

51 
Temperatura não 

reportada 
Y 

Apenas para utilização com o Sensor de Temperatura PowerG 

(PG9905).  Este grupo de sensores não se reporta à Estação 

Central.  Permite a monitorização da temperatura real (termómetro) 

com definições de limiar alto/baixo personalizáveis 

52 Congelar Y Aciona um alarme quando o sensor detecta baixas temperaturas. 
NOTA: Aciona um alarme quando o sensor detecta baixas temperaturas. 

53 
Reporte de 

Temperatura 
Y Aciona um alarme quando o sensor detecta temperaturas elevadas. 

NOTA: A funcionalidade do sensor de temperatura não foi avaliada pela CE/EN Grau 2. 
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SENSORES DE SEGURANÇA 

Ao selecionar o campo do 

nome do sensor, pode 

escolher entre uma 

variedade de nomes de 

sensores predefinidos, 

rolando para cima e para 

baixo ou criar uma 

descrição personalizada. 

NOME DO SENSOR 
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SENSORES DE SEGURANÇA 

Quando selecionar 

"Descrição personalizada" 

como nome do seu sensor, 

aparecerá o teclado android. 

Escreva o nome desejado 

(até 56 caracteres) e clique 

em "Feito".  O nome 

aparecerá no campo abaixo 

de "Nome do sensor". 

NOME DO SENSOR: DESCRIÇÃO PERSONALIZADA 
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SENSORES DE SEGURANÇA 

Devido à natureza dinâmica 

da forma como a Central de 

QI 2 se emparelha e 

compreende cada sensor 

individual, pode programar 

cada sensor para ter um 

toque único ou mesmo 

desligar o sinal sonoro para 

esse sensor individual.  Para 

personalizar o seu sinal 

sonoro para um determinado 

sensor, toque na lista do tipo 

de Sinal sonoro e escolha a 

partir da lista. 

TIPO DE SINAL SONORO 
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SENSORES DE SEGURANÇA 

Os avisos de voz anunciam o nome 

do sensor quando o sensor é aberto 

ou ativado.* 

 

Para os sensores de porta/janela, os 

avisos de voz são definidos por 

defeito como "Ligado". Para a 

maioria dos outros sensores, a 

predefinição é "Desligado".  Toque 

no menu suspenso para mudar. 

 

Escolher individualmente quais os 

sensores que devem ter avisos de 

voz LIGADOS ou DESLIGADOS. 

 

NOTA: Os "Sensores de Monitorização de 

Atividade" também reportarão audivelmente 

quando tiverem sido encerrados. 

COMANDOS DE VOZ 
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SENSORES DE SEGURANÇA 

A fonte indica a frequência de entrada do 

sensor ao emparelhar com a Central de 

QI 2 e a Central de QI 2+. 

A Central de QI 2+ mostrará as seguintes 

opções: 

 

 

- PowerG 

FONTE 
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SENSORES DE SEGURANÇA 

Para fazer 

alterações a um 

sensor, tocar no 

ícone "Pencil" ao 

lado do sensor 

que necessita de 

ser editado.  

Alterar os campos 

desejados e 

depois tocar em 

"GUARDAR". 

Editar sensor 

Editar sensores depois de já terem sido aprendidos.  Todos os campos 

podem ser editados com a excepção do DL ou do ID do Sensor. 

ACHAR EDITAR SENSOR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 DISPOSITIVOS
 

 SENSORES DE 

SEGURANÇA
 

 EDIT SENSOR
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SENSORES DE SEGURANÇA 

Eliminar Sensor 

Eliminar cada sensor individualmente ou optar por eliminar mais do que 

um de cada vez.  Isto é útil quando é necessário substituir um sensor 

todos juntos em vez de simplesmente editar a informação programada. 

ACHAR ELIMINAR SENSOR 

Selecione o(s) sensor(es) da lista que 

devem ser eliminados e depois toque 

em "ELIMINAR". 

Verificar se a acção está correcta e 

tocar em "OK" para confirmar ou 

"CANCELAR" para abandonar a 

operação 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 DISPOSITIVOS
 

 SENSORES DE 

SEGURANÇA
 

 ELIMINAR SENSOR
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SENSORES DE SEGURANÇA 

Estado do Sensor 

Monitorizar o estado do sensor em tempo real para coisas como abrir, 

fechar, manipular, ocioso e bateria fraca. 

ACHAR ESTADO DO SENSOR 

Esta página 

também lhe 

permite rever 

rapidamente a 

programação para 

coisas como 

Número de Zona, 

Partição, Fonte de 

Sinal (PowerG), 

Nome do Sensor, 

Tipo de Sensor e 

Grupo de 

Sensores. 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 DISPOSITIVOS
 

 SENSORES DE 

SEGURANÇA
 

 SENSOR STATUS
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SENSORES DE SEGURANÇA 

A lista do Grupo 

de Sensores é 

ordenada por 

"Tipo" em 

ordem 

alfabética de A - 

Z. 

Grupo de Sensor 

Não tem este manual à mão numa instalação?  O Grupo de Sensores 

dá-lhe acesso digital para visualizar cada possível grupo de sensores e 

os seus comportamentos directamente na central. 

ACHAR GRUPO DE SENSOR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 DISPOSITIVOS
 

 SENSORES DE 

SEGURANÇA
 

 SENSOR GROUP
 



 

QOLSYS CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO 

PÁGINA 83 DE 173 

SENSORES DE SEGURANÇA 

Definições de Movimento da Central 

Definições de controlo para o Detector de Movimento da Central 

incorporado.  Alterar o limiar de sensibilidade e mascarar até 4 áreas 

personalizáveis para evitar disparos falsos. 

ACHAR DEFINIÇÕES DE MOVIMENTO DA CENTRAL* 

Mascaramento: 

Tocar em "ADICIONAR MÁSCARA" dará uma 

área que pode ser sorteada (verde) que não é 

levada em conta para a mudança de pixelação do 

movimento, depois tocar em "GUARDAR 

MÁSCARA" para guardar.  Podem ser desenhadas 

até 4 áreas de máscara independentes. 

Definição de Sensibilidade: 

Tocar em "DEFINIÇÃO" para alterar a 

sensibilidade de movimento da central entre Baixo 

(por defeito), Médio e Alto.  Utilizar a barra Verde 

para Vermelho no lado direito do ecrã para 

determinar o limiar de disparo. 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O 

CÓDIGO (1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 DISPOSITIVOS
 

 SENSORES DE 

SEGURANÇA
 

 MOÇÃO DA CENTRAL
 

* Não avaliado para utilização com 

aplicações EN Grau 2.
 



 

 

DISPOSITIVOS 

WI-FI 
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DISPOSITIVOS WI-FI 

Dispositivos conectados ao ponto de 

acesso 

Ver informações de dispositivos 

ligados, tais como IP, endereço MAC e 

há quanto tempo o dispositivo está 

ligado. 

Definições do ponto de 

acesso 

Configurar a Central de QI 2 

construído em router. 

Ativar/desativar o router, 

transmitir ou esconder o 

SSID e alterar a palavra-

passe do SSID, etc.... 

Dispositivos Wi-Fi 

Ver e remover dispositivos Wi-Fi associados à central, bem como 

configurar o ponto de acesso Qolsys. 

DISPOSITIVOS WI-FI ACHAR 

Dispositivos do Remoto IQ 

Parear um ecrã táctil secundário remoto 

IQ com a central, quer esteja ligado à 

rede do cliente ou à central construído 

no Ponto de Acesso. 

Wi-Fi 

Digitalizar e ligar a uma rede 

Wi-Fi. Isto assegurará que a 

sua central possa receber 

atualizações de software e 

ter uma ligação de Duplo 

Caminho. 

Ligações de Terceiros 

Ativar ou desativar ligações de terceiros 

na central.  Esta funcionalidade é 

utilizada para a integração de 

dispositivos específicos de terceiros. 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 INSTALAÇÃO
 

 DISPOSITIVOS
 

 DISPOSITIVOS WI-FI
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DISPOSITIVOS WI-FI 

Para se ligar a uma rede Wi-Fi, 

seguir os passos abaixo: 

Toque em Definições Avançadas  
(Código do Instalador) 

Depois toque em "Wi-Fi". 

As redes disponíveis aparecem numa lista.  

Toque na rede desejada e utilize o teclado para 

digitar a palavra-passe (se necessário) 

Habilitar Wi-Fi se ainda não estiver 

ativo 

Desça da barra de menu superior e 

seleciona as definições. 

CONEXÃO À WI-FI ACHAR 

Descarregar 

para aceder 
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DISPOSITIVOS WI-FI 

Ponto de Acesso WI-FI: 

Ativar ou desativar o Ponto de Acesso à Central 
 

SSID: 

Alterar o nome do SSID. Este é o nome que outros 

dispositivos irão utilizar para se ligarem. 
 

Gama IP DHCP: 

Modificar a Gama IP do DHCP para o ponto de 

acesso.  O valor por defeito é 50. 
 

Alterar Palavra-passe: 

Alterar a palavra-passe do SSID para uma da sua 

escolha. 
 

Ativar o WPS: 

Ligar dispositivos ao ponto de acesso integrado da 

central usando o botão WPS. 
 

Palavra-passe do ponto de acesso: 

Mostra a palavra-passe atual em uso para o Ponto 

de Acesso da Central 

DEFINIÇÕES DOS PONTOS DE ACESSO 
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DISPOSITIVOS WI-FI 

Ver o endereço IP, 

endereço Mac e duração da 

ligação de cada cliente Wi-

Fi ligado ao router 

incorporado na central. 

 

Selecione "Ações" para 

depois remover um 

dispositivo que tenha sido 

associado à central. 

 

Deve remover as 

informações de rede 

guardadas do dispositivo, 

caso contrário, este voltará 

a ligar-se à central. 

DISPOSITIVOS LIGADOS A PONTOS DE ACESSO 
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DISPOSITIVOS WI-FI 

DISPOSITIVOS REMOTO IQ  (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) 

1. Ligar o controlo remoto QI ao ponto de acesso da 

central ou à mesma rede Wi-Fi a que a central 

está ligada.  NOTA:  QW9102 & QW9103 Os comandos de 

QI só suportam redes de 2,4 GHz.  QW9104 Os comandos de 

QI suportam tanto 2,4 GHz como 5 GHz. 

2. Antes de parear o controlo remoto QI com a 

central pode testar a ligação, ao selecionar 

TESTE na central e no controlo remoto. 

3. Selecione "Par" na Central e depois Par no 

Controlo Remoto QI para começar durante este 

processo, o controlo remoto também 

descarregará e atualizará para a versão atual do 

software e reiniciará. 

4. O dispositivo remoto emparelhará com a central e 

mostrará que está ativo na lista.  Poderá então 

editar (nome do dispositivo e grupo de sensores), 

ping, apagar ou redescobrir o dispositivo, se 

necessário. 

