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DESCRIÇÃO 
Sistema de alarme específico para ser montado na parte posterior da botoneira. 
 

 

 

 

A Conector do alimentador 12V Esse-ti 

B Slot para cartão micro SD  

C LED de estado do dispositivo 

D Porta serial para conexão com o PC 

E Botão de reset 

F Placa de terminais 

G Alto-falante integrado 

H Luz de indicação Alarme Enviado 

I Luz de indicação Alarme Registado 

L Microfone integrado 

M Conector RJ11 para telefone local

 
 
 
 
 
 

Modelos de Helpy 2W-V 

CÓDIGO 

 
FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO 
 

LEDS 
INTEGRADOS 

5HL-001 12 Vdc • 
5HL-005 12 Vdc  
5HL-030 24 Vdc • 
5HL-035 24 Vdc  
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PLACA DE TERMINAIS 

+ Entrada da alimentação de 12 Vcc ou de 24 Vdc 

- Negativo 

AI Luz de indicação Alarme Enviado (12 Vcc) 

AR Luz de indicação Alarme Registado (12 Vcc) 

+12 Saída 12 Vcc (máx. 100 mA) 

C Comum(1) para entradas AL1 e IN1 

- Negativo 

AL1 Entrada(2) do Alarme 1 

AL2 Entrada(3) do Alarme 2 / Entrada(3) auxiliar / Entrada(3) do Reset 

IN1 Entrada(2) do Filtro do alarme / Entrada(3) do Reset 

ALT2 Saída para ligação do alto-falante do módulo de áudio passivo 

MIC2 Entrada para ligação do microfone do módulo de áudio passivo ou 

de um único microfone 

MIC3  Entrada para ligação do microfone do módulo de áudio passivo ou 

de um único microfone 

- Negativo 

TEL Telefone Local 

RL1 Relé(4) 

RL1 Relé(4) 

 Terra 

LTI Entrada da linha telefónica fixa / interface universal (2G/3G/4G) 

LTI Entrada da linha telefónica fixa / interface universal (2G/3G/4G) 

BUS+ Barramento para conexão módulos de áudio 2W 

BUS- Barramento para conexão módulos de áudio 2W 

TX TX para conexão serial com painel de elevador (RS-232) (5) 

RX RX para conexão serial com painel de elevador (RS-232) (5) 

 
 (1) : pode ser conectado a um terminal –, ao terminal +12 ou a uma referência externa 
 (2) : permite conectar um contato seco (NA ou NF) ou tensão  
 (3) : permite conectar um contato seco (NA ou NF)  

 (4) : contato seco NA 
(5) : terminal opcional 
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CONEXÃO COM MÓDULOS DE ÁUDIO 
Helpy 2W-V vem com módulo de áudio activo integrado. 
É ainda possível conectar ao Helpy 2W-V: 
- até 16 módulos de áudio 2W independentes, por meio de barramento de 2 

fios (4 diretamente alimentados pelo barramento e 12 com alimentação 
separada) 

- até 2 módulos de áudio passivos (ou cabos com microfone) combinados 
ao módulo de áudio activo integrado. 

Obs: um módulo de áudio 2W permite montar um posto de módulo 
de áudio independente com botão e LED exclusivos. 

Obs: um módulo de áudio passivo deve ser combinado ao módulo de 
áudio activo integrado no Helpy 2W-V ou a outro módulo de 
áudio 2W e permite replicar o seu posto. O módulo de áudio 
passivo pode ser instalado a não mais de 6 m 
do Helpy 2W-V (ou de outro módulo de áudio activo) 
utilizando um cabo blindado. 

A cada módulo de áudio 2W conectado ao barramento (incluindo o módulo de 
áudio activo integrado), deve ser atribuído um identificador unívoco. Módulos 
de áudio com os mesmos identificadores não podem aceder ao barramento e 
não entram em operação. 

