
Contato para
porta / janela
sem fio DCW-102

Manual do usuário

Introdução

Indicador de status

Resumo do Produto

Este contato pode ser instalado em portas, janelas e 
quaisquer
outros objetos que possam ser abertos e fechados. 
O sensor transmite sinais para o painel de controle quando 
um imã é afastado do transmissor . Ele também transmitirá
sinal de alerta para o painel de controle em caso de bateria
fraca. A chave tamper no fundo garante que as tentativas de
sabotagem para mover o contato resultarão em uma 
ativação de alarme.

Indicador de status

Transmissor Imã

Pisca uma vez: a porta / janela é aberta e o transmissor 
envia um sinal para o painel de controle.

Pisca uma vez a cada 3 segundos: indicação de baixa 
potência, troque a bateria o mais rápido possível. 

O usuário receberá notificação e alerta sobre a bateria fraca 
se o contato da porta estiver conectado ao sistema de 
alarme AGL.

Especificações

PCB Layout

Instalação e Aviso

Abra a caixa e remova a tira de ativação da bateria.
Monte o sensor na moldura da porta e o ímã na porta.
Certifique-se que fendas no lado do transmissor e do ímã
estejam fechadas uma à outra.
Coloque o transmissor no local desejado, monte o ímã a
mais de 1 cm do transmissor e fixe o transmissor e o ímã
com fitas ou parafusos de dupla face.
Evite montar sensores em áreas com
grande quantidade de fiação
metálica ou elétrica, como um forno
ou sala de serviço.

Chave Tamper

Bateria

Configuração da Zona

Nota: A chave tamper é ativada, independentemente do 
contato da porta / janela estar armado ou desarmado.

Fonte de energia DC 3V (lithium bateria x 2pcs)

Corrente estática <5uA Corrente de alarme <9mA

Distância de transmissão <80m (em área aberta

Frequência de rádio 433.92MHz 

Material Plástico ABS 

Temperatura 0°C~+55°C

Humidade <80% 

Dimensões transmissor (CxLxA)

Dimensões imã (CxLxA)

71 x 31.5 x 15mm

71 x 12.5 x 15mm

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL SEGURANÇA ELETRÔNICA S.A.

www.aglfechaduras.com.br

Você pode facilmente emparelhar o 
sensor utilizando o aplicativo AGL.
 
1- Acesse  ajustes de acessórios e 
clique em adicionar o sensor.

2- Aproxime e afaste o transmissor 
do imã

Para emparelhar com a central AGL
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