Dispositivos do Remoto IQ 

Par até 3 ecrãs tácteis secundários remotos IQ para a central através da rede do cliente ou do ponto de 

acesso da central incorporado. 

NOTA:  O Comando Remoto QI parear-se-á automaticamente como Tipo 

de Sensor "Teclado" e aparecerá na lista de zonas pela ordem em que é 

pareado.  Os Grupos de Sensores 0, 1 e 2 são opções disponíveis para 

este Tipo de Sensor. 
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DISPOSITIVOS WI-FI 

CONEXÕES DE TERCEIROS 

Conexões de Terceiros 

Ativar ou desativar conexões de terceiros na central.  Esta funcionalidade 

é utilizada para a integração de dispositivos específicos de terceiros. 

ACHAR 

Marcar a caixa 

"Acesso à Dispositivo 

Remoto" para permitir 

conexões de 

terceiros.  Isto fará 

com que a central 

seja reiniciado a fim 

de aplicar a 

alteração.  Uma vez 

ativado, pode ser 

gerado um token 

seguro a fim de 

sincronizar com a 

integração de 

dispositivos de 

terceiros. 

Descarregar 

para aceder 
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Nota:  Não autorizado para instalações EN Grau 2. 



 

 

DISPOSITIVOS 

Z-WAVE 



 

 

DISPOSITIVOS Z-WAVE 

Adicionar Dispositivo (Inclusão) 

Acrescentar novos dispositivos 

à rede Z-Wave 

Editar dispositivo 

Efetuar alterações aos dispositivos 

existentes 

Limpar dispositivo (Exclusão) 

Remove um dispositivo Z-Wave da 

sua rede anterior.  Também 

elimina um dispositivo da Central 

de QI 2, se atualmente 

emparelhado. 

Excluir dispositivo com falha 

Remover um dispositivo Z-Wave 

falhado da memória da Central de QI 

2 

Remove todos os dispositivos 

(Reposição por defeito de fábrica) 

Se este controlador for o controlador 

principal da sua rede, a reinicialização 

resultará em que os nós da sua rede 

ficarão órfãos e será necessário, após a 

reinicialização, excluir e reincluir todos 

os nós da rede.  Se este controlador 

estiver a ser utilizado como controlador 

secundário na rede, utilize este 

procedimento para reiniciar este 

controlador apenas no caso de o 

controlador primário da rede estar em 

falta ou inoperacional. 

Dispositivos Z-Wave 

Adicionar, Editar, Limpar e Remover Dispositivos Z-Wave.  Também pode ver/editar associações, bem 

como aceder às definições Z-Wave. 

Definições do Z-Wave 

Configurar os limites do 

dispositivo e outras 

configurações Z-Wave. 

Exibir/editar associações 

Alterar manualmente as 

associações Z-Wave para 

dispositivos específicos. 

DISPOSITIVOS Z-WAVE 

SmartStart 

Introduza o DSK do dispositivo 

ou simplesmente digitalize o 

Código QR. 

Lista de provisionamento 

Os dispositivos adicionados 

através do SmartStart mostrarão 

o seu progresso de serem 

incluídos na rede. 

Nota:  Não avaliado para utilização com instalações EN Grau 2. 



 

 

DISPOSITIVOS Z-WAVE 

1. Seleccionar "Adicionar 

dispositivo". 

2. Toque em "Incluir". 

ADICIONAR DISPOSITIVO ACHAR 

S2 é um novo Protocolo de Segurança da Z-Wave.  Quando um nó S2 está a tentar ser incluído, irá solicitar chaves 

de segurança S2. Estas são baseadas no nível de segurança S2 que o dispositivo final requer. Estas chaves 

podem ser Não autenticadas, Autenticadas ou Acesso. Estas chaves podem ser concedidas manualmente, ao 

selecionar a opção apropriada. 

3. Prima o botão "Par" ou "Aprender" no dispositivo 

quando a mensagem aparecer.  (ver documentação 

individual do dispositivo para instruções sobre a 

localização do botão) 
 

4. Ajustar o nome do dispositivo, tocar e fazer as seleções 

apropriadas. 
 

5. Selecionar "Automação" para permitir regras de luz 

simples. 

- Noite: Acende a luz às 19h e apaga-se às 6h 

- Noite: Acende a luz às 19h e apaga-se às 23h 

- Porta da frente: Acende a luz durante 15mins quando a Porta 

Frontal abre (deve ter um sensor com o nome rápido padrão 

"Porta Frontal" acrescentado na central). 
 

6. Clique em "Adicionar" para guardar a informação e 

completar o processo.  (Os ajustes podem ser feitos mais 

tarde a partir do ícone "Editar Dispositivo") 

Descarregar 

para aceder 
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DISPOSITIVOS Z-WAVE 

Limpa o dispositivo Z-Wave de uma rede, quer tenha sido previamente inscrito com outro controlador ou 

com a Central QI 2.  Também elimina um dispositivo da Central QI 2, se atualmente emparelhado. 

Toque em 

"Limpar 

Dispositivo" () 

A central começará a 

enviar um sinal "claro 
Prima o botão 

"Par" ou 

"Aprender" no 

dispositivo*. 

NOTA: Cada dispositivo Z-Wave é diferente, e nem todos os dispositivos têm um botão 

rígido para emparelhar ou aprender.  Consulte o manual de instalação do seu 

dispositivo para obter informações específicas sobre emparelhamento ou 

aprendizagem. 

A Central volta ao 

menu do dispositivo Z-

Wave quando completo 

LIMPAR DISPOSITIVO 
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DISPOSITIVOS Z-WAVE 

Elimina o dispositivo Z-Wave da central.  Antes de adicionar o dispositivo a outra rede, ver instruções 

sobre como "Excluir" um dispositivo Z-Wave. Só permite que um ID de Nó seja eliminado se falhar e já 

não comunicar. 

Toque em 

"Eliminar 

dispositivo 

falhado da 

central". 

Marque as caixas ao lado 

do(s) dispositivo(s) que 

pretende apagar 

Toque em 

"Eliminar". 

APAGAR DISPOSITIVO AVARIADO 



 

 

DISPOSITIVOS Z-WAVE 

Elimina todos os dispositivos Z-Wave da central e reinicia o controlador Z-

Wave da central. Tocar em "Remover Todos os 

Dispositivos" traz um pop-up de 

confirmação pedindo-lhe para 

confirmar a sua decisão de 

remover todos os dispositivos. 
 

Se este controlador for o 

controlador principal da sua rede, 

a reinicialização resultará em que 

os nós da sua rede se tornem 

órfãos e será necessário, após a 

reinicialização, excluir e reincluir 

todos os nós da rede.  Este 

procedimento enviará uma 

"Reinicialização do dispositivo 

localmente" a todos os 

dispositivos Z-Wave no Grupo da 

Linha de Vida da Central de QI 2 

(Grupo 1). 

REMOVER TODOS OS DISPOSITIVOS 

Esta função removerá todos os dispositivos Z-Wave da rede.  Tem a 

certeza de querer continuar? 
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DISPOSITIVOS Z-WAVE 

VER/EDITAR ASSOCIAÇÕES 

1.  Selecione o dispositivo Z-Wave que gostaria 

de associar com outro ao tocar em "Ver". 

Alterar manualmente as associações Z-Wave para dispositivos específicos. 

2.  Selecionar "Editar". 

3. "Verifique" as caixas ao lado de 

cada dispositivo que gostava de 

associar. Depois selecione 

"Guardar". 

 

Nota: A Central QI 2+ suporta 

Lifeline no Grupo 1 para enviar 

Reinicialização do Dispositivo 

Localmente quando este tiver sido 

associado a outro dispositivo Z-

Wave Plus. Isto é ativado quando 

se utiliza "REMOVER TODOS OS 

DISPOSITIVOS". 
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Dispositivos Standard Número Máximo Suportado 

Termostatos 10 O número máximo de Termostatos suportados é 10 

Tomadas 

Inteligentes* 
15 

O número máximo de Tomadas Inteligentes IQ suportados é 

de 15 

Luzes 80 
O número máximo de módulos de luz Z-Wave suportados é 

80 

Fechaduras 20 O número máximo de fechaduras Z-Wave suportadas é 20 

Outros dispositivos Z-

Wave 
21 O número máximo de dispositivos Z-Wave é 21 

Portas de Garagem 6 O número máximo de portas de garagem é de 6 

 

DISPOSITIVOS Z-WAVE 

As definições Z-Wave permitem a um instalador definir um número máximo de 

dispositivos Z-Wave permitidos na Central QI 2 em todas as categorias e controlar 

outras definições Z-Wave. 

DEFINIÇÕES Z-WAVE ACHAR 

NOTA: Esta característica não foi avaliada pela EN Grau 2. Esta é uma funcionalidade suplementar que 

não interferirá com o funcionamento mínimo obrigatório da segurança de vida e proteção contra roubo da 

unidade de controlo do sistema de alarme.  Nota UL: Não foram avaliados dispositivos Z-Wave adicionais 

para além dos indicados como limites máximos. 

Descarregar 

para aceder 
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* Opção adicional disponível apenas 

através do Código do Revendedor.

 



 

 

Definição Padrão Descrição 

Permitir Definições Z-Wave 

de código mestre 
Desativado Permitir que o Código Mestre acesse as Configurações Z-Wave 

Permitir gestão Z-Wave de 

código mestre 
Desativado 

Permitir que o Código do Utilizador Principal aceda aos dispositivos Z-Wave (Adicionar, Editar, 

Apagar, Eliminar Dispositivo Falhado, Remover Todos os Dispositivos e Ver/Editar Associações) 

Acesso à automação Ativado 
Quando ativado, permite a possibilidade de aplicar acções automatizadas simples às luzes e 

interruptores diretamente da central 

Z-Wave Ativado 
Ativar ou desativar o rádio Z-Wave. Por favor, utilizar este procedimento apenas quando o 

controlador (central) estiver em falta ou inoperacional. 

Definições avançadas do Z-

Wave 
Desativado 

Quando as Definições Z-Wave Avançadas estiverem ativadas, os seguintes ícones novos aparecerão 

na página de Dispositivos Z-Wave: 

 

- Dispositivos de adição contínua:  Activa um modo de inscrição "sempre à escuta". Inclui um 

dispositivo Z-Wave atrás do outro. Quando concluído, pode editar o(s) dispositivo(s) com um nome 

personalizado 

- Substituir o Nó Falhado:  Permite que um nó que não tenha sido substituído por um novo 

dispositivo que utilize o mesmo ID de nó 

- Gerir Dispositivos a partir de Controladores Secundários:  Permite aos controladores secundários 

gerir dispositivos na rede 

- Deslocamento do Controlador: Desloca o controlador principal da Central QI para outro controlador 

- Adicionar/Remover Controlador: Este ícone atua como um botão "Adicionar/Remover" ao parear a 

Central QI noutra rede 

 

DISPOSITIVOS Z-WAVE 

DEFINIÇÕES Z-WAVE 



 

 

DISPOSITIVOS Z-WAVE 

ACHAR SMARTSTART 

1. Selecione "SmartStart". 2. Toque em "Incluir". 

3. Digitalizar a caixa ou o código QR do dispositivo ou 

introduzir manualmente o código DSK e selecionar 

Adicionar DSK. 