Obs: o identificador 01 deve ser obrigatoriamente atribuído ao 
módulo de áudio de cabina (é atribuído na fábrica ao módulo 
de áudio integrado do Helpy 2W-V). Se o identificador 01 é 
atribuído a um módulo de áudio 2W, o módulo de áudio 
integrado assume automaticamente o identificador 99 (é 
possível atribuir um novo identificador ao módulo de áudio 
integrado por meio do código 73). 

 Atribuir um identificador a cada módulo de áudio 2W por meio do DIP 
switch (ver seção a seguir). 

 Conectar os terminais do módulo de áudio prestando atenção à 
polaridade dos terminais: 

TERMINAIS MÓDULO 2W TERMINAIS HELPY 2W-V
BUS+ BUS+ 
BUS – BUS–

TERMINAIS MÓDULO PASSIVO TERMINAIS HELPY 2W-V
A ALT2 
B MIC2 ou MIC3 
– – 
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Descrição módulo de áudio 2W  

 
 

 A Alto-falante 

 B Luz de indicação Alarme Enviado *  

 C Luz de indicação Alarme Registado * 

 D DIP switch para configuração de identificação 

 E Botão integrado *  

 F Placa de terminais principal: 
   +12 Entrada da alimentação de 12 Vcc 
   — Negativo 
   AR+ Luz de indicação Alarme Registado (polo positivo) 
   AI+ Luz de indicação Alarme Enviado (polo positivo) 

AR— Luz de indicação Alarme Registado (polo negativo) 
   AI— Luz de indicação Alarme Enviado (polo negativo) 
   AL1— Entrada do Alarme 
   AUX Entrada auxiliar / Entrada do Alarme / Entrada do filtro 
   AL1+ Entrada do Alarme 
   BUS— Barramento para conexão Helpy 2W-V 
   BUS+ Barramento para conexão Helpy 2W-V 

 * disponível apenas em alguns modelos  
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G Placa de terminais para conexão do módulo áudio passivo 
   ALT2 Saída para ligação do alto-falante do módulo passivo 

MIC2 Entrada para ligação do microfone do módulo de 
áudio passivo ou de um único microfone  

   — Negativo 

 H  Microfone 

DIP switch 
O DIP switch permite atribuir um identificador (01~16) a cada módulo de 
áudio conectado ao barramento. 

Obs: é possível verificar os dispositivo em operação no barramento 
por meio do código 63*. 

    
ID: 01 (CABINA) ID: 02 (POÇO) ID: 03 (TECTO) ID: 04

    
ID: 05 ID: 06 ID: 07 ID: 08

    
ID: 09  ID: 10 ID: 11 ID: 12

    
ID: 13  ID: 14 ID: 15 ID: 16
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CONEXÃO DE BOTÕES DE ALARME 

Botão da cabina 

O botão de alarme da cabina podem ser ligado por contatos secos ou 
alimentados. 

 Conectar o botão da cabina consultando um dos esquemas a seguir. 

Ligação do botão por contatos secos 

 

Ligação do botão alimentado (12~ 24Vcc) – 2 opções 
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Botões módulos de áudio passivos 

Em caso de módulos de áudio passivos sem botão de alarme integrado, é 
possível utilizar botões de alarme externos com contatos secos (NA ou NF). 

 Conectar o botão externo consultando o esquema a seguir. 

 

Botões módulos de áudio 2W 

Aos módulos de áudio 2W sem botão de alarme integrado, é possível conectar 
botões externos de contatos secos ou alimentados.  

 Conectar o botão externo ao módulo de áudio 2W consultando um dos 
esquemas a seguir. 
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(esta solução só é permitida se o 
negativo do Helpy 2W-V não 
estiver de modo algum conectado 
ao negativo do sistema)
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CONEXÃO DO FILTRO 

 Conectar o contato do filtro consultando um dos esquemas a seguir. 

