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10.TESTE DO SISTEMA

Quando do término de uma instalação, faz-se necessário o envio de sinais ao 
monitoramento para certificar-se do funcionamento do sistema de alarme.

• Programar o painel de alarme e solicitar o upload para o monitoramento;

• Ligar para o monitoramento e colocar a memória em teste;

• Enviar teste de arme, desarme, AC, bateria, sirene, bypass, botão de pânico, 
e violação de todas as zonas;

• Caso haja instalação de GPRS, verificar o nível de sinal do local instalado, 
este não deve ser menor que 12;

• Simular o corte de linha telefônica;

• Ligar para o monitoramento e confirmar o recebimento dos sinais;

• Passar o zoneamento para o monitoramento;

• Sanar as dúvidas dos clientes;

• Acompanhar na primeira semana se realmente o sistema está operante e 
pedir retorno ao cliente para sanar possíveis dúvidas;

• Solicitar a retirada do teste da memória.

Modelo ilustrativo de acabamento
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SIRENES

As sirenes são dispositivos que emitem sinais sonoros para alertar sobre 
algum evento do alarme acionado.
Elas possuem efeito dissuasivo sobre o invasor, uma vez que denunciam sua 
ação e possibilitam que qualquer pessoa próxima acione a polícia.

Padrão de instalação Sirene.

• A sirene interna deve ser instalada no ambiente de uma zona imediata;

• Não instalar no mesmo ambiente do painel de alarme;

• A sirene externa deve conter o laço e caso não possua zona disponível, 
utilizar a mesma zona do tamper da caixa de proteção;

• O resistor de final de linha deve estar dentro da sirene;

• A sirene deve ser parafusada com 2 parafusos;

• Se houver mais que 2 sirenes utilizar relé com fonte auxiliar, se atentar no 
consumo;

• As conexões devem ser soldadas e isoladas;

• Não deve ficar em fácil acesso, ou próximas de periféricos;

• Deve ser instalada com abertura de saída para baixo.
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1. OBJETIVO

2. APLICAÇÃO

3. CRITÉRIOS

4. O QUE É UM SISTEMA DE ALARME 
MONITORADO CONTRA ROUBO?

Este manual tem o objetivo de conceituar e desenvolver a aplicação das 
melhores práticas para instalação e utilização de sistemas de alarmes.

Aplica-se a toda implantação e sistema de alarme de intrusão.

São utilizados normas técnicas que seguem os padrões pré-estabelecidos pelo 
fabricante e descritos neste manual.

Os sistemas de Alarme são um conjunto de sensores, centrais eletrônicas 
e softwares, integrados cujo objetivo é proteger pessoas e bens patrimoniais 
contra  condições e  atos  indesejáveis,  previndo  ou  diminuindo  os  danos 
causados em caso de tentativas de roubo, de sequestro, de invasões, entre 
outras situações de risco.
O sistema é composto por uma central de alarme e alguns acessórios, como 
sensores de movimento, sensores magnéticos de contato, sirenes e outros.
A utilização dos sistemas de Alarme se tornou algo muito comum e frequente.
A principal finalidade é a de emitir alarmes em casos de eventos indesejáveis.
Este sistema é acoplado a um meio de transmissão, geralmente por linha 
telefônica, rede TCP/IP ou sistema GPRS, ou ambos, e através destes meios 
de comunicação, o painel se comunica com a Central de Monitoramento.
Os alarmes são sinais anunciados de forma visual ou auditiva, geralmente 
intermitente, que indicam uma situação que requer ação imediata do operador 
da central de monitoramento.

BOTÃO DE PÂNICO FIXO

Esse equipamento é composto por botões de acionamento que são usados 
para  enviar  um  alerta  de  pânico  (máxima prioridade)  para  a  Central  de 
Monitoramento.
• Existem dois modelos, os botões fixos que são instalados em locais 
estratégicos de acordo com o projeto de segurança;
• E os botões remotos que devem permanecer junto ao usuário (dentro do 
bolso) para uma eventual necessidade. Importante manter-se na área de 
atuação do receptor, caso contrário não haverá efeito ao se acionar o botão 
do transmissor.

Padrão de instalação Botão de Pânico.

• Deve ser instalado em local de fácil acesso e discreto e com programação 
para zona 24 horas silenciosa;

• Botões de pânico fixos devem ser parafusados e nunca colados.

Modelo ilustrativo de acabamento

29
da central de monitoramento.

04



Trata-se de um equipamento extremamente preciso, com pequena taxa de 
alarmes falsos. O aparelho deve ser instalado na parede ou teto do local a ser 
protegido, nunca colado ao vidro. A distância mínima e máxima do vidro a ser 
monitorado depende das características de fabricação.
Não deve haver obstáculos físicos entre o sensor e o vidro protegido. Um 
único aparelho pode proteger várias janelas aos mesmo tempo, de acordo 
com seu raio de ação. Os sensores de detectores de quebra de vidro são 
desenvolvidos para detectar a quebra de vidros comuns, vidros temperados 
e vidros laminados.
Eles estão disponíveis tanto com fio, como sem fio, o que os torna fácil de 
incorporar em uma construção já existente.