 

4. Ajustar o nome do dispositivo, ao tocar e fazer as 

seleções apropriadas. 

 

5. Selecionar "Automação" para permitir regras de luz 

simples. 

- Noite: Acende a luz às 19 horas e apaga-se às 6 horas 

da manhã. 

- Noite: Acende a luz às 19h e apaga-se às 23h 

- Porta da frente: Acende a luz durante 15mins quando a 

Porta Frontal abre (deve ter um sensor com o nome 

rápido padrão "Porta Frontal" acrescentado na central). 

 

6. Clique em "Adicionar" para guardar a informação e 

completar o processo.  (Os ajustes podem ser feitos mais 

tarde a partir do ícone "Editar dispositivo") 
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Descarregar 

para aceder 



 

QOLSYS CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO 

PÁGINA 101 DE 173 

DISPOSITIVOS Z-WAVE 

LISTA DE PROVISÕES 

ESTADO DA REDE: 

Não em rede: Quando um dispositivo tiver sido 

emparelhado mas ainda não tiver sido ligado, mostrará 

Não em rede. Estes dispositivos também podem ser 

apagados utilizando o caixote do lixo. 
 

Iniciado: Uma vez que o dispositivo tenha sido pareado 

e depois ligado à corrente, iniciará o processo de 

inclusão com a central e será executado na parte de 

trás do solo. 
 

Incluído: Quando um dispositivo tiver concluído o 

processo de inclusão, será então mostrado como 

"incluído" na lista de provisionamento e, nesse 

momento, a IU da central refletirá os dispositivos 

incluídos. 

Lista de provisões 

Os dispositivos adicionados através do SmartStart aparecerão na lista de provisões. Esta lista mostrará o 

estado da rede desses dispositivos. Quando um dispositivo atinge o estado "Incluído" na central, já não 

pode ser apagado utilizando o método da lixeira e deve seguir o processo de limpeza padrão. 



 

 

DISPOSITIVOS 

BLUETOOTH 
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DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

Adicionar Dispositivo 

Parear até 5 dispositivos móveis 

Bluetooth. 

Editar dispositivo 

Efetuar alterações aos dispositivos 

Bluetooth existentes. 

Eliminar dispositivo 

Eliminar um dispositivo Bluetooth 

emparelhado 

Definições 

Alternar Bluetooth on/off, ajustar 

as definições de desarme 

Bluetooth e alterar o tempo limite 

de desarme Bluetooth (1,5,10,20 

& 30mins). 

Dispositivos Bluetooth 

Adicionar, Editar, Apagar e Configurar um Dispositivo Bluetooth. Desarmar 

Bluetooth suportado através de um dispositivo móvel. Toque Bluetooth, 

anúncio e voz nos dois sentidos suportado no Anker 3102, 3108 ou 3109 

alto-falante Bluetooth. 

Remover todos os dispositivos 

Remove todos os dispositivos 

Bluetooth pareados de uma só vez. 

DISPOSITIVOS BLUETOOTH  (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funcional para CE/EN Grau 2) ACHAR 

Adicionar alto-falante 

Pare um Anker a3102, 3108 ou 

3109 alto-falante Bluetooth 

com a central para anúncios de 

voz à distância, sinos e voz nos 

dois sentidos. 
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DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

ADICIONAR DISPOSITIVO (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) 

1. Selecionar "Adicionar dispositivo"  
 

2. Abra a página Bluetooth no seu dispositivo móvel. 

A central procurará todos os dispositivos bluetooth 

disponíveis e em alcance. 
 

3. Selecione o dispositivo correto da lista na central e 

assegure-se de que o código de pareamento 

corresponde ao do seu dispositivo móvel. 

 

4. Toque em "Par" na central primeiro, e depois no seu 

dispositivo móvel. 

 

5. O seu dispositivo móvel irá agora aparecer na lista 

"Dispositivos pareados" na central. 
 

NOTA: O seu telefone mostrará a central QI como "Não Ligado". 

Isto é normal 
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DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

EDITAR DISPOSITIVO (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) 

1. Selecione o lápis ao lado do dispositivo que 

deseja editar. 

2. Selecione se pretende ou não 

permitir que um dispositivo desarme a 

central quando se encontra na 

proximidade. 

3. Selecione qual Partição deseja que 

o dispositivo desarme. 

 

Nota:  Esta opção só está disponível 

quando "Partições" estão ativadas.  

Um dispositivo só pode ser atribuído a 

uma Partição de cada vez. 
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DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

ELIMINAR DISPOSITIVO (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) 

1. Selecionar a caixa de verificação ao lado do 

dispositivo que pretende eliminar. 

3. Selecionar "OK" para 

confirmar e eliminar o 

dispositivo. 

2. Selecionar "Eliminar" no fundo da 

página. 
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DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

REMOVER TODOS OS DISPOSITIVOS (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) 

Para apagar e remover todos os 

dispositivos Bluetooth inscritos de 

uma só vez, seleccione "Remover 

todos os dispositivos". 

 

De seguida, selecione "OK" para 

confirmar que deseja eliminar. 
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DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

DEFINIÇÕES (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funcional para CE/EN Grau 2) 

BLUETOOTH: 

Selecione ou desmarque esta caixa para ativar ou 

desativar o rádio bluetooth. 

TEMPO LIMITE DE DESARME DO 

BLUETOOTH: Alterar o tempo em 

que a central deve esperar após ter 

sido armado para se afastar antes 

de permitir que um dispositivo 

bluetooth o desarme.  Tempo limite 

por defeito 10 min 

 

Selecione entre 1, 5, 10, 20 ou 30 

minutos de tempo limite de desarme 

DESARMAR O RÁDIO BLUETOOTH: 

Selecionar ou desmarcar esta caixa para ativar ou 

desativar a capacidade de desarmar a central via 

Bluetooth.  Para alterar isto a um nível individual, é 

necessário editar o dispositivo específico. 
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DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

ADICIONAR ALTO-FALANTE (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) 

1. Selecione "Adicionar alto-falante". 

 

2. Iniciar o pareamento Bluetooth a partir do alto-

falante. 

 

3. Tocar no dispositivo correto da lista na central 

para iniciar o processo de pareamento. 

 

4. Uma vez pareado, aparecerá um pop up que 

mostra "Dispositivo Bluetooth Adicionado com 

Sucesso". Toque em "OK" para confirmar. 

 

5. O seu alto-falante irá agora aparecer sob a lista 

"Dispositivos pareados" na central. 

 
NOTA: Apenas altifalantes da marca "Anker" (modelos 3102, 3018 

ou 3019) são suportados. 



 

 

TESTES DO 

SISTEMA 
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TESTES DO SISTEMA 

Teste Wi-Fi 

Testar a ligação da central à rede 

sem fios (Wi-Fi) 

Teste Celular 

Testar a ligação da central à rede 

celular e ao Alarm.com 

Configuração do sensor de 

imagem 

Teste a ligação da central aos 

Sensores de Imagem 

Teste Z-wave 

Testar a comunicação entre os 

dispositivos e a central. 

Redescobrir rede, contadores, 

informações vizinhas, 

diagnósticos e diagnósticos 

avançados 

Testes do sistema 

Existem muitos testes diferentes que pode realizar para assegurar que o 

sistema está a funcionar corretamente. 

Teste PowerG 

Ping e receber força de sinal de 

um sensor PowerG. 

TESTES DO SISTEMA ACHAR 

Teste do sensor 

Mostra a intensidade real do sinal 

dBm de cada sensor e gráficos dos 

eventos dos sensores contra o 

piso de ruído ambiente do 

ambiente 

Descarregar 

para aceder 
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TESTES DE SISTEMA 

Teste da Central 

Executa um teste completo 

dos processos de 

funcionamento da central 

Teste de Cartões Filha 

Testar a integridade dos cartões-

filhas instalados 

Teste de Caminho Duplo 

Verificar se o caminho Wi-Fi está a 

ligar-se ao Alarm.com 

TESTES DE SISTEMA ACHAR 

Teste de quebra de vidro da central 

Testar os microfones da central para 

assegurar a sensibilidade adequada 

à quebra de vidro 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
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TESTES DO SISTEMA 

Teste Wi-Fi 

O teste Wi-Fi verifica a ligação da Central QI 2 à sua rede (router).  Antes 

de executar este teste, certifique-se de que liga a central à rede.  Ver 

seção "personalização" para instruções sobre a ligação à rede Wi-Fi. 

Para realizar um Teste Wi-Fi, tocar no botão 

"Executar". 

NOTA: Se o teste falhar, por favor verifique as 

suas definições Wi-Fi. 

Um teste bem sucedido resultará 

num "aprovado" e indica a data e a 

hora do teste juntamente com a 

velocidade de ligação. 

TESTE DE WI-FI ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE DE WI-FI
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TESTES DO SISTEMA 

Teste do sensor 

Mostra a intensidade real do sinal dBm de cada sensor e gráficos dos eventos 

dos sensores contra o chão de ruído ambiente do ambiente.  Mostra também o 

método tradicional de contagem de pacotes.  Esta nova versão do Teste de 

Sensor requer a Versão PIC RF 10.2.15-G1 ou superior. 

O Teste Avançado de Sensor 

mostra uma página de resumo 

de cada sensor emparelhado à 

central juntamente com o nível 

médio de dBm , o nível de dBm 

do último evento e quantos 

pacotes foram recebidos do 

sensor. 

 

Selecione o ícone gráfico à 

direita de cada sensor para ver 

a força do sinal de um sensor 

individual em tempo real. 

TESTE DE SENSOR (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) ACHAR 

Consultar a página 99 para a tabela de resultados do pacote de sensores. 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DE SISTEMA
 

 TESTE DO SENSOR
 

Nota: Para UL/cUL, realizar primeiro 

um teste de colocação para todos os 

dispositivos iniciadores sem fios. O 

resultado aceitável deve ser 

"Excelente". 

Descarregar 

para aceder 
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TESTES DE SISTEMA 

Piso de Ruído 

A partir da página Teste de Sensor seleccionar a engrenagem "Definições" 

para ver o "Piso de Ruído em Tempo Real".  O piso de ruído representa o 

limiar de dBm em que a central já não consegue detectar os sinais dos 

sensores. 