 

 

 

Obs: em caso de instalação de um módulo de áudio 2W na cabina, é 
possível utilizar a entrada do filtro presente na placa de 
terminais do módulo de áudio (terminais AUX e –). 
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CONEXÃO DOS INDICADORES 
A LUZ DE INDICAÇÃO ALARME ENVIADO, em AMARELO, se acende 
ao premer-se um dos botões de pedido de socorro, para indicar que o 
procedimento de alarme teve início. A LUZ DE INDICAÇÃO ALARME 
REGISTADO, em VERDE, se acende quando a chamada de alarme é 
respondida.  
Alguns modelos de Helpy 2W-V dispõem de indicadores integrados. De 
qualquer modo, é possível conectar indicadores externos. 

 Conectar os indicadores externos ao Helpy 2W-V consultando o 
esquema a seguir. 
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Indicadores módulos de áudio 2W 

Alguns modelos de módulo de áudio 2W dispõem de indicadores integrados. 
De qualquer modo, é possível conectar indicadores externos. 

 Conectar os indicadores externos ao módulo de áudio 2W consultando 
um dos esquemas a seguir. 
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OUTRAS CONEXÕES 

CONEXÃO COM LINHA TELEFÓNICA 

Linha Telefónica fixa ou interface universal (2G/3G/4G) 
 Conectar o terminal de terra (indicado pelo símbolo ), ) a uma 

conexão de ligação à terra eficiente, para tornar mais eficaz a proteção 
da linha telefónica. 

 Conectar a linha telefónica fixa ou a interface universal aos terminais 
LTI. 

CONEXÃO DO TELEFONE LOCAL 

 Conectar o telefone local para a programação e o uso do dispositivo 
diretamente ao conector RJ11 (M na foto da pág. 2) ou aos terminais 
TEL e – (não é necessário respeitar nenhuma polaridade).  

CONEXÃO DO RELÉ 

 Conectar a saída do relé RL1 (contato normalmente aberto) ao 
mecanismo externo desejado. 

CONEXÃO DAS ENTRADAS AUXILIARES 

Helpy 2W-V 
É possível configurar a entrada AL2 do Helpy 2W-V como entrada auxiliar 
(normalmente aberta ou normalmente fechada). 

 Conectar o contato externo aos terminais AL2 e –. 

Módulos de áudio 2W 
Os módulos de áudio 2W dispõem de uma entrada AUX que pode ser 
configurada como entrada auxiliar, entrada de alarme ou entrada de filtro. 

 Conectar o contato externo aos terminais AUX e –. 

Obs: a entrada AUX pode ser configurada tanto como normalmente 
aberta quanto como normalmente fechada. 
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ESQUEMAS DE LIGAÇÃO  

EXEMPLO DE CONEXÃO COM MÓDULOS DE ÁUDIO  
2W NO TECTO E NO POÇO 
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EXEMPLO DE CONEXÃO COM MÓDULOS DE ÁUDIO 

PASSIVOS 
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EXEMPLO DE CONEXÃO COM DESEMBARQUES NOS 

ANDARES 
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OPERAÇÕES PARA VERIFICAR A 
CORRETA INSTALAÇÃO 

1. PROGRAMAR 
 Entrar na programação: levantar o auscultador do telefone local e digitar 

.  
A mensagem de programação ativada será ouvida. 

 Programar um número para o alarme de pedido de socorro:  
digitar  <número telefónico> . 

 Gravar a mensagem de identificação do elevador, que deve conter as 
informações sobre a localização do aparelho: digitar  e, após 
a mensagem “Correto”, pronunciar a mensagem e desligar o telefone.  

 Para escutar novamente: levantar o auscultador do telefone e digitar 
 . 

 Realizar uma ligação externa para verificar se a linha telefónica 
funciona: digitar  e o número telefónico para realizar o teste. 

2. TESTAR UM PROCEDIMENTO DE ALARME 
 Pressionar o botão de alarme por mais de 3 segundos (configuração de 

fábrica).  
O alarme é acionado. 