Padrão de instalação Detector de Quebra de Vidro.

• Fixar o equipamento chapado utilizando parafusos de 6 mm, nunca colar 
sensor;

• Atentar-se à área detecção, cada sensor tem suas características;

• Proibido o uso de articuladores do tipo “Patola”;

• Utilizar o resistor de final de linha nos sensores devidamente soldados e 
isolados;

• Vedar o sensor para que não entrem insetos;

• Sempre utilizar o “tamper” quando disponível;

• Atentar-se à abrangência do sensor, para que realmente o ambiente esteja 
protegido.

Modelo ilustrativo de acabamento

5. INTRODUÇÃO AOS EQUIPAMENTOS 
E NOMENCLATURAS
Painel de Alarme ou Central de Alarme: É o equipamento que atua como 
o cérebro do sistema de alarme, controlando, recebendo e enviando as 
informações para central de monitoramento sobre o status do sistema.

Teclado de comando: Equipamento utilizado principalmente para operar o 
subsistema de alarme, onde também é possível visualizar o status do sistema 
de segurança e, através de códigos controlar as funções.

Sensores: São equipamentos diversos com objetivos específicos de detectar 
situações anormais em áreas protegidas através de tecnologias pontuais.

Central de Monitoramento

Local onde são recebidas as informações referentes ao sistema de alarme, 
seu funcionamento é 24 horas por dia, é neste local que serão tomadas as 
providências (procedimentos) que foram previamente estabelecidas pela 
companhia.
A central de monitoramento é operada por profissionais capacitados em 
segurança privada com ênfase em sistema de segurança eletrônica.
Devido às tecnologias atuais, uma única central de monitoramento consegue 

Ocorrência de Alarmes

Tudo começa quando uma situação passa para um estado não desejado.
As variáveis desta situação são acompanhadas por sensores de campo, que 
quando detectam alguma anormalidade fazem com que a central de alarme 
emita o sinal de alerta ao operador na central de monitoramento através da 
comunicação já mencionada anteriormente. Após isso, os procedimentos do 
tratamento do alarme são realizado.
As variáveis desta situação são acompanhadas por sensores específicos, 
que, quando  detectam  alguma  anormalidade,  informam  para  a  central 
de  alarme  que  por  sua  vez  comunica  os  operadores  na  central  de 
monitoramento através da comunicação já mencionada anteriormente e 
softwares específicos. Os eventos de alarme são tratados conforme 
procedimentos previamente definidos.
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Funções Arme e Desarme: Arme é a função que ativa o sistema, protegendo 
o local; Desarme é a função contrária à primeira, ou seja, desativa o sistema 
no local. 

Partição: É uma característica de alguns painéis de alarme que possibilita 
a divisão  de  um  painel  em  dois  ou  mais  painéis  de  maneira  lógica, 
possibilitando a proteção de ambientes de forma independente através de 
um único hardware.

Módulo Expansor: É um equipamento que amplia a quantidade de zonas da 
central de alarme, conforme característica do painel de alarme.

Sirene Piezoelétrica ou eletromecânica: A sirene é o equipamento que 
utilizamos como indicativo sonoro de violação de uma área protegida.

Senha de Coação: Código utilizado quando o usuário é coagido a desarmar o 
subsistema de alarme, onde ocorre a desativação local, porém, é enviado um 
alarme silencioso a central de monitoramento informando sobre a situação.

Download: É o acesso ao sistema dos clientes via linha telefônica e/ou 
rede TCP/IP (à distância) que permite visualizar e alterar as informações da 
programação, sem que seja necessária a presença de uma pessoa no local. 
Este procedimento é realizado pela Central de Monitoramento 24 horas através 
de um software específico para este uso.

By Pass: É uma configuração feita pelo usuário para desativar um sensor/ e 
ou local por um período específico.

Stay: É uma forma de ativação do subsistema de alarme que permite ao 
usuário permanecer no local protegido sem o acionamento das zonas internas, 
mantendo as zonas perimetrais ativas. O painel dever ser programado para 
permitir esta prática.

Teste 24 horas (Keep Alive): É uma configuração que testa a comunicação 
entre o painel de alarme e a central de monitoramento em 24 horas, para 
casos em IP e GPRS este teste é configurável diminuindo o intervalo dos testes. 

DETECTOR QUEBRA VIDRO (DQV)

Os Sensores Detectores de Quebra de Vidro são dispositivos desenvolvidos 
com tecnologias capazes de detectar a quebra de vidros e enviar informações 
para uma central de alarme sobre o ocorrido.
Os sensores detectores de quebra de vibro são utilizados para proteção de 
vitrines, janelas e portas de vidro, como complemento ao sistema de alarme 
existente.
Mesmo que as janelas e portas já estejam protegidas por sensores de abertura, 
a adição de sensores de quebra de vidro é recomendada para aumentar a 
segurança, em espaços onde seja possível a passagem de uma pessoa pela 
quebra do vidro.