TESTE DE SENSOR (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) ACHAR 

Níveis mais baixos de dBm significam que 

há menos ruído ou interferência na banda 

ou frequência de funcionamento específica 

do sensor. 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE DO SENSOR
 

Nota: A relação sinal/ruído 

recomendada pelo fabricante é min 

7dB 
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TESTES DE SISTEMA 

TESTE DO SENSOR (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) ACHAR 

Os pontos coloridos no gráfico representam cada mudança de estado ou sinal de supervisão 

transmitido de um sensor para a central. Os pontos são coloridos com base na frequência. 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 

Se um sensor cair abaixo da linha 

amarela, tente mudar a sua 

orientação (vertical/horizontal), mova 

o sensor para uma parte diferente da 

porta/janela ou ajuste a antena de 

rabo de porco RF da central. 

 

Depois volte a testar para ver se o 

resultado melhorou. 

A linha AMARELA representa um nível de dBm onde a força do sinal é "pobre" e podem 

ocorrer potenciais falhas de RF.  Esta linha ajusta-se dinamicamente a 12 dBm acima do 

nível de ruído ambiente de RF no ambiente. 

A linha VERMELHArepresenta um nível de dBm onde a força do sinal é "Crítica" e as falhas 

de RF são prováveis.  Esta linha ajusta-se dinamicamente a 6 dBm acima do nível de ruído 

ambiente de RF no ambiente. 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE DO SENSOR
 

Nota: A relação sinal/ruído 

recomendada pelo fabricante é min 

7dB 
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TESTES DE SISTEMA 

Teste do sensor 

A central pode testar a sua ligação e comunicação com sensores de 

segurança individuais. Antes de executar este teste, deve haver pelo menos 

um sensor de segurança emparelhado com o sistema.  Esta versão do teste 

do sensor é para centrais com o PIC RF mais antigo Versão 10.2.15-G0. 

Os sensores ligados à central aparecerão no ecrã. A central detectará relatórios de 

abertura e fecho. Por favor, aguarde 10 segundos entre testes se tropeçar no mesmo 

dispositivo mais de uma vez.  A "Fonte de Sinal" está relacionada com a frequência de 

um sensor. 

Resultados Pacotes Recebidos 

Perfeito 8 

Excelente 6-7 

Bom 3-5 

Mínimo 1-2 

Sem sinal 
Não foram recebidos pacotes 

de RF 
 

A central apresentará audivelmente os resultados 

do teste desde "Sem sinal" até "Perfeito", 

incluindo quantos pacotes foram recebidos. 

TESTE DO SENSOR (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) ACHAR 

(8) 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE DO SENSOR
 

Nota: Para UL/cUL, realizar primeiro 

um teste de colocação para todos os 

dispositivos iniciadores sem fios. O 

resultado aceitável deve ser 

"Excelente". 
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TESTES DE SISTEMA 

Teste Celular 

Testar a ligação de rádio celular integrada na central. Deve primeiro 

ativar o rádio através do Alarm.com antes de executar este teste.  A 

força do sinal celular só está disponível depois de o teste ter sido 

executado com sucesso. 

Para iniciar o teste 

prima "Iniciar" e veja 

os resultados no ecrã. 

TESTE CELULAR ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE CELULAR
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TESTES DE SISTEMA 

Configuração do sensor de imagem 

Testar a conectividade dos sensores de imagem com a central para 

assegurar que estão a comunicar correctamente e são capazes de tirar 

fotografias. 

Seleccione o sensor de imagem 

desejado tocando em "Ver" ao lado do 

seu nome 

Tocar "Testes do Sensor" 

Escolher um sensor de imagem para testar: Seleccione o teste que pretende realizar: 

O teste PIR verifica o sensor de movimento 

 

Pico Instalador testa a câmara (os resultados 

aparecem através da aplicação Alarm.com) 

CONFIG SENSOR DE IMAGEM  (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 CONFIGURAÇÃO 

SENSOR DE IMAGEM
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TESTES DE SISTEMA 

Teste Z-Wave 

Testar a ligação entre a central e os dispositivos Z-Wave inscritos para 

assegurar que estão a comunicar correctamente. 

NOTA: Se um teste falhar, mudar o dispositivo, trocar as baterias e/ou redescobrir a rede. 

Para realizar um Teste Z-Wave, tocar no botão "Executar".  Um teste bem 

sucedido resultará num "Aprovado" e num carimbo de tempo. 

TESTES Z-WAVE ACHAR 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTES Z-WAVE

 

 Z-WAVE TEST

 

Descarregar 

para aceder 
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TESTES DE SISTEMA 

Redescubra a rede 

Depois de instalar ou mover um dispositivo Z-Wave deve sempre 

"Redescobrir a Rede".  Isto refaz o mapa da rede e assegura que todos os 

dispositivos têm o caminho de comunicação mais eficiente que conduz de 

volta à central. 

NOTA: Se um teste falhar, mudar o dispositivo, trocar as baterias e/ou redescobrir a rede. 

Selecionar um único 

dispositivo ou todos e 

depois selecionar 

"Redescobrir". Um 

resultado incluindo um 

carimbo de tempo 

aparecerá em "Estado". 

TESTES Z-WAVE ACHAR 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTES Z-WAVE

 

 REDESCOBRIR REDE
 

Descarregar 

para aceder 
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TESTES DE SISTEMA 

Informação do Vizinho 

Usar "Informações do Vizinho" para ver quais os dispositivos que se 

podem "ver" uns aos outros. Quanto mais vizinhos um dispositivo puder 

ver, mais rotas possíveis se poderá voltar para o controlador. 

Toque em "Ver" ao lado 

de qualquer dispositivo e 

aparecerá um pop-up 

listando os seus "Nós 

Vizinhos". 

TESTES Z-WAVE ACHAR 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTES Z-WAVE

 

 INFORMAÇÃO DO 

VIZINHO
 

Descarregar 

para aceder 
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TESTES DE SISTEMA 

Contadores 

Ver uma representação numérica da rede Z-Wave. Ver os comandos 

falhados e reconhecidos como um todo ou a partir de um dispositivo 

individual.  Uma rede bem concebida deve ter pelo menos uma taxa de 

reconhecimento de 98% versus taxa de falha. 

TESTES Z-WAVE ACHAR 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTES Z-WAVE

 

 CONTADORES
 

Descarregar 

para aceder 
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TESTES DE SISTEMA 

TESTES Z-WAVE 

CONTADOR Descrição 

Comandos aceitos sem 

rota automática 

O comando foi bem sucedido e reconhecido pelo sensor; não utilizou a rota automática normal da rede Z-Wave 

para executar o comando para este dispositivo (o comando foi reencaminhado na rede Z-Wave para ter sucesso) 

Rota automática de 

comandos Acked 

O comando foi bem sucedido e reconhecido pelo sensor; utilizou a rota automática normal da rede Z-Wave para 

executar o comando para este dispositivo. 

Falha na rede de 

comandos 

Não é possível transmitir dados porque a rede Z-Wave está ocupada (encravada). O comando não conseguiu 

executar. 

Falha na rede 
Não é possível transmitir dados porque a rede Z-Wave está ocupada (encravada). O comando não conseguiu 

executar 

Rede não ociosa O comando de rota automática falhou porque a rede Z-Wave ainda não é estável. O comando falhou a execução. 

Rede sem rota 
O comando de rota automática falhou porque não existe uma rota bem sucedida da rede Z-Wave para o 

dispositivo. O comando falhou em executar 

Reiniciar tudo Reinicia todos os contadores a 0, para melhor diagnosticar a rede 

Detalhes 
Mostra detalhes de dispositivos individuais, tais como comandos passados e falhados. Aqui também se pode 

reiniciar o contador de um dispositivo individual 
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TESTES DE SISTEMA 

Diagnóstico Z-Wave 

Ver uma representação gráfica da rede Z-Wave instalada.  Ver a última 

rota de trabalho conhecida da rede ou de um dispositivo individual.  

Utilizar o gráfico Key para decifrar que dispositivos estão a repetir nós, 

têm um sinal forte ou mais fraco ou talvez necessitem de ser movidos 

para outro local. 

TESTES Z-WAVE ACHAR 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTES Z-WAVE

 

 DIAGNÓSTICOS Z-

WAVE
 

Descarregar 

para aceder 
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TESTES DE SISTEMA 

Diagnóstico Z-Wave avançado 

O diagnóstico Z-Wave avançado dá acesso ao Teste de Saúde em Rede, 

Teste de Repetidor e Última Via de Trabalho. 

TESTES Z-WAVE ACHAR 

Última rota de trabalho 

Mostra a última rota de 

trabalho para um nó específico 

na rede.  Também permite 

definir uma rota "pegajosa" 

estática 

Teste de repetidor 

Testa a ligação a repetidores 

Z-Wave dedicados na rede 

Teste de integridade da rede 

Mostra o tempo de resposta 

mínimo, máximo e médio dos 

nós na rede 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTES Z-WAVE

 

 DIAGNÓSTICOS Z-

WAVE AVANÇADOS

 

Descarregar 

para aceder 
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TESTES DE SISTEMA 

Teste PowerG 

Pingar um sensor PowerG e receber de volta a sua força de sinal. Pode 

ver a força média do sinal durante 24hrs, bem como rever a imagem CAM 

PowerG PIR. 

TESTE POWER G ACHAR 

FORÇA pode ser:  Forte, boa, fraca ou sem 

sinal 
 

Nota: para EN Grau 2 a força do sinal deve ser "Forte". 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE POWER G
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TESTES DE SISTEMA 

Teste de quebra de vidro da Central 

Testar os microfones da central através de um teste de aplausos ou teste de 

quebra de vidro. Isto assegurará que o detector incorporado e os microfones estão 

a funcionar corretamente quando necessário.  A quebra de vidro da central deve 

ser ativada em Definições do Instalador para aceder a este teste. 

A testar 

Selecionar "Executar" 

para iniciar o teste. O 

círculo irá ficar 

AMARELO quando for 

detectado um teste de 

palmas bem sucedido e 

os microfones estiverem 

a ouvir. 

 

O Círculo ficará VERDE 

quando a central ouvir a 

frequência adequada de 

quebra de vidro a ser 

detectada. 

TESTE QUEBRA DE VIDRO DA CENTRAL (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) ACHAR 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE QUEBRA 

VIDROS DA CENTRAL
 

Descarregar 

para aceder 
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TESTES DE SISTEMA 

Modo de Teste de Alarme de Quebra de Vidro 

Selecionar "Iniciar" permitirá um modo de teste de 15 minutos que permite 

que o detector de quebra de vidro da central seja ativado utilizando um 

simulador de quebra de vidro.  Uma vez disparado, será enviado um 

alarme para a estação central.  Siga as instruções no ecrã para assegurar 

um teste adequado. 