3. RESPONDER AO ALARME 
Obs: existem 3 opções possíveis. A utilização de uma opção depende 

do modo de programação definida em “Modo activação 
módulo de áudio” (código 78). 

-1a opção: activar o módulo de áudio automáticamente após mensagens  
(configuração de fábrica) 

 Responder ao número marcado. 
A mensagem “Pedido de socorro” e a mensagem de identificação do sistema 
serão ouvidas. 

 Falar com a pessoa que está presa. 

-2a opção: activar o módulo de áudio através do código “Activação módulo de 
áudio”   

 Responder ao número marcado. 
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A mensagem “Pedido de socorro” e a mensagem de identificação do sistema 
serão ouvidas. 

 Premir  para falar com a pessoa que está presa. 

-3a opção: activar o módulo de áudio automáticamente sem mensagens 

 Responder ao número marcado. 

 Falar com a pessoa que está presa. 

4. RESTAURAR O ALARME 
Obs: existem 3 opções possíveis. A utilização de uma opção depende 

do modo de programação definida em “Modo reset alarme” 
(código 77). 

-1a opção: efectuar o reset do alarme através do código “Fim” (configuração 
de fábrica) 

 Para restaurar o alarme, premir . 

-2a opção: efectuar o reset automático do alarme 

 Para restaurar o alarme, pousar o auscultador ou premir ). 

-3a opção: efectuar o reset automático do alarme com reconhecimento local 

 Pousar o auscultador. 

 Para restaurar o alarme, feche a entrada de reset (AL2 ou IN1). 
Uma chamada de fim de alarme será gerada. 

 Responder ao número marcado. 

 Premir . 
Se a entrada de reset não for fechada dentro de 6 horas, o alarme é 
automaticamente finalizado. 

Obs: a entrada de reset pode ser configurada por meio da programação 
“Configuração de entradas Helpy 2W-V” (código 55). 

Obs: se não for possível interromper o procedimento de alarme de 
maneira remota (por ex. o número telefónico programado está 
errado), é suficiente levantar o auscultador do telefone local e 

digitar * <Palavra-passe> # (de fábrica:   ) ou premir 
o botão reset. 
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USO DO BOTÃO DE RESET 

Nota: o reset não modifica a programação do dispositivo. 

Uso do botão de reset (E na foto da pág. 2): 

- Premer brevemente 
Permite a interrupção de uma chamada de alarme em andamento.  
Premer brevemente equivale a atender o telefone local e inserir a 
sequência * <Palavra-passe> #. 

- Premer e segurar (10 segundos)  
Permite o reset do dispositivo, ou seja, a reinicialização do Helpy 2W-V 
sem cortar a alimentação. 

Nota: também é possível fazer o reset do dispositivo por meio do 
código de programação 995*0#. 
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PROGRAMAÇÃO 
Nas tabelas: 

 INST indica que a programação é permitida para o instalador 
 OPER indica que a programação é permitida para o técnico da manutenção 
 as programações de fábrica são indicadas em negrito 

Programação básica 

PROGRAMAÇÃO BÁSICA 

ACESSO À 
PROGRAMAÇÃO 

 <palavra-passe INSTALADOR ou OPERADOR>   

(de fábrica:   ) 

SAÍDA DA 
PROGRAMAÇÃO 

 <palavra-passe INSTALADOR ou OPERADOR >  

(de fábrica:   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMEROS 
TELEFÓNICOS 
(INST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* a programação do 
número ativa 
automaticamente o 
alarme/a chamada 

 
 

(posição de 
01 a 12) 