Funcionamento dos Sensores Detectores de Quebra de Vidro

Os sensores detectores de quebra de vidro funcionam usando duas tecnologias 
diferentes:
Detecção acústica e detecção de choque.
A detecção acústica detecta o som, enquanto que o detector de choque 
detecta a vibração da quebra do vidro. O que reduz as possibilidades de 
alarmes falsos.
O sensor capta o som e a vibração, analisa a informação através de um 
microprocessador, compara com os sons que estão registrados em sua 
memória e aciona o sistema de alarme se necessário.
A sensibilidade de detecção do aparelho poder ser ajustada de acordo com a 
necessidade do local.
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Alguns sensores de vibração, além das vibrações são capazes de detectar 
também: alterações de temperatura; alteração de nível; abertura e remoção 
do sensor.

Padrão de instalação Sensor Sísmico

• Fixar o equipamento chapado utilizando parafusos de 6 mm, nunca colar 
sensor;

• Atentar-se à área detecção, cada sensor tem suas características;

• Proibido o uso de articuladores do tipo “Patola”;

• Utilizar o resistor de final de linha nos sensores devidamente soldados e 
isolados;

• Vedar o sensor para que não entrem insetos;

• Sempre utilizar o “tamper” quando disponível;

• Atentar-se à abrangência do sensor, para que realmente o ambiente esteja 
protegido.

A zona é a local onde está sendo monitorado, e é possível a configuração de 
diversas formas.

Tipos de zona: São as formas como cada Zona do sistema de segurança 
pode ser programada.

Zona Temporizada: É utilizado normalmente para entrada. Se uma zona 
temporizada for aberta com a central ativada, a temporização de entrada 
será  iniciada.  Será  necessário  desativar  o  sistema  antes  do  fim  da 
temporização para que o alarme não dispare. Se uma zona não temporizada 
for aberta (violada) antes da desativação do sistema, o disparo será imediato.

Zona Seguidora: Esta configuração só e válida se utilizada em conjunto com 
uma zona temporizada com a central de alarme ativada. A zona pode se 
comportar de duas maneiras distintas: 1. Caso alguém entre em uma zona 
temporizada e em seguida entre na zona seguidora, o comportamento será 
de zona temporizada. 2. Caso alguém entre em uma zona seguidora sem ter 
passado antes por uma zona temporizada, o comportamento será de zona 
imediata.

Zona Imediata: Esta configuração é utilizada na maioria dos sensores, caso 
alguém seja detectado por algum sensor e a central estiver no modo ativado, 
o disparo e comunicação será de imediato.

Zona 24 horas: Nesta configuração, a zona permanece ativada 24 horas por 
dia, mesmo quando o sistema estiver desativado.
Pode ser configurada para disparo audível ou silencioso.

Zona pânico (Audível ou Silencioso): Esta função foi concebida para solicitar 
ajuda em uma situação de perigo. No momento em que a zona for violada, 
o evento de pânico será reportado a empresa de monitoramento. É possível 
programar esta função no modo audível ou silencioso.

Zona pânico médico: Quando a zona for violada, o evento de emergência 
médica será reportado a empresa de monitoramento e a sirene emitirá bipes 
com duração de 1 segundo a cada 6 segundos.

6. ZONAS OU SETORES / OU SETOR
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Zona de incêndio: Tem a função de monitorar sensores de incêndio. A zona 
permanece ativada 24 horas por dia. Caso o sensor detecte algum problema, 
o evento de incêndio será reportado à empresa de monitoramento e a sirene 
emitirá toques pulsados. Na maioria dos casos, os sensores de incêndio 
possuem contatos normalmente abertos (NA). Para configurar a zona para 
operar neste modo, consulte o item Modo de operação da zona. 

Zona Inteligente: Esta função modifica a lógica de acionamento da zona e é 
utilizada para diminuir a possibilidade de ocorrer um disparo falso. Se este 
modo de operação estiver habilitado em uma determinada zona, ocorrerá 
disparo apenas nas seguintes condições: 1. Se houver duas aberturas dentro 
do período programado na configuração de temporização da zona inteligente. 
2. Se,  após  a  primeira abertura da zona inteligente, durante o período 
programado, qualquer zona da central de alarme for disparada. 3. Se a zona 
permanecer aberta durante o período programado na configuração de tempo 
da zona inteligente. Rápida: o sensor deve permanecer aberto por um tempo 
mais curto (15 milissegundos) que o da zona normal, configuração indicada 
para sensores de impacto, não devendo ser utilizada para outros tipos de 
sensores devido ao risco de disparos falsos. Caso esta configuração esteja 
desabilitada, a zona irá operar no modo padrão, ou seja, o sensor deverá 
permanecer aberto por no mínimo 250 milissegundos para que ocorra um 
disparo na central de alarme, configuração indicada para sensores de 
presença e de abertura. Silenciosa: se houver disparo em uma zona 
configurada para o modo silencioso, a sirene não será acionada, porém o 
evento correspondente será enviado a empresa de segurança e os telefones 
pessoais programados serão chamados.