TESTE QUEBRA DE VIDRO DA CENTRAL (Apenas para o Mercado Norte-Americano - Não funciona para CE/EN Grau 2) ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE QUEBRA 

VIDROS DA CENTRAL
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TESTES DE SISTEMA 

REQUISITOS DE DETECÇÃO DE QUEBRA DE VIDRO DA CENTRAL 

Requisitos de instalação de centrais: 

- Montagem na parede 

- Fonte de alimentação ligada 

- Detecção de quebra de vidro de 

painel ativada 

- Armado "Total" ou "Parcial", 

dependendo da programação 

Área de Detecção 

- Linha 90° de visão  

- Sem obstáculos 

- Mínimo 3pés a partir da central até máximo 

15pés 

Requisitos de vidro  

- Vidro Temperado - 1/8" a 1/4" 

- Vidro com revestimento - 1/8" a 

1'4" 

- Vidro Isolado - 1/8" a 1/4" 

- A janela deve ser emoldurada 

- Dimensões mínimas 12" por 12" 
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TESTES DE SISTEMA 

Por defeito, o Controlo de 

Caminho Duplo está ativado. 

Para desativar, "desmarcar" a 

caixa. 

 

Também se pode executar um 

teste de Caminho Duplo Wi-Fi 

para assegurar que o Caminho 

Duplo está a ligar-se 

correctamente.  Ao contrário do 

teste Wi-Fi padrão (que verifica a 

ligação ao router) a central 

verificará a ligação de banda 

larga ao Alarm.com. 

NOTA: A Central QI 2 deve ser ligado a uma rede wi-fi para permitir o Duplo Caminho 
 

NOTA: Wi-Fi apenas para uso suplementar 

Quando ativada, a conectividade de duplo caminho permite que a Central 

QI 2 utilize rádios celulares e Wi-Fi para sinais e comunicação simultânea. 

TESTE DE CAMINHO DUPLO ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE DE CAMINHO 

DUPLO
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TESTES DE SISTEMA 

Teste de Cartões Filha 

Testa a integridade dos cartões-filhas instalados. As Rranhuras não 

preenchidss serão "acinzentadss" e inacessível de testar. 

Selecionar "Executar" num 

cartão individual disponível 

para iniciar o teste. Em 

alguns casos, o teste pode 

demorar vários minutos, 

após os quais a central 

mostrará o resultado de 

um "Aprovado" ou 

"Reprovado". 

 

Se o teste resultar em 

"Reprovado" verificar duas 

vezes a ligação da placa 

filha, reiniciar a central e 

voltar a executar o teste. 

TESTE DE CARTÕES FILHA ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE DE CARTÕES 

FILHA
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TESTES DE SISTEMA 

Teste da Central 

Passa e testa todos os processos da central de uma só vez ou um de cada 

vez. 

Selecione "Executar" 

para realizar um teste 

individual ou "Executar 

Todos" para realizar um 

teste de todos os 

processos. 

 

Executar todos os testes 

de uma só vez soará a 

sirene. 

TESTE DA CENTRAL ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 TESTES DO SISTEMA
 

 TESTE DA CENTRAL
 



 

 

CUSTOMIZAÇÃO 



 

 

CUSTOMIZAÇÃO 

A Central QI 2 pode conter até 242 códigos de utilizador.  Apenas os 

códigos de revendedor, instalador e utilizador Mestre podem criar ou 

editar códigos de utilizador.  Uma vez criado um código, toda a 

informação pode ser editada, excepto o "Tipo de Utilizador". 

GESTÃO DE UTILIZADOR ACHAR 

Tipo de 

utilizador 
Nível de acesso Acesso à Partição 

Revendedor 
Todas as configurações, bem como Master Reset e acesso 

para alterar a informação de contacto do revendedor 
Todas as Partições 

Instalador Todas as Definições Todas as Partições 

Mestre 

Todas as características e Definições relacionadas com o 

utilizador, incluindo a ligação a Wi-Fi, gestão de utilizadores, 

aplicação de som e personalização de sensores 

Todas as Partições 

Utilizador Armar/desarmamento 
Um utilizador só pode aceder 

à sua partição atribuída 

Convidado Armar/desarmamento 
Um utilizador só pode aceder 

à sua partição atribuída 

Coação 
Desarmamento (mas envia um sinal de coação ao 

fornecedor de segurança). 

Cada partição recebe um 

código de coação único 

 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 GESTÃO DE UTILIZADOR
 

Nota:  Quando "Código de Utilizador 

de 6 dígitos" é ATIVADO um "00" será 

anexado a todos os códigos de 4 

dígitos existentes 

Descarregar 

para aceder 
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CUSTOMIZAÇÃO 

Marca do instalador 

Aqui pode personalizar as informações de contacto do revendedor, 

logotipo, vídeos de ajuda e anuncios para quaisquer necessidades de 

marca. 

MARCA DO REVENDEDOR* ACHAR 

Informações para contato 

Editar nome do revendedor, e-

mail, número de telefone, código 

postal, site e linhas Tag 

Carregar logotipo personalizado 

Adicione o logotipo da sua 

empresa à central, substituindo o 

envelope. 

Anuncio no ecrã 

Adicionar imagens publicitárias à 

moldura fotográfica que não 

podem ser apagadas por um 

utilizador. 

Carregar vídeos de ajuda 

Substituir ou adicionar vídeos 

de ajuda para ajudar na 

resolução de problemas do 

utilizador final 

Definições de marca do 

revendedor 

Ativar/Desativar a 

funcionalidade de bloqueio de 

fotografias no ecrã 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 MARCA DO 

REVENDEDOR
 

* Esta página só está disponível 

através do Código do revendedor 
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Informações para contato 

Personalize as suas informações de contacto e determine o que gostaria 

de ser exibido em "Contacte-nos", localizado no lado direito do 

cabeçalho "Ecrã Principal".  Os campos de Contacto do Distribuidor 

permitem até 50 caracteres, a Linha de Etiqueta 2 permite até 50. 

Exemplo: 

 

Segurança ABC 

Automação e Segurança 

Preferido Atlanta  

798-123-4567 

jondoe@abcsecurity.com 

ABCSecurity.com 

84008 

MARCA DO REVENDEDOR* ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 MARCA DO 

REVENDEDOR
 

 INFORMAÇÃO DE 

CONTACTO
 

* Esta página só está disponível 

através do Código do revendedor 

mailto:?subject=
http://abcsecurity.com/
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Carregar logotipo personalizado 

Carregar um logótipo de revendedor personalizado na Central através 

de cartão micro SD.  Esta imagem irá substituir o ícone "envelope" no 

canto superior direito do visor. 

MARCA DO REVENDEDOR* ACHAR 

Requisitos do logótipo: 

- Guardado numa pasta intitulada "logótipo". 

- 200 x 100 pixels (ou menos) 

- JPEG ou PNG 

Carregar Passos Personalizados do 

Logotipo: 

1. Carregar logótipo* para um cartão 

SD 

2. Inserir o cartão SD na central 

3. Ir para a seção de Marca do 

revendedor na central 

4. Tocar em "Carregar Logotipo 

Personalizado 

5. Toque na miniatura do logótipo que 

deseja carregar 

6. Tocar em OK 

NOTA: Antes de remover o Cartão SD, vá a "Definições", 

depois toque em "Cartão SD" e selecione "Desmontar" 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 MARCA DO 

REVENDEDOR
 

 CARREGAR LOGÓTIPO 

PERSONALIZADO
 

* Esta página só está disponível 

através do Código do revendedor 
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Anuncio no ecrã 

Carregar e bloquear até 4 fotografias do revendedor em ecrã inteiro 

através do cartão micro SD como parte do protetor de ecrã da moldura 

fotográfica.  As fotografias do revendedor não podem ser apagadas por 

um utilizador final. 

MARCA DO REVENDEDOR* ACHAR 

Requisitos de fotografia: 

- Guardado em pasta intitulada "outdoor 

- 1280 x 800 pixels (ou menos) 

- JPEG ou PNG 

Carregar Fotos de Anuncio no ecrã: 

1. Carregar fotos* num Cartão SD 

2. Inserir o cartão SD na central 

3. Ir para a seção Marca do 

revendedor na central 

4. Tocar em "Anuncio no ecrã". 

5. Toque nas miniaturas das fotos que 

deseja carregar 

6. Depois escolha "Adicionar novo" ou 

"Substituir todos". 

NOTA: Antes de remover o Cartão SD, vá a "Definições", 

depois toque em "Cartão SD" e selecione "Desmontar" 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 MARCA DO 

REVENDEDOR
 

 ANÚNCIO NO ECRÃ
 

* Esta página só está disponível 

através do Código do revendedor 

Descarregar 

para aceder 
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MARCA DO REVENDEDOR* ACHAR 

Carregar vídeos de ajuda 

Carregar vídeos de ajuda personalizados com um Cartão SD.  Faça os 

seus próprios vídeos de resolução de problemas para os seus clientes ou 

utilize os nossos vídeos incorporados. 

Carregar vídeos de ajuda: 

1. Carregar vídeos* para um cartão 

SD 

2. Inserir o cartão SD na central 

3. Ir para a seção Marca do 

revendedor na central 

4. Toque em "Carregar Vídeos de 

Ajuda" 

5. Depois escolha "Adicionar" ou 

"Substituir". 

Requisitos de vídeo: 

- Guardado em pasta intitulada "vídeos". 

- Relação de aspecto:  1280 x 800 

- Tipo de ficheiro:  .m4v 

- Espaço total de armazenamento:  200MB 

NOTA: Antes de remover o Cartão SD, vá a "Definições", 

depois toque em "Cartão SD" e selecione "Desmontar" 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 MARCA DO 

REVENDEDOR
 

 CARREGAR VÍDEOS 

DE AJUDA
 

* Esta página só está disponível 

através do Código do revendedor 

Descarregar 

para aceder 
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Para se ligar a uma rede Wi-Fi, 

seguir os passos abaixo: 

Toque em Definições Avançadas  
(Código do Instalador) 

Depois toque em "Wi-Fi". 

As redes disponíveis aparecem numa lista.  

Toque na rede desejada e utilize o teclado 

para digitar a palavra-passe (se necessário) 

Habilitar Wi-Fi se ainda não estiver 

ativo 

Desça da barra de menu superior e 

seleciona as definições. 

CONEXÃO À WI-FI ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 WI-FI
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PREVISÃO DE HOJE 

A previsão de hoje é apresentada no ícone do tempo com uma 

representação gráfica da precipitação e das alturas altas e baixas. 

PREVISÃO DE 4-DIAS 

Toque no ícone do tempo para 

obter uma previsão de 4 dias.  

Esta informação é atualizada 

uma vez por dia  através dos 

serviços de Alarm.com. (Não 

exibirá ou atualizará o tempo ligado 

apenas a wifi) 

 

LOCALIZAÇÃO 

O relatório meteorológico baseia-

se na localização indicada pelo 

código postal introduzido em 

Alarm.com quando a conta é 

criada. 