FONTE RECETOR 

…   
(X..X = 
número 
telefónico, 
máx. 20 
algarismos; 
* = pausa de 
2 segundos) 
 

 botão de 
pedido de 
socorro 

— 

 alarme de 
bateria * 

 
UTILIZADOR 

 ligação 
periódica de 
teste 
automático * 

 ESSE-TI 

 alarme de 
falha de 
conexão do 
módulo de 
áudio 2W 

 CLI 

 alarme de 
diagnóstico 
módulo de 
áudio 2W * 

 P100 

 alarme de 
falha de 
alimentação 
externa 

— 

 alarme 
auxiliar 

— 

 fim do 
alarme 

— 
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PROGRAMAÇÃO BÁSICA 
ELIMINAR 
NÚMERO 
TELEFÓNICO 
(INST) 

  
(posição de 01 a 12)  

DATA 
(INST)  

DIA DA SEMANA 

     
 (dd)  (mm)    (aa) 

 DOMINGO 

 SEGUNDA-FEIRA 

 TERÇA-FEIRA 

 QUARTA-FEIRA 

 QUINTA-FEIRA 

 SEXTA-FEIRA 

 SEXTA-FEIRA 

HORA 
(INST)   (hhmm; de 0000 a 2359) 

GRAVAR AS 
MENSAGENS 
(INST) 

 

  
mensagem de 
identificação  
(max. 25s) 

(gravar) (desligar) 
  

mensagem de 
cortesia  
(max. 25s) 

ESCUTAR AS 
MENSAGENS 
(INST/OPER) 

 

  
mensagem de 
identificação   

(escuta) 
  

mensagem de 
cortesia 

IDENTIFICADOR 
NO BARRAMENTO 
DO MÓDULO DE 
ÁUDIO 
INTEGRADO 
 (INST) 

 
 (identificador, de 01 a 99;  

         01= Helpy 2W-V instalado na cabina) 

LEITURA DO ID 
DOS 
DISPOSITIVOS 
EM OPERAÇÃO  
NO BARRAMENTO 
(INST) 
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PROGRAMAÇÃO BÁSICA 
ALARME DE 
BATERIA 
DESCARREGADA 
 (INST) 

 
 alarme desabilitado 

 alarme habilitado 

ALARME DE 
SUBSTITUIÇÃO 
DA BATERIA  
(com alimentador 
12 V Esse-ti) 
(INST) 

 

 alarme desabilitado 

 alarme habilitado 

DADOS DO TESTE 
AUTOMÁTICO 
(INST) 

Periodicidad
e em dias   (dias, de 1 a 9; 3 valor de fábrica) 

Hora da 
chamada   (hhmm; de 0000 a 2359) 

Habilitação 
do teste 
automático 

 

 teste automático desabilitado 

 teste automático habilitado  
     (EN 81-28:2018) 

 teste automático habilitado  
     (EN 81-28:2004) 

Realizar uma ligação 
de teste manualmente  

IDENTIFICADOR 
PROTOCOLOS 
 (INST) 

 

 

 Esse-ti 
…  (identificador)  [ ] 

 P100 

VOLUMES DO 
MÓDULOS DE 
ÁUDIO 
(INST/OPER) 

 

  
ID módulo de 
áudio 
(de 01 a 16) 
 

 alto-
falante  
(de 1 a 9;  
3 valor de 
fábrica) 

 
microfone 
(de 1 a 9; 
5 valor de 
fábrica) 

[ ] 

VOLUMES DAS 
MENSAGENS 
(INST/OPER) 

 
 (de 1 a 4; 3 valor de fábrica; 4=volume do alto-

falante, 3=¾ do volume do alto-falante, 2=½ do 
volume do alto-falante, 1=¼ do volume do alto-falante) 

REPRODUÇÃO DA 
PROGRAMAÇÃO ...  (prefixo do código de programação)  

RESTABELECI-
MENTO DAS 
CONFIGURAÇÕES 
DE FÁBRICA  
(INST) 
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Programação avançada 

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA 
ALTERAÇÃO DA 
PALAVRA-PASSE 
DO INSTALADOR 
“0” 
(INST) 

 
…  [ ]  

(antiga) 
..  [ ]  ..  [ ] 