7. DISPAROS FALSOS 

Se tem alguma situação que aborrece quem tem sistema de alarme monitorado 
ou convencional são aqueles disparos aparentemente sem explicação e fora 
de hora.
Disparos falsos, mais do que aborrecer os usuários, geram descredito aos 
sistemas de alarme, ocasionando até mesmo a não verificação de situações 
de  alarme  informados  pela  central  de  monitoramento  ao  usuário  e 
consequentemente surpresas ruins e atritos com as centrais de monitoramento.
Conhecendo as causas fica bem mais fácil resolver estes problemas. Saiba a 
seguir as principais causas que provocam o falso alarme.

SENSOR SÍSMICO/ VIBRAÇÃO

Sensores de Sísmico / Vibração são equipamentos capazes de identificar 
vibrações com características especificas e programáveis, que evidenciam 
tentativas de violação.
Os sensores de vibração funcionam de forma preventiva, ou seja, a barreira 
física não precisa ser rompida, basta apenas alguma vibração gerada pela 
tentativa de violação da barreira para o disparo do alarme.
Os sensores podem detectar: golpes fortes; movimentos do objeto; golpes 
repetitivos;  tentativas  de  perfuração;  ataques  com  explosivos;  uso  de 
ferramentas: furadeiras, maçaricos e outros.

Sensores de Vibração podem ser utilizados em: muros, paredes, pisos e teto; 
portas, portões, janelas; cofres, caixas eletrônicos, máquinas blindadas, 
alçapões e outros.
São colocados sempre voltados para a proteção das barreiras de segurança 
física dispostas em torno do bem a ser protegido.
Sua finalidade principal é de alertar sobre tentativas de agressão ou violação 
da barreira física existente. O equipamento possui em seu interior um sensor 
de detecção de vibração bem sensível e quando detecta uma vibração acima 
do índice tolerável dispara um aviso para central de alarmes. O índice tolerável 
pode ser ajustado por um técnico conforme a necessidade do local.
O raio de ação do sensor, ou seja, a distância máxima para detecção da 
vibração dependerá das características de fabricação de cada sensor.

25
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Padrão de instalação IVA.

• Sensores de um único feixe devem ser instalados apenas em áreas internas;

• Não instalar na altura inferior a 80 cm;

• Fixar o equipamento em suporte específico e com todos os parafusos que 
o suporte oferece;

• Utilizar seal tubo para interface;

• Utilizar o filtro para calibragem dos sensores;

• Respeitar os limites de distância dos sensores;

• Respeitar a resistência do cabo para que a tensão e a resistência de loop 
estejam corretas no sensor;

• Verificar se há necessidade uma possível poda.

• Usar a massa de calafetar para vedação dos sensores;

• Furar o sensor somente onde for necessário.

Modelo ilustrativo de acabamento

Os principais motivos são: 

Altura e posição de fixação do sensor: Para um maior alcance das áreas 
de detecção, o sensor deve ser fixado na altura determinada pelo fabricante, 
este dado está no manual do sensor e sempre que possível próximo do canto 
(nunca na quina), pois detecta 90º, assim tem um melhor aproveitamento de 
seu campo de ação. Deve manter uma distância de pelo menos 1,5 metros 
de móveis ou objetos, principalmente sob o mesmo. A explicação passa por 
encobertar a ação do sensor. 

Fontes de calor como motor de bebedouro e geladeira: Como o próprio 
nome diz, o sensor infravermelho passivo detecta movimentos através das 
ondas de infravermelho geradas pelo ambiente. Estas por sua vez são geradas 
por fonte de calor como os motores. Portanto se o IVP for instalado sobre um 
bebedor por exemplo, a chance de ocorrer um falso alarme é muito grande.

Para Insetos: Quando um ambiente não é limpo frequentemente as aranhas 
costumam  construir  teias  em  frente  a  lente  do  sensor  que  passam  a  se 
movimentar causando a detecção. Lembrando que pequenos insetos distantes 
do  sensor  são  desprezados.  Formigas  gostam  de  construir  seu ninho ou 
mesmo morar dentro do equipamento.

Ratos: Em ambientes como depósitos ou similares onde se encontra grande 
quantidade  de  mercadorias  e  caixas,  é  passível  que  haja  moradores 
indesejáveis, como os ratos. O ideal é fazer uma dedetização para elimina-los. 
Instalar o sensor de forma que não detecte a passagem dos mesmos. Evite 
infravermelhos  passivos,  instale  apenas  sensor magnético nas portas ou 
infravermelho ativo.
Também pode ocorrer de os roedores “comerem” os cabos do sistema de 
alarme, ocasionando os disparos ou até mesmo panes completas no sistema 
de alarme.