TEMPO ACHAR 

Toque no ícone meteorológico 

no canto superior esquerdo do 

cabeçalho para revelar uma 

previsão de 4 dias 
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QUADRO DE FOTOGRAFIAS 

A Central QI 2 pode ser configurado para exibir fotografias digitais 

quando não estiver a ser utilizado.  Esta funcionalidade, denominada 

"Moldura Fotográfica", pode ser alterada ou desligada através de 

"Definições de quadro de Fotografias". (Deslizar a partir da barra de menu). 

Tipo de exposição 

Escolha um tipo de visor 

para a sua moldura 

fotográfica.  Optar por 

desligá-lo 

completamente, 

percorrer as imagens 

pré-carregadas ou ver 

um "relógio 

meteorológico". 

QUADRO DE FOTOGRAFIAS ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 QUADRO DE 

FOTOGRAFIAS
 



 

QOLSYS CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO 

PÁGINA 144 DE 173 

CUSTOMIZAÇÃO 

REPRODUZIR: Inicia imediatamente a moldura fotográfica.  Bom 

para testar a aparência e as transições do quadro de fotografias 

REMOVER FOTOGRAFIAS: Permite-lhe remover fotografias uma 

a uma ou todas de uma só vez 

ADICIONAR FOTOGRAFIAS: Adicionar novas fotos usando um 

cartão SD ou descarregar um dos vários conjuntos de fotos "Wi-Fi" 

usando a ligação WiFi da sua central 

DEFINIÇÕES: Alterar o "Tipo de visor" da moldura fotográfica de 

Desligado para Ligado ou ativar um protetor de ecrã "Relógio 

meteorológico". Alterar transições, ajustar o tempo de visualização, 

definir tempos automáticos de ligar/desligar e mais 

BOTÕES DE APLICAÇÃO DE QUADRO DE FOTOGRAFIAS ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 QUADRO DE 

FOTOGRAFIAS
 



 

 

CUSTOMIZAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO QUADRO DE FOTOGRAFIAS ACHAR 

Item Standard Descrição 

Duração 1 minuto 
Quanto tempo cada imagem irá mostrar antes da transição para a imagem 

seguinte na biblioteca (1, 2, ou 5 minutos) 

Efeito Dissolver Efeito de transição utilizado entre cada imagem (desvanecer a preto, dissolver) 

Aleatório Ativado Mostrar imagens em ordem aleatória ou sequencial 

Tipo de exibição 
Molduras para 

fotos 

Escolher o que mostrar no ecrã quando a central não estiver a ser utilizada. 

(Desligado, Molduras para fotos e Relógio Meteorológico) 

Hora de início do 

porta-retratos 
10 minutos 

Escolha o tempo de espera após o último toque antes de iniciar o tipo de visor 

selecionado.  (1, 5, 10, 15, 15, 20, 25, ou 30 minutos) 

Hora de início do 

modo noturno 
23:00 

Determina a hora em que o visor, vozes ou sinos se desligam completamente. 

(Utilizar esta função para desligar o LCD, vozes e/ou sinos à noite) 

Hora de fim do 

modo noturno 
6:00 

Determina o tempo em que a exibição, vozes ou sinos "acordam" depois de 

dormir. (Utilize esta função para voltar a ligar o LCD, vozes e/ou sinos de 

manhã) 

Configurações do 

modo noturno 
Mostrar 

Escolha o que o Modo Nocturno Início/Encerramento tem a capacidade de 

controlar (Ecrã, Vozes e/ou Sinos) 

 

Descarregar 

para aceder 

 QUADRO DE 

FOTOGRAFIAS
 

 DEFINIÇÕES DO 

QUADRO DE 

FOTOGRAFIAS
 



 

QOLSYS CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO 

PÁGINA 146 DE 173 

CUSTOMIZAÇÃO 

O cartão desliza até ao fim. 

Para remover, empurrar suavemente e o cartão irá 

saltar para fora. 

CARREGAR IMAGENS DO CARTÃO SD ACHAR 

Para carregar novas imagens a partir 

de um cartão SD: 

 

1- Carregar fotos* para um cartão SD 

2- Inserir o cartão SD na central 

3- Abrir a aplicação "Molduras para 

fotos 

4- Pressionar "Adicionar fotografias 

5- Escolha "Substituir todas as fotos" 

ou "Adicionar novas fotos". 

6- Aguardar que as imagens sejam 

carregadas 

7- Uma vez carregado, pode premir 

"Reproduzir" para testar. 

NOTA: Antes de remover o Cartão SD, vá a 

"Definições", depois toque em "Cartão SD" e 

selecione "Desmontar" 

Descarregar 

para aceder 

 QUADRO DE 

FOTOGRAFIAS
 

 ADICIONAR 

FOTOGRAFIAS:
 

Requisitos de fotografia: 
- JPEG 

- 1280x800 pixels (ou menos) 

- Não maior do que 5MB cada 

- Não mais de 20 imagens 

- Guardado em pasta intitulada 

"Fotografias". 



 

 

MANUTENÇÃO 



 

 

MANUTENÇÃO 

Atualizar software 

Actualizar a versão de software da central utilizando Wifi ou um Cartão SD. 

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ACHAR 

Definição Descrição 

Atualizar usando a rede 
Pesquisar na rede para atualizações e instalar novo software 
NOTA: Para EN Grau 2, o carregamento remoto de software não é permitido 

Atualizar usando o cartão SD Pesquisar um Cartão SD inserido para atualizações e instalar novo software 

Atualizar configuração usando 

cartão SD 

Procurar Cartão SD para modelo de configuração de definições e atualizar as 

definições da central usando-o 

Fazer downgrade usando a rede Com o Patch Tag adequado, o sistema pode ser devidamente desclassificado 

Patch tag Um código correspondente a uma atualização de software específico no servidor 

Verificação e Descarregameto 

Automático de Antecedentes 

Permite à central verificar a existência de novo software em segundo plano e 

descarregá-lo para o armazenamento local para que possa ser aplicado 

posteriormente.  Padrão Ativado 

Intervalo de verificação 

automático 

Determina o intervalo de tempo que o A Central QI 2 procurará por atualização de 

software.  As opções disponíveis são: Todas as noites, Uma vez por semana, Uma 

vez por mês.  Predefinição Uma vez por semana 

 

NOTA: A manutenção adequada requer uma administração rápida de quaisquer atualizações de software 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 ATUALIZAR SOFTWARE
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MANUTENÇÃO 

Manter a sua central atualizada é essencial para garantir que recebe as características 

mais recentes e que está livre de bugs. 

Para efetuar uma atualização de software ao utilizar Wi-Fi, siga os passos abaixo: 

1- Certifique-se de que a sua central está ligado a Wi-Fi e tem uma ligação à Internet. 

2- No menu suspenso selecione "Definições" e depois "Definições Avançadas". 

(Instalador/Código do revendedor) 

3- Toque em "Atualizar Software" 

4- Toque em "Atualizar ao utilizar rede" A Central QI 2 irá verificar a última atualização 

do software. Se a sua central estiver atualizada, verá uma mensagem a confirmar que 

tem a versão mais recente do software. 

5- Se uma atualização de software estiver disponível, a central começará 

automaticamente a descarregá-lo. 

6- Uma vez concluído o descarregamento, aparecerá uma mensagem do menu 

suspenso informando que para instalar o software é necessário reiniciar a central. 

Toque em "OK". A sua central irá instalar a atualização e reiniciar automaticamente. 

ATUALIZAR SOFTWARE USANDO WI-FI ACHAR 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 ATUALIZAR SOFTWARE
 

Nota: Para EN Grau 2 a 

funcionalidade de software 

remoto não deve ser utilizada e a 

central não deve ser configurado 

para atualizar remotamente. 

Descarregar 

para aceder 



 

 

MANUTENÇÃO 

ACTUALIZAÇÕES DE SOFTWARE VIA SD CARD ACHAR 

1- Insira um cartão SD no seu computador. (*A recomendamos um cartão SDHC classe 4 ou superior com espaço 

de armazenamento de 4gb - 16gb) 

2- Descarregar o software atual de dealers.qolsys.com  (requer login) 

3- Uma vez descarregado o ficheiro, clique com o botão direito do rato no ficheiro e selecione 

"Descompactar" ou "Abrir". 

4- Arraste todos os ficheiros para o seu cartão SD. Elimine QUALQUER outro ficheiro, e retire o 

cartão SD em segurança do seu computador 

5- Introduza o seu cartão SD na ranhura do lado superior direito da Central QI 2. 

6- A partir do menu suspenso, toque em "Definições 

7-  "Definições Avançadas" e introduza um código de Instalador válido  (por defeito é 1111) 

8- Toque em "Atualizar Software" 

9- Toque em "Atualizar utilizando cartão SD". 

10- A central irá procurar o cartão SD para o patch e começará a descarregá-lo automaticamente. 

11- Uma vez concluído, toque em "OK" para reiniciar a central.  NÃO TOCAR NO ECRÃ.  O processo 

levará cerca de 5 minutos e o LED pode ficar vermelho, o ecrã pode desligar-se, etc.  Após a central 

ser reiniciado, o ecrã inicial aparecerá e o LED ficará verde.  Durante os próximos 5 minutos, a central 

atualizará a partição de reserva.  Não desligue nem utilize a central durante este tempo. 

12- Ejectar o cartão SD: ("Definições", depois toque em "Cartão SD" e depois em "Desmontar cartão 

SD") 

IMPORTANTE: A não execução destas etapas na sequência adequada pode resultar em corrupção de 

dados e/ou falha da central. 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 ATUALIZAR SOFTWARE
 

http://dealers.qolsys.com/


 

QOLSYS CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO 

PÁGINA 151 DE 173 

MANUTENÇÃO 

PERGUNTAS?  Contacte-nos em 

techsupport@qolsys.com 

A ativação da Verificação e Descarregameto Automático de Antecedentes permite à 

central verificar uma nova versão de software baseada no Intervalo de Verificação 

Automática (por defeito é uma vez por semana). 

 

A partir do menu suspenso selecionar "Definições 
 

"Definições Avançadas". (Código de Instalador/revendedor) 
 

Toque em "Atualizar Software" 
 

Certifique-se de que o botão "Verificação e Descarregameto Automático de 

Antecedentes" está seleccionado. 

 

Alterar o intervalo de atualização seleccionando "Verificar Intervalo Automático" 

VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ANTECEDENTES E DOWNLOAD ACHAR 

? 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 ATUALIZAR SOFTWARE
 

mailto:techsupport@qolsys.com?subject=Question%20from%20the%20Installation%20Manual
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SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 

1. A Central desligar a energia: Ir para Definições Avançadas e 

introduzir o código de Instalador/rRevendedor/Mestre, depois 

selecionar "Desligar". 

2. Desligar o conector da bateria: Uma vez desligado a central, 

desligue o conector da bateria de 4 pinos da placa. 