(nova)            (nova) 

ALTERAÇÃO DA 
PALAVRA-PASSE 
DO OPERADOR 
 “1” 
(INST) 

 
…  [ ]  

(antiga) 
..  [ ]  ..  [ ] 

(nova)            (nova) 

ATRASO DO 
BOTÕES DE 
ALARME 
(INST) 

  (segundos, de 3 a 9) 

BOTÕES DE 
ALARME AL1 E 
AL2 
NORMALMENTE 
FECHADOS/ABER
-TOS  
(INST) 

 

  
AL1  
(0= normalmente fechado 
1= normalmente 
aberto) 

  
AL2  
(0= normalmente fechado 
1= normalmente 
aberto) 

NOTIFICAÇÃO 
ERRO DE 
CONEXÃO DO 
BOTÃO  
(INST) 

 

 tipo de notificação 
    (0=notificação 
    1=chamada pedido  
    de socorro) 

 periodicidade  
    (1=10 minutos 
    2=1 hora 
    3=1 dia) 

CONFIGURAÇÃO 
DE ENTRADAS 
HELPY 2W-V 
(INST) 

 

 AL2=entrada do alarme /IN1=entrada do filtro 

 AL2=entrada auxiliar / IN1=entrada do filtro 

 AL2=entrada do reset / IN1=entrada do filtro 

 AL2=entrada do alarme / IN1=entrada do reset 

 AL2=entrada auxiliar / IN1=entrada do reset  

CONFIGURAÇÃO 
DE ENTRADAS 
MÓDULOS DE 
ÁUDIO  
2W   
(INST) 

 

 
ID módulo 
de áudio 
(de 01 a 
16) 
 

 AL1  
(0= normalmente 
fechado 
1= normalmente 
aberto) 
 

  
AUX 
(0=alarme NF 
1=alarme NA 
2=auxiliar NF 
3= auxiliar NA 
4=filtro NF 
5=filtro NA 
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PROGRAMAÇÃO AVANÇADA 
ALARME DE 
FALHA DE 
ALIMENTAÇÃO 
EXTERNA 
(com alimentador 
12 V Esse-ti) 
(INST) 

 

 alarme desabilitado 

 alarme habilitado com atraso de activação de XX  
         minutos (de 01 a 99) 

ALARME DE 
DIAGNÓSTICO 
MÓDULO DE 
ÁUDIO 2W 
(INST) 

 
 alarme desabilitado 

 alarme habilitado 

ALARME DE 
FALHA DE 
CONEXÃO DO 
MÓDULO DE 
ÁUDIO 2W 
(INST) 

 

 alarme desabilitado 

 alarme habilitado 

HABILITAÇÃO DO 
FILTRO 
(INST/OPER) 

 
 filtro desabilitado 

 filtro habilitado 

ENTRADA DO 
FILTRO NA/NF 
(INST/OPER) 

 

 normalmente fechado 

 normalmente aberto 

BYPASS DO 
FILTRO 
(INST) 

  (segundos, de 15 a 30; 99=nenhum bypass) 

FUNCIONAMENTO 
DO ALARME NA 
AUSÊNCIA DE 
LINHA 
TELEFÓNICA  
 (INST) 

 

 LED AI aceso e mensagem de cortesia 

 LED AI desligado e nenhuma mensagem de cortesia 

 LED AI aceso e nenhuma mensagem de cortesia 

REPETIÇÕES 
MENSAGEM DE 
CORTESIA EM 
ALARME  
(INST) 

 

 (segundos de espera entre uma mensagem de  
          cortesia e a outra, de 02 a 59; 00= nenhuma  
          mensagem de cortesia; 01=uma mensagem  
          de cortesia para cada chamada) 

 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO Página 25 

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA 
REPRODUÇÃO 
MENSAGEM 
“COMUNICAÇÃO 
ATIVADA” 
QUANDO O  
MÓDULO DE 
ÁUDIO É 
ACTIVADO 
(INST) 