Plantas: Evite lugares onde haja plantas, principalmente onde a área protegida 
é semiaberta, pois quaisquer correntes de ar podem causar movimentos.

Cabeamento: Procure sempre usar cabo de boa qualidade e no mínimo uma 
bitola de 24AWG. Existem cabos que são rígidos demais e quebram com 
facilidade (geralmente são os mais baratos).
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Em alguns lugares, onde não foi projetada a tubulação para a fiação do sistema 
de alarme, geralmente são encontrados cabos expostos ao sol e à chuva, que 
os deteriora com o tempo e provocam curto-circuito ou mau contato elétrico. 
Esta prática deve ser abolida não só pelo motivo exposto, mas principalmente 
pela exposição dos cabos às pessoas mal intencionadas (meliantes). 
O cabeamento de qualquer sistema de segurança, seja CFTV, Alarme, Controle 
de Acesso, Detecção de Incêndio, Sonorização e outros deve ser protegidos 
por motivos óbvios: Proteção contra sabotagem; Proteção contra interrupção 
dos sinais; Proteção contra choque elétrico; e atendimento das normas NBR 
5410 e NR 10.
A emenda deve ser evitada, se acaso for mesmo necessária, faça somente 
dentro dos sensores ou caixas de passagens e com a solda eletrônica (estanho). 
Evitar passar cabos do subsistema de alarme junto ou próximo aos cabos de 
energia elétrica. Este induz interferências que causam mau funcionamento 
através dos campos magnéticos e campos elétricos.

Animais de pequeno porte (até 30 kg): Onde houver presença de pequenos 
animais no nível do solo é imprescindível o uso de sensores infravermelho s 
passivos  do  tipo  pet,  estes  foram  projetados  para  desprezar os bichos de 
estimação pequenos e que se mantenham ao nível do solo. Se no local houver 
presença de pombos em uma certa quantidade, evite usar os IVPs. Os pombos 
sempre estão em grupo, fazendo que o IVP interprete como um corpo único e 
grande e além disso fazem manobras próxima ao sensor.

Bateria fraca: Toda central de alarme usa uma bateria 12V para continuar 
fornecendo energia para o sistema caso falte energia elétrica ou a chave do 
padrão seja desligada. Acontece, porém, que quando a bateria termina o seu 
ciclo de vida rouba maior parte da energia do sistema tentando recarregar. 
Por isto a central de alarme e demais dispositivos ligados a ela não funcionarão 
adequadamente por não receber a energia suficiente ao qual foram projetadas. 

Janelas e portas abertas e / ou quebradas:  Incrível como o simples ato de 
deixar uma ou mais janelas / portas abertas causam alarme falso. Às vezes 
as pessoas esquecem ou tem o hábito de deixá-las assim, basta o vento ou 
uma mudança brusca de temperatura para começar os inconvenientes alar-
mes falsos. Janelas quebradas contribuem em muito para a ocorrência de dis-
paros falsos, devido às correntes de vento movimentarem o ar do ambiente 
que pode estar quente e desta forma possibilitar a detecção do IVP. Corrente 
de ar em dias de verão é um dos maiores causadores de disparos falsos.

Infravermelho Ativo (IVA)

O sensor de infravermelho ativo é um sensor que emite luz infravermelha 
através de um ponto para outro ponto e justamente a interrupção desta 
“barreira invisível” que gera os disparos.
Ideal para proteção de muros e também como verdadeiras “armadilhas” em 
áreas abertas, como jardim, gramado, decks e outros.
Projeta feixes de raios infravermelhos, do emissor para o receptor. No 
momento em que o agressor tentar transpor o muro, consequentemente vai 
interromper o feixe de luz, disparando o alarme.
 O alcance desses sensores pode variar de 20 a 1.500 metros. No entanto, 
para podermos definir zonas de detecção de invasão é recomendado que 
cada zona não ultrapasse 150 metros, pois o alinhamento entre o receptor e 
o emissor será difícil e o feixe poderá ser interrompido por uma forte chuva. 
Para evitar alarmes falsos (ex: gatos e passarinhos) o interessante é adquirir 
o sensor infravermelho ativo de feixe duplo ou múltiplo. A luz infravermelha é 
a mesma utilizada em controles remotos para TV, vídeo ou som.
É muito utilizado como forma opcional à cerca elétrica na segurança física de 
instalações devido a sua discrição.