3. Remover a Bateria: Puxar a aba azul de baixo da bateria 

para baixo. Isto retirará a fita adesiva que mantém a bateria 

no lugar. 

4. Instalar a Bateria Nova: Remover a película protectora da fita 

adesiva na parte de trás da bateria e colocar a bateria no 

canto inferior esquerdo de plástico.  Ligar o conector da 

bateria de volta à placa. 

 

 

CUIDADO: 

NÃO utilize uma chave de fendas ou qualquer coisa afiada 

que possa perfurar a bateria. 

NÃO puxe o cabo da bateria para tentar remover a bateria. 

2. 

3. 

4. 

Nota:  Para instalações conformes à EN50131 Grau 2, a bateria já não é substituível. 

Este dispositivo e a bateria de lítio devem ser reciclados e eliminados de acordo com as 

directivas europeias, incluindo quaisquer outros regulamentos e leis nacionais e locais. 



 

 

RESOLUÇÃO 

DE 

PROBLEMAS 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

SOBRE ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 SOBRE
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

SOBRE 

Item Descrição 

Voltagem da 

bateria 

Estado da Bateria: Desconectado, Carregamento, 

Completo 
Nível da bateria: Exibido em % 

Software 
Versão do software: Versão atual do software 

Número de construção: 

Versão Linux: 

Versão Android: 

Hardware 

Versão de hardware: 

Fabricante: Qolsys Inc. San Jose, CA 

Número de série do PCA 

Número da Peça 

Configuração do Sistema: 

Número de série do sistema: 

Versão RF PIC: 

Versão formato EEPROM: 

Versão do sensor de imagem: 

Patches 
Descrição do patch: Detalhes de todas as correções 

anteriores aplicadas 
Data da última atualização: 

Central Endereço MAC Tempo de subida da central: 

Celular 

Transportador: Transportador de corrente 

Ligação Celular: sem sinal, registada, etc. 

Força do sinal celular: x/6 barras, (xx/xx) interno 

IMEI: Número de rádio do Alarm.com 

IMSI: Informação sobre o Sim transportador 

ICCID: Informação sobre o Sim transportador 

Versão de banda base: 

Versão de configuração: 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

SOBRE 

Item Descrição 

Z-Wave 

ID inicial: 

Versão do Firmware Z-Wave: 

Versão Z-Wave API: 

ID de fabrico: 

Tipo de produto: 

ID do produto: 

PowerG 

Versão do firmware do modem 

Número de fabrico do modem 

Versão de firmware de rádio 

ID do software de rádio 

PowerG RF Band 

Ethernet (Não aprovado para CE/EN Grau 2) 

Conexão: Conectado/Desconectado 

Endereço de IP Endereço IP da central quando 

ligado 

Internet: Pode a central comunicar fora de casa. 

Disponível/Não disponível 

Informação Wi-Fi 

Conexão: Conectado/Desconectado 

Endereço de IP Endereço IP da central quando 

ligado 

SSID: A central de rede está ligada a 

Velocidade: Velocidade de ligação mostrada em 

Mbps 

Internet: Pode a central comunicar fora de casa. 

Disponível/Não disponível 

Armazenamento interno 

Espaço total: Espaço total mostrado em GB 

Espaço disponível: Espaço disponível para os meios 

de comunicação 

Fotos: Repartição do espaço utilizado para 

fotografias 

Vídeos: Desdobramento do espaço utilizado para 

vídeos 

Registos: Espaço utilizado para armazenamento de 

troncos de painel 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

NÃO retire toda a energia sem seguir os passos abaixo indicados. No caso de ser 

necessário mover a central de um local para outro, é seguro desligar a fonte de 

alimentação, deixando a bateria ligada. 

IMPORTANTE: A não execução destas 

etapas na sequência adequada pode 

resultar em corrupção de dados e/ou 

falha da central. 

DESLIGAR ALIMENTAÇÃO ACHAR 

1.  A partir do menu suspenso seleccionar "Definições". 

2.  Selecionar "Definições Avançadas" e introduza o seu código de instalador 

3.  Selecionar "Desligar Alimentação 

4.  Aguardar que o LED da central se apague 

5.  Desligar a energia 

? 
PERGUNTAS?  Contacte-nos em 

techsupport@qolsys.com 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 DESLIGAR 

ALIMENTAÇÃO
 

mailto:techsupport@qolsys.com?subject=Question%20from%20the%20Installation%20Manual
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Se a central estiver a ter dificuldades, pode muitas vezes resolvê-lo reiniciando o 

sistema operativo. 

1.  A partir do menu suspenso seleccionar "Definições". 

2.  Selecionar "Definições Avançadas" e introduza o seu código de instalador 

3.  Selecionar "Reinicialização da Central". 

4.  Aguardar que a central seja reiniciado 

IMPORTANTE: O não seguimento adequado destas 

etapas pode resultar em corrupção de dados e/ou 

falha da central. 

REINICIALIZAÇÃO DACENTRAL ACHAR 

Descarregar 

para aceder 

 DEFINIÇÕES
 

 DEFINIÇÕES 

AVANÇADAS
 

 INTRODUZIR O CÓDIGO 

(1111, 2222)
 

 REINICIALIZAÇÃO 

DACENTRAL
 

? PERGUNTAS?  Contacte-nos em 

techsupport@qolsys.com 

mailto:techsupport@qolsys.com?subject=Question%20from%20the%20Installation%20Manual
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REINICIALIZAÇÃO DURA 

x 30 seg 

IMPORTANTE: A realização de uma 

reinicialização dura pode resultar em corrupção de 

dados e/ou falha da central.  Só utilizar isto 

quando for absolutamente necessário. 

? 
PERGUNTAS?  Contacte-nos em 

techsupport@qolsys.com 

mailto:techsupport@qolsys.com?subject=Question%20from%20the%20Installation%20Manual
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE TESTE DA CENTRAL 

Se fizer um teste de painel e este falhar, utilize os seguintes passos para corrigir o problema. 

Teste Descrição Se falhar: 

Armar-Desarmar 
Testa a operação 

braço/desarmamento 

Reinicie a central, faça novamente o teste e, se necessário, faça uma reinicialização 

principal e repita o teste 

Câmera 
Funcionamento da central de testes 

da câmera 

Reinicie a central, faça novamente o teste e, se necessário, faça uma reinicialização 

principal e repita o teste 

Fotos 
Verifica se as fotos são carregadas na 

aplicação da moldura fotográfica 

1) Ir para Definições -> Moldura fotográfica -> Adicionar fotografias 

2) Adicionar fotografias de conjuntos de fotografias Wifi ou um cartão SD 

Vídeos de ajuda 
Os vídeos de ajuda de verificação são 

instalados na central. 

1) Ir para Definições/Parâmetros Avançados/Instalação -> Carregar vídeos de ajuda 

2) Carregar todos os vídeos de ajuda em cartão SD e inseri-lo na central 

3) Adicionar os ficheiros selecionados do cartão SD para ajudar a lista de vídeos na 

central 

Bateria Verifica o estado da bateria da central 
1) Certifique-se de que a bateria está ligada 

2) Se o teste continuar a falhar, substituir a bateria 

LED Verde/Vermelho 
Verificar o funcionamento da central 

LED 

1) Reinicie a central e faça novamente o teste 

2) Reiniciar o mestre e repetir o teste 

 



 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE TESTE DA CENTRAL 

Teste Descrição Se falhar: 

Sabotagem da 

central 
Verificar painel Estado de adulteração 

1) Verificar se a placa traseira está segura e devidamente instalada. 

2) Repetir o teste. 

Estado CA 
Verificar o estado da energia CA da 

central 

3) Inspecionar os cabos de ligação estão seguros e devidamente ligados no bloco 

terminal e adaptador. 

4) Repetir o teste. 

Conexão de internet 
Verificar a conectividade à Internet da 

central 

1) Ir para a página de Definição Wifi, Ativar Wifi e ligar a uma rede Wifi 

2) Certifique-se de que a Internet está disponível no router doméstico. Pode 

verificar informações sobre a Internet na seção "Sobre". 

3) Contacte o seu fornecedor de serviços de rede sobre falhas contínuas na ligação 

à Internet. 

Wi-Fi Testa se a central está ligado à rede Wifi 
1) Ir para a página Definição Wifi e ativar Wifi. 

2) Ligar a uma rede Wifi 

Serviço de 

atualização 

Verifica se a central pode receber 

atualizações dos servidores Qolsys 
1) Verificar as ligações à Internet e Wi-Fi. 

Z-Wave 
Verificar o funcionamento do módulo Z-

Wave da central 

1) Reiniciar a central e repetir o teste. 

2) Reiniciar a central e repetir o teste 

Sirenes 

Verificar se a sirene da central está a 

funcionar correctamente (Assaltante, 

Auxiliar, Fogo & CO). 

1) Verificar se a sirene está ligada 
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NÃO PODE CARREGAR VÍDEOS DE AJUDA 

Se a sua central não conseguir carregar um vídeo de ajuda, receberá uma mensagem de 

erro.  Certifique-se de que o(s) seu(s) vídeo(s) preenche(m) os requisitos: 

 

 

Tipos de ficheiros aceitáveis: 

.m4v 

 

Espaço total de armazenamento: 

200MB 

 

NOTA: os vídeos ficam melhor na relação de aspecto 

 

1280 x 800 



 

 

LEGAL 



 

QOLSYS CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO 

PÁGINA 164 DE 173 

LEGAL 

IMPORTANTE 

No interior e no exterior da placa de montagem da central podem encontrar-se avisos e informações importantes. 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE 
Este produto está em conformidade com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2014/30/EU, a Directiva de Baixa 

Tensão 2014/35/UE, e a Directiva RoHS3 (UE) 2015/863. 

O produto está rotulado com a marca CE como prova de conformidade com as directivas europeias acima mencionadas. 

Além disso, uma declaração de conformidade CE (DoC) para este produto pode ser encontrada em www.qolsys.com 

 

Declaração Simplificada de Conformidade da UE Pela presente, a Qolsys Inc. declara que o tipo de equipamento de rádio 

está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. 

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet: www.qolsys.com 

Bandas de Frequência Potência Máxima 

868,0MHz - 868,6 MHz 15mW 

868,7MHz - 869,2 MHz / 15mW 

2400-2483.5MHz 0,100W 

UMTS I/LTE B1 2100MHz 0,25W 

UMTS VIII/LTE B8 900MHz 0,25W 

LTE B20 700MHz 0,25W 

Ponto de contacto único europeu: Tyco Safety Products, Voltaweg 20,6101 XK Echt, Países Baixos. 