 

 nunca  

 apenas em caso de ligação remota 

 sempre 

MODO 
ACTIVAÇÃO 
MÓDULO DE 
ÁUDIO  
(INST) 

 

 activação através do código “Activação módulo 
     áudio” 

 activação automática após mensagens 

 activação automática sem mensagens 

MODO RESET 
ALARME 
(INST) 

 

 reset automático  

 reset através do código “Fim” 

 reset automático com reconhecimento local 

CÓDIGO 
“RECONHECIMEN
-TO” 
(INST) 

 
…  (de 1 a 3 algarismos;  

            5 valor de fábrica) 
[ ] 

CÓDIGO 
“ACTIVAÇÃO 
MÓDULO DE 
ÁUDIO” 
(INST) 

 
…  (de 1 a 3 algarismos;  

           0 valor de fábrica) 
[ ] 

CÓDIGO 
“FIM” 
(INST) 

 
…  (de 1 a 3 algarismos;  

           9 valor de fábrica) 
[ ] 

CÓDIGO 
“EXCLUSÃO” 
(INST) 

 
…  (de 1 a 3 algarismos;  

            1 valor de fábrica) 
[ ] 

RESTABELECI-
MENTO DAS 
MENSAGES 
(INST) 

 
 mensagem de identificação 

 mensagem de cortesia 

IDIOMA 
(INST)  

  (idioma: 00 italiano, 01 inglês, 02 alemão,  
         03 francês, 04 polaco, 05 português, 06 russo,  
         07 espanhol) 

MENSAGEM DE 
CORTESIA 
MULTILINGUE 
(INST) 

 
  

(segunda língua) 
  

(terceira lingua) [ ] 



Página 26 PROGRAMAÇÃO  

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA 

REGULAÇÃO DO 
DECODIFICADOR 
DE ÁUDIO  
(INST) 

 

  (país: 00 IT/SM/AL/BA/GM/MK/MT/NO,  
         01 GB/AE, 02 DE/LB/LU, 03 FR/GP/GF, 04 PL,  
         05 PT, 06 RU/BY, 07 ES/AD/CY, 08 BG/BR/KY/     
         DK/ID/IR/IS/KW/MO/MW/MX/PY/UY/VE/YE/ZM/ 
         FO/LR, 10 HR, 11 GR/EE/FI, 12 NL/AW/VU,  
         13 SI, 14 HU, 15 IL, 16 AT, 17 AU/IE, 18 CH,  
         19 CN, 20 US/CA/JM/AI/AG/BB/BM/VG/DM/MS/   
         KN/TT/TC 21 BE, 22 QA, 23 SE, 24 IN, 25 TR,  
         26 CZ/SK/LT/MD, 27 TN/SA, 28 DZ, 29 MA,  
         30 RS, 31 RO, 32 JO, 33 JP) 

DURAÇÃO DA 
CONEXÃO NO 
ALARME 
(INST) 

  (minutos, de 2 a 9) 

NÚMERO DE 
CHAMADAS PARA 
O MESMO 
NÚMERO DE 
TELEFONE POR 
CICLO DE 
CHAMADA  
(INST) 

  (chamadas, de 1 a 9) 

CICLOS DE 
CHAMADAS POR 
PEDIDOS DE 
SOCORRO  
(INST) 

  (ciclos, de 1 a 9; 0=ciclos illimitados) 

CICLOS DE 
CHAMADAS POR 
ALARMES 
TECNOLÓGICOS E 
LIGAÇÕES DE 
TESTE 
(INST) 

  (ciclos, de 1 a 9; 0=10 ciclos; 3 valor de fábrica) 

ESPERA ENTRE 
PEDIDOS DE 
SOCORRO PARA 
O MESMO 
NÚMERO DE 
TELEFONE 
(INST) 