Funcionamento Sensor Infravermelho Ativo IVA 

O Sensor Infravermelho Ativo (IVA) é um par de transmissor e receptor de 
sinais de luz infravermelha invisível ao ser humano.
Onde o transmissor emite sinais de luz infravermelha e o receptor recebe 
esses sinais, formando uma linha invisível.
A interrupção deste sinal de luz aciona uma central de alarme ou aciona 
qualquer outro comando que se faça necessário.
Os sensores infravermelhos ativos também podem ser utilizados para outros 
processos de automação e controle como: acionamento de cancelas; abertura 
de  portas  e  portões  automáticos;  contadores  de passagem; bloqueios e 
ativações de dispositivos.
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• Instalar o sensor (IVP) recuando 10 cm do canto da parede;

• Atentar-se à altura padrão dos sensores que podem variar de 1,60 a 2,70 
metros dependendo de cada sensor;

• Proibido o uso de articuladores do tipo “Patola”;

• Utilizar o resistor de final de linha nos sensores devidamente soldados e 
isolados;

• Vedar o sensor para que não entrem insetos;

• Utilizar o tamper quando necessário;

• Sempre utilizar o “tamper” quando disponível;

• Atentar-se à abrangência do sensor, para que realmente o ambiente esteja 
protegido;

• Usar a massa de calafetar para vedação dos sensores;

• Furar o sensor somente onde for necessário;

• Usar pedacinhos de naftalina dentro do sensor, este impedirá que o inseto 
entre no sensor.

Modelo ilustrativo de acabamento

A central de alarme ou painel de alarme nada mais é do que um “computador” 
que atua como “cérebro” do conjunto, ele gerencia diversas entradas e 
saídas. Seu funcionamento básico depende de inúmeros sensores localizados 
em pontos estratégicos. Os sensores podem captar movimento, calor, ou 
abertura de portas e janelas.
O sistema é monitorado através de sinais enviados por linha telefônica, GPRS 
ou rede TCP/IP a uma central de monitoramento. Estes sinais podem ser 
enviados à central de monitoramento de forma manual ou automática, quando 
são ativados pelos sensores instalados nos pontos de maior risco.
Não podemos nos esquecer da alimentação da Central de Alarme, pois para 
garantir o funcionamento pleno, é utilizada bateria selada de 12V/7h.

8. CENTRAL / PAINEL DE ALARME E 
TECLADO DE COMANDO

Principais Funções da central de alarme

• Fazer a comunicação com a central de monitoramento de qualquer disparo 
de alarme, testes de comunicação, arme e desarme entre outros;
• Alimentar e gerenciar sensores;
• Ativar a sirene local;
• Interagir com o usuário através do teclado de comando.
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Padrão de instalação Central de Alarme

• Nunca deve ser instalada em zona temporizada, deve ser instalada protegida 
por um sensor programado através de zona instantânea ou 24 horas audível;

• Evite instalar em forro, em cofres ou em locais que dificultem a manutenção;

• Evite instalar em locais úmidos como banheiros e saunas;

• Evite a instalação em áreas externas, isso deve ser evitado ao máximo 
dada a vulnerabilidade e exposição às ações de meliantes;

• A caixa de proteção deve ser fixada com no mínimo 3 parafusos de 6mm 
e distanciado do canto da parede em 10cm, a tampa deve ser fechada com 
2 parafusos e com lacre; Deve ser utilizada uma caixa adicional quando 
houver fontes de alimentação auxiliar, jamais ficando a fonte dentro da caixa 
do painel.

• A placa deve estar fixada na caixa de proteção e isolada.

• Todo painel de alarme deverá ser protegido com sensor infravermelho de 
zona imediata e tamper na caixa de proteção em zona 24 horas;

• A caixa de proteção deve ser instalada de 40 cm a 1,60 metros do chão;

• Deve ser utilizada uma caixa adicional quando houver fontes de alimentação 
auxiliar, jamais ficando a fonte dentro da caixa do painel.

• O acabamento interno na caixa de proteção deverá conter identificação, 
através de anilhas ou etiquetas;

• Todo painel de alarme deverá conter a ficha de zoneamento. Importantíssimo 
para efeito de manutenção e programação;

• A alimentação AC para o transformador da central deve ser originada, se 
possível, de um disjuntor de 10A (exclusivo) para o painel de alarme. Se não 
for possível a disponibilidade desse disjuntor, a alimentação deve ser retirada 
de um circuito elétrico compartilhado com a seguinte identificação “NÃO 
DESLIGAR”;

Cuidados na instalação Sensores Infravermelhos Passivos (IVP)

Como os sensores de presença têm atuação óptica, deve-se ter cuidado na 
escolha do seu correto local de instalação.
Os sensores de presença devem ser instalados sempre voltados para a área 
interna das salas, evitando que estes possam captar movimentos fora da 
área de interesse.
Com o intuito de se evitar alarmes falsos não devemos instalar esse equipamento 
voltado  para:  janelas  ou  porta  onde  bata  muito  sol; próximo de lareira, 
aquecedores, ar-condicionado, sistemas de calefação; entradas de correntes 
de ar e variação brusca de temperatura.
Os Sensores Infravermelhos Passivos (IVP) são largamente utilizados na 
segurança eletrônica, devido principalmente ao seu baixo custo, facilidade de 
instalação e, quando corretamente instalados, baixo nível de alarmes falsos.
A compra dos Sensores Infravermelhos Passivos (IVP) deve ser feita em 
empresa especializada e sua instalação por profissional técnico capacitado.