 

A central deve ser substituído e reciclado e eliminado de acordo com as directivas europeias, incluindo quaisquer outros 

regulamentos e leis nacionais e locais quando a bateria atingir o seu fim de vida útil de 3+ anos. 

http://www.qolsys.com/
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  PT 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EUROPEIA EN50131 (Apenas para os produtos rotulados em conformidade 

com a norma EN50131) 

Este produto, IQPanel 2, foi certificado por Telefication/Kiwa para instalações em conformidade com a EN50131 até 

ao Grau 2, Classe I e cumpre os requisitos do equipamento de Grau 2, Classe I por Normas: EN50131-1:2006 

A1:2009+ A2:2017, EN50131-3:2009, EN50131-4: 2019, EN50131-10: 2014, EN50131-6:2017 Tipo A, EN50136-

1:2012, EN50136-2:2013 ATS categoria SP2, DP1. 

Para instalações em conformidade com a EN50131, com painel de controlo de alarme IQPanel2, apenas a parte de 

intrusão do sistema de alarme pode ser ativada. 

Para instalações em conformidade com a EN50131, as seguintes funções devem ser desativadas: 

-Alarme de fogo 

-Alarme de CO 

-Auxiliares (médicos) funções de alarme 

 

REINO UNIDO: O IQPanel2 é adequado para utilização em sistemas instalados em conformidade com o 

PD6662:2017 no grau 2 e classe ambiental I. BS8243:2010 + A1:2014. 

Os dispositivos periféricos PowerG têm funcionalidade de comunicação bidireccional, proporcionando benefícios 

adicionais, conforme descrito na brochura técnica.  Esta funcionalidade não foi testada para cumprir com os 

respectivos requisitos técnicos e deve, portanto, ser considerada fora do âmbito da certificação do produto. 
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Ativar a definição "EN Grau 2". 

Ao ativar a definição "EN Grau 2", os seguintes parâmetros serão alterados automaticamente. 

- Procedimento de entrada (UE) - Segue os procedimentos de entrada e atrasos de transmissão de alarme especificados pela norma EN 50131-1 secção 

8.38 

- Permite o recurso de armamento de protesto quando existem condições de problema.  O utilizador deve anular quaisquer problemas para armar o sistema. 

- As condições de problema permanecerão presentes até que um utilizador as tenha reconhecido. 

- Os bipes de problemas são expandidos para incluir as indicações de falhas exigidas pela norma EN 50131-1 secção 8.5.2. 

- O ecrã bloqueará automaticamente 30 segundos após desarmar o sistema. 

- Buffer do histórico de eventos da UE - Encontrado nos menus de definições básicas, Eventos da UE registarão eventos do histórico obrigatórios 

especificados pela norma EN 50131-1 seção 8.10 

- Permite a definição "Contagem de encerramento de eventos Swinger Shutdown da UE" - para alterar a contagem para 3 eventos permitidos para qualquer 

evento individual durante um ciclo de armamento 

- A definição "Anular automaticamente" não está disponível 

- A definição "Partições" não está disponível 

- Painel permite 5 tentativas incorrectas de código de utilizador e depois bloqueia o acesso durante 90 segundos 
 

O instalador deve ser responsável pela definição dos restantes parâmetros a fim de estar em conformidade com a norma EN 50131-1: 

- Ativar as definições "Bloqueio do Ecrã 

- Definir "Perda de Sinais de Supervisão para sensores PowerG não-emergenciais" para 20 minutos 

- Definir "Temporização de Entrada Normal" para um máximo de 45 segundos 

- Definir o tempo limite para os Bipes de problemas para 3 minutos 

- Ativar "PowerG RF Jam" EN 30/60 

- Definir "Temporização do discador "deve permanecer em 30 segundos 

- Desativar o "Indicador LED 

- Desativar "Pânico de Fogo" e "Pânico Auxiliar" 

- Habilitar códigos de acesso de 6 dígitos 

O utilizador deve ativar "Acesso do revendedor ou instalador requer autorização do utilizador 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  PT continuação... 
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Notas para instalações conformes à EN50136-1:2012: 

A Central QI 2 tem um comunicador integral utilizando a interface serial proprietária Qolsys.  O circuito do comunicador funciona em modo de passagem e 

reconhece o alarme à central de controlo compatível após recepção de um aviso de recepção do receptor de alarme compatível. 

Os comunicadores integrais da central de QI 2 são compatíveis com os seguintes receptores:  Receptor Sur-Gard System I-IP, versão 1.41+. Receptor Sur-

Gard System II, versão 2.14+, Sur-Gard SG-DRL3-IP, versão 2.36+ (para Receptor Sur-Gard System III), Sur-Gard SG-DRL4-IP versão 1.29+ (para 

Receptor Sur-Gard System IV), e Sur-Gard SGDRL5-IP versão 1.04+ (para Receptor Sur-Gard System 5). 

1.  O comunicador integral da Central IQ 2 é monitorizado pela central de controlo e é programado através do menu de programação disponível no portal 

do website. 

2. O caminho celular HSPA 3G/LTE é imune a campos RF conduzidos e irradiados com níveis até 10V/m, conforme testado segundo a norma EN50130-4. 

3. O comunicador integral da Central IQ 2 está em conformidade com os níveis de emissões irradiadas para equipamento de Classe B, de acordo com as 

normas EN61000-6-3/EN55032/CISPR32. 

4. O comunicador integral da Central IQ 2 tem uma via de comunicação celular utilizando 900/1800/2100 MHz Rede Pública Celular e uma via de 

comunicação Wi-Fi 2,4GHz.  Pode usar no caminho celular (SP2) ou ambos na configuração de backup (DP1, usando o celular como caminho primário e 

Wi-Fi como backup). 

5. O comunicador integral da Central IQ 2 utilizou o algoritmo de encriptação AES128 para a comunicação com receptores compatíveis.  A encriptação 

AES 128 da comunicação de dados assegura a substituição e a segurança da informação. 

6. O comunicador integral da Central IQ 2 foi testado quanto à conformidade em conjunção com as seguintes normas aplicáveis:  EN50136-1:2012, 

EN50136-2:2013, EN50131-10:2014, configuração ATS: SP2 e DP1. 

Para instalações conformes à EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017, devem ser definidas as seguintes opções de programação, conforme descrito: 

Intervalo de transmissão de teste definido para 24h para a configuração SP2 e DP1. 

O comunicador integral da Central  IQ 2 foi certificado por Tele-transmissão em conformidade com a EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017, EN50131-10:2014 

requisitos para a configuração de Grau 2, Classe I e EN50136-2:2013: SP2, DP1. 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  PT continuação... 
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ESPECIFICAÇÕES 

Itens Parâmetros Central IQ 2 

Plataforma SO Android Android 5.1 

Visor LCD Tamanho LCD de 7" (~17,8 cm) 

 Resolução 1280 x 800 

 Luminosidade 300 cd/m2 

 RGB 24bit 

Ecrã táctil Tipo Vidro capacitivo multi-toque 

Códigos de Utilizador* Até 242 

Baseado no papel (revendedor, Instalador, mestre, Utilizador, convidado, Coação).  Para instalações 

certificadas EN50131, utilizar apenas códigos de 6 dígitos, até 999.998 combinações de códigos 

disponíveis. Códigos não permitidos: 000000 e 000001. 

Sem fios WiFi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4ghz - incluindo capacidade de router incorporado 

 Z-Wave 
Suporta até 152 dispositivos (80 luzes, 15 tomadas inteligentes, 20 fechaduras, 10 termóstatos, 21 

diversos, 6 portas de garagem) 

 Celular LTE (Bandas 1, 8, 20) 

 Segurança R/F Até 128 Zonas RF (PowerG 868MHz) 

Memória Flash Armazenamento interno 12GB NAND Flash 

Ranhura para cartões 
SD 

Push-Push Ranhura Micro SD x 1 
 

*Nota: A interface do utilizador é desativada durante os anos 90 depois de 5 entradas de código inválido terem sido feitas. 



 

 

Itens Parâmetros Central IQ 2 

Indicador LED LED de estado Verde (Desarmado), Vermelho (Armado) Nota: não ativado para sistemas certificados EN50131 

Alto-falante Stereo 1W x 2  Alto-falantes estereofónicos (áudio unificado) 

Câmera Câmera frontal 5MP foco fixo 

Microfone Microfone Microfones estéreo x 2 

Sirene Piezo SPL mínimo 85dB.  Tipo Z de acordo com EN50131-4: interno, auto-alimentado 

Sabotagem Interruptor de sabotagem Botão de libertação de tamper reportado  

Bateria Tipo 
3.8v Lithium Polymer 1715 mAh. Baixo limiar de bateria:  3.5V e 10% de indicação da capacidade da 

bateria 

Botões Em espera Botão do lado direito utilizado para dormir/despertar, reinicialização dura, e cancelamento do ecrã limpo 

Mecânica Dimensão 5 "A x 7,75 "L x .75 "D (195mm x 130mm x 23mm) 

Mecânica Peso 0,4 kg 

Fonte de alimentação 
Adaptador externo AC/DC 

Plug-in 

Produção: 7vDC 1A, Entrada 230VAC -10%/+15% /0.7A/50Hz (para sistemas certificados CE/EN). 

Consumo de corrente durante o procedimento de set & unset: 340mA; corrente quiescente: 125mA; 

corrente máxima em modo de alarme: 1078mA.  A Central controlo e fonte de alimentação são 

adequados apenas para instalação dentro das instalações protegidas. 

Tempo de espera  
12 h. (Tempo de recarga da bateria (até 80% da capacidade): 72 h. O nível de energia da bateria no seu 

estado carregado é de 100%). 

Montar Placa traseira  
Montagem na parede ou tampo de mesa (suporte incluído).  Para sistemas certificados EN50131 só é 

permitida a montagem mural. 

Ambiente  

Altitude: Min 0 m a Max 2000m 

Gama de humidade: 20% HR a 93% HR (não-condensação) 

Temperatura ambiente de funcionamento: Min -10°C a Max 40°C 

Temperatura ambiente de armazenamento: em -10°C a 55°C, no máximo 

EN50130-5 Classe I - Localização interior normal 
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Tipo de Detector Modelo 

Porta/Janela PG8945 

Porta/janela - Sensor de Choque PG8935 

Detector de movimento de dupla tecnologia (PIR+Microondas) PG8984(P) 

Detector de quebra de vidro PG8922 

Detetor de Calor PG8936H 

Comandos 
PG8929, PG8939, PG8949, PG8938 Nota: Encriptação AES128 utilizada, Mais de 

1.000.000 combinações de códigos de identificação únicos disponíveis. 

Detector de movimento ao ar livre PG8974(P), PG8944, PG8994(P) 

Detector de movimento PIR PG8904(P), PG8914, PG8934(P), PG8924 

Sirenes PG8901, PG8911 

Detetor de Fumo PG8936 

Detector de CO sem fios PG8913 

Repetidor sem fios PG8920 

Contacto da porta/janela de desaparição PG8975 
 

SENSORES DE ENERGIA-G SUPORTADOS 
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