SMART MÓDULO SIRENE
SEM FIO

04412-19-10544

Desenvolvido e
Produzido no Brasil

Este dispositivo elimina a necessidade dos ﬁos entre a sirene a
central de Smart Alarm e Smart Home
Funciona também como repetidor de sinal RF no ambiente
instalado.
Funciona em qualquer modelo de sirene eletrônica entre 9V à
24V.
Como funciona: Todas as centrais Vetti da linha Smart são equipadas com
receptor e transmissor assim como seus dispositivos sem ﬁos, garantindo a
dupla comunicação entre eles. Portanto, este dispositivo irá acionar a sirene
conectada a ele sempre que receber o sinal vindo da central de alarme.
Alcance: 250mts em áreas livres e até 60mts com paredes.
Este módulo necessita de uma sirene e uma fonte para seu
funcionamento.

Funcionamento do Botão do Módulo
1 toque ON / OFF:
Liga e Desliga a sirene conectada ao módulo
Toque por 3 segundos:
Responsável por gravar um controle (opcional) na sirene para
utilizar como pânico
Toque por 10 segundos:
Responsável por resetar a memória do módulo, ou seja irá apagar a
comunicação do módulo com a central
Obs: essa função ﬁca ativada apenas no 1º minuto após ligar o
módulo na fonte. Caso tenha a necessidade dessa função, será
preciso desligar e ligar o módulo da fonte.

CADASTRANDO NA CENTRAL
Dica Importante:
Resete o módulo sirene, pressionando seu botão por
10 segundos antes de cadastrar na Central Smart

Passo 1: Abra a Central
Para cadastrar um novo dispositivo, é preciso abrir a
tampa da central, mantenha ligada e desarmada.

Passo 2: Pressione o Botão Gravar

GRAVAR

Pressione e solte o botão GRAVAR localizado na placa da
Central. Todos os LEDS irão piscar.
A Central estará preparada para receber os novos
dispositivo. (Basta transmitir o sinal de cada um deles)

Passo 3: Ativando o Módulo
Com o Módulo sirene já ligado na fonte de energia,
- Aproxime a central numa distancia de 30cm;
- Pressione o botão que esta na lateral do módulo;
A central irá emitir um BIP informando que o módulo foi
cadastrado. Para ﬁnalizar o cadastro, aperte novamente
o botão GRAVAR na placa da central

Instalando a Sirene

Tomada 110v/220v

Sirene e fonte 12v vendido Separadamente

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Consumo: 42 mA (Em espera) 300 mA (Em transmissão por sirene)
Entrada de Alimentação: 9V a 24V
Alcance: 250m livre ou até 60m com paredes
Frequência de Operação: 315Mhz Vetti Smart Code
Modulação: FSK

“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolução nº. 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.”
Para consulta: www.anatel.gov.br
Art. 5º Os equipamentos de radiação restrita devem conter no produto, em lugar facilmente
visível, ou no manual de instruções fornecido pelo fabricante, em local de destaque,
informação sobre as implicações de sua operação, nos seguintes termos:
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

TERMO DE GARANTIA
A Vetti garante ao usuário os serviços de assistência técnica para substituição
deste produto, acessórios e baterias (quando for o caso), ou parte(s) deste(s),
bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos,
devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período estipulado
a cada produto, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de emissão da nota, desde que o mesmo tenha sido
instalado e utilizado conforme orientações descritas no manual.
Este produto perderá a garantia caso seja daniﬁcado por DESCARGAS
ELÉTRICAS ou por ERRO DE INSTALAÇÃO.
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SAC: (11) 4712-7622
E-mail: suporte@vetti.com
Skype: suporte.vetti

CNPJ: 15.797.703/0001-60
Av. Brasil, 939 - Galpão 6
JD. Carambei - São Roque - SP
CEP: 18132-305
Industria Brasileira