Infravermelho Passivo Micro-ondas (IVPM) ou “Dual Tech”

Esse sensor é indicado para casos onde não podem haver falhas de disparos, 
ele tem a função de aumentar o nível de proteção.
O sensor de Micro-ondas tem um efeito de Doopler, uma tecnologia de filtros 
e um processamento inteligente avançado que detecta movimentos do corpo. 
Ele é composto por três componentes: um emissor, um receptor e um circuito 
de análise que emite pulsos e analisa os sinais de retorno.
Ele geralmente é instalado em grandes áreas e sua detecção é volumétrica, 
o que quer dizer que não é necessária a interrupção de todo o feixe de 
micro-ondas para que seja detectado o alarme.
Tecnologia micro-ondas permite realizar uma leitura mais precisa do ambiente, 
minimizando a possibilidade de disparos indevidos.
A sua funcionalidade é a mesma do IVP, porém com mais uma tecnologia de 
detecção, por isso também conhecido como “Dual Tech”.

Padrão de instalação IVP ou IVPM.

• Fixar o equipamento quinado ou chapado utilizando parafusos de 6 mm, 
nunca colar sensor;
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Modelos de Sensores Infravermelhos Passivos (IVP)

Existem vários modelos e tipos de Sensores Infravermelhos Passivos (IVP).
Os sensores de teto que detectam movimento em uma área circular ao seu 
ponto de instalação.
Os sensores de canto são fixados no encontro de duas paredes, pois o mesmo 
detecta um ângulo de abertura de 90º à 120° dependendo de cada sensor.
Existem sensores com duplos pir elemento que possui dupla detecção.
Já os sensores de cortina, são posicionados na parede acima da janela.
O que todo o sensor infravermelho tem em comum é uma lente opaca, 
esbranquiçada e multifacetada, chamada de lente Fresnel e um led interno 
que pisca quando o sensor capta a presença de uma pessoa no ambiente.
Existem diversas variações e tipo para cada aplicação.

• Para alimentação do transformador deverá haver um borne do tipo
 “Sindal” para cabos até 2,5mm²;

• Quando houver muita variação na tensão de entrada deve-se usar uma 
rede 220VAC;

• Usar parafusos e porcas para fixação do transformador dentro da caixa de 
proteção;

• Todo cabeamento dentro da caixa de proteção deverá ter o mínimo de 
organização e sobra de cabos para eventuais manutenções;

• Obrigatoriamente a ligação do telefone deverá contemplar o retorno, não 
será permitida ligação em paralelo;

• Atentar-se para a tensão da linha telefônica, esta deverá ser de 48Vcc no 
caso de linha direta, no caso de linha originada de PABX (ramal), a tensão 
deve respeitar o manual do PABX;

• Para conexão da sirene deverá haver o resistor de final de linha;

• Usar o laço de sirene em todas as instalações em ambientes externos;

• Todo resistor deverá estar no final de linha, ou seja, não será permitido 
resistor no painel de alarme;

• Quando utilizado dispositivos MODBUS, usar o negativo como referência;

• Soldar as pontas do fio, ou usar um terminal devidamente soldado;

• Usar abraçadeiras do tipo “Hellermam” para acabamento dentro da caixa 
de proteção do painel de alarme;

• A instalação de um sistema de alarme, à primeira vista, pode parecer um 
assunto unicamente técnico, entretanto deve ter em mente alguns conceitos 
ligados à estética e acabamento, uma vez que em muitas ocasiões a instalação 
vai interferir no ambiente.
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Modelo ilustrativo de acabamento

Teclado de Comando e Programação

O teclado é interface entre o usuário e o painel de alarme, ele é responsável 
por mostrar quais áreas do seu imóvel estão com o alarme acionado e é nele 
que se arma e desarma o sistema.
O Teclado também possui teclas muito úteis que são a de Emergência Médica 
e a do Corpo de Bombeiros (se configurado). Em caso de algum problema de 
saúde ou incêndio, estas teclas acionam o serviço de resgate.

Padrão de instalação Teclado

• Deve ser instalado aproximadamente 1,40 metros de altura e sempre numa 
zona temporizada e nunca em ambiente externo;

O sensor é acionado quando algum movimento desvia o foco de luz emitido 
pelos feixes, este feixe é convertido em sinal elétrico e aciona a central de 
alarme interna e / ou central de monitoramento à distância.
O princípio de funcionamento dos sensores Infravermelhos passivos é a 
captação de massas quentes em movimento.
Componentes principais de um detector de movimento são a lente de fresnel 
e o PIR.