 
 (de 0 a 9; 0=30 segundos, 1=60 segundos, 2=90  

     segundos, …, 9=300 segundos) 

ESPERA ENTRE 
CHAMADAS 
TECNOLÓGICAS 
OU DE TESTE O 
MESMO NÚMERO 
DE TELEFONE 
(INST) 

 
 (minutos, de 01 a 99;  

         00=30 segundos, 02 valor de fábrica) 
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PROGRAMAÇÃO AVANÇADA 
DURAÇÃO DA 
CHAMADA PARA 
CADA NÚMERO 
(INST) 

  (segundos, de 15 a 60) 

DURAÇÃO DA 
CHAMADA CLI 
(INST) 

  (segundos, de 00 a 99; 10 valor de fábrica) 

RESPOSTA 
AUTOMÁTICA 
(INST) 

 
 (número de toques antes da resposta, de 1 a 9;  

      0=resposta desabilitada; 2 valor de fábrica) 

FUNCIONAMENTO 
APÓS RESPOSTA 
AUTOMÁTICA 
(INST) 

 
 modalidade de programação 

 conexão direta com a cabina 

DURAÇÃO DA 
CONEXÃO APÓS A 
RESPOSTA 
AUTOMÁTICA 
(INST) 

  (minutos, de 1 a 9) 

GERAÇÃO DTMF 
(INST)  

 (de 1 a 9; 2 valor de fábrica;  
     duraçao DTMF=X*50 ms) 

FUNÇÃO MULTI 
ELEVADOR 
(INST) 

  (de 0 a 9; 1 = master, 0 = desabilitada) 

FUNCIONAMENTO 
DO RELÉ 
(INST) 

 

 mesmo comportamento da saída AI 

 mesmo comportamento da saída AR 

 ativo na ausência de alimentação externa 

 abre-porta 

 ativo por toda a duração do alarme de pedido de 
soc. 

 ativo durante a pressão dos botões de alarme 

 ativo na ausência de linha telefónica 

 ativo em caso de bateria descarregada 

INTERMITÊNCIA 
DO RELÉ 
(INST) 

 
 nenhuma intermitência 

 intermitência 500 ms ON / 500 ms OFF 

LEITURA DA 
TENSÃO DA 
BATERIA  
(INST) 

  (valor expresso em mV) 
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PROGRAMAÇÃO AVANÇADA 
LEITURA DA 
TENSÃO DA 
ALIMENTAÇÃO 
EXTERNA  
(INST) 

  (valor expresso em mV) 

TESTE ALARMES 
(INST)  

 botão de pedido de socorro 

 alarme de bateria 

 ligação periódica de teste automático 

 alarme de falha de conexão do módulo de  
     áudio 2W 

 alarme de diagnóstico módulo de áudio 2W 

 alarme de falha de alimentação externa 

 alarme auxiliar 
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Programação local por meio do software e-stant 

É possível fazer a programação do Helpy 2W-V por meio do computador, 
utilizando o cabo proprietário USB/serial e o software dedicado e-stant. 

O software e-stant permite ainda: 
- atualizar o firmware do Helpy 2W-V 
- personalizar as mensagens do Helpy 2W-V 
- configurar um cartão micro SD a ser utilizado para fazer a programação, 
personalizar as mensagens e atualizar o firmware do Helpy 2W-V. 

O e-stant pode ser descarregado no seguinte link: 
https://www.esse-ti.it/download/richiesta-software 

Programação local por meio de cartão micro SD 

Com um cartão micro SD adequadamente configurado, é possível: 
- fazer a programação do Helpy 2W-V 
- atualizar o firmware do Helpy 2W-V 
- personalizar as mensagens do Helpy 2W-V. 

Para o uso do cartão micro SD, ver as respectivas instruções. 



Página 30 UTILIZAÇÃO  

UTILIZAÇÃO 

Uso local 

 : levantar o auscultador do telefone local 

 : levantar o auscultador do telefone