A lente de fresnel basicamente direciona luz infravermelha detectada do 
ambiente para o elemento PIR.
O PIR é um componente que converte a luz infravermelha em pulso elétrico.
Quando ocorre um movimento no ambiente há uma variação de luz 
infravermelha incidindo no PIR que por sua vez produz um pulso elétrico 
diferente, que desencadeia o sistema de alerta.
Os Sensores Infravermelhos Passivos (IVP) precisam ter visão da área 
monitorada, pois a detecção é óptica.
A comunicação entre o sensor e a central de alarme pode ser feita com fio ou 
sem fio através de rádio frequência.
Os sensores sem fio trabalham com a transmissão de dados via RF (ondas 
de rádio) e com baterias próprias.
Alguns modelos de Sensores Infravermelhos Passivos (IVP) são indicados 
para uso externo, pois possuem circuitos capazes de compensar as variações 
de temperatura causadas pelo Sol em outras superfícies, como o piso.
Outros modelos são específicos para uso em locais onde existem pequenos 
animais, não detectando pequenos animais (Pet immunity), evitando alarmes 
falsos. Existem diversos sensores imunes a pequenos animais, a aplicação é 
determinada através do peso, cada sensor possui uma característica e custo 
diferente.
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Padrão de instalação Sensor Magnético

• Fixar o equipamento com 2 parafusos, não deve ser usado cola ou dupla 
face;

• Utilizar sensores de piso ou gigantes em caso de portões de correr ou 
portas de enrolar;

• Ao instalar sensores magnéticos em porta de vidro utilizar fita dupla face 
própria para a aplicação.

• Atentar-se às instalações em portas de ferro, pois o campo de atuação 
diminui em 50%, portanto o GAP é menor.

INFRAVERMELHO PASSIVO (IVP)

Os Sensores Infravermelhos Passivos (IVP) são dispositivos de campos 
utilizados nos sistemas de alarmes da segurança eletrônica para detecção de 
intrusão em uma área determinada.
Os Sensores Infravermelhos Passivos (IVP) também são chamados de sensores 
de presença, sensores de proximidade, ou sensores de movimento.
São chamados sensores passivos porque não emitem, mas apenas detectam 
movimentação de luz infravermelha.
Estes sensores detectam a presença de invasores através de feixes de luz 
infravermelho.

Modelo ilustrativo de acabamento

• Utilizar no mínimo 2 parafusos para sua fixação.

Modelo ilustrativo de acabamento

9. TIPOS DE SENSORES

Sensores de Abertura ou Magnéticos

Os Sensores de Abertura ou Magnéticos são dispositivos de campo utilizados 
nos  sistemas  de  alarme  para  detecção  de  aberturas não autorizadas ou 
arrombamentos de portas, janelas, gavetas e cofres.
O mecanismo de disparo deste tipo de sensor é bem simples, porém, muito 
eficiente, evitando acionamentos do alarme por falhas dos mesmos.
Os Sensores de Abertura ou Magnéticos são compostos por duas partes, uma 
pequena caixa plástica que possui no seu interior um êmbolo de vidro onde 
existem duas lâminas metálicas, milimetricamente afastadas chamadas 
“reed switch”, que quando sofrem ação de um campo magnético se fecham, 
permitindo a circulação de corrente.
Ao se afastar o ímã da ampola reed esta abre um circuito elétrico, acionando 
o sinal de alarme.
Os Sensores de Abertura ou Magnéticos são largamente utilizados na segurança 
eletrônica  devido  ao  seu  baixo  custo,  baixo  índice de alarmes falsos e 
facilidade de instalação.infravermelho.
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SENSOR MAGNÉTICO APARENTE OU DE SOBREPOR

Os modelos aparentes ou de sobrepor são utilizados para portas e janelas de 
vidro ou metálicas.

Sensor Magnético Aparente ou de Sobrepor

Os modelos aparentes ou de sobrepor normalmente são utilizados para portas 
e janelas de vidro ou metálicas.

Sensor Magnético de Embutir

O sensor de embutir tem as partes encapsuladas em dois cilindros redondos 
e trabalha praticamente da mesma forma que o sensor aparente, esse tipo é 
indicado para portas e janelas de madeira.

Sensor Magnético Metálico ou de Piso

Esse sensor possui uma resistência maior que o magnético simples sendo 
todo metálico e bem reforçado com campo de abertura maior, porém muito 
eficiente para sua finalidade.
Sendo indicado para detectar a abertura ou arrombamento de portões pesados 
ou portas de enrolar.

Sensor Magnético Sem Fio

Esse modelo é bem pratico pois não requer instalações de cabos, uma vez 
que a transmissão é por sinal de radiofrequência.
Possui um pequeno rádio transmissor dentro de um pequeno de plástico que 
faz transmissão dos sinais para central.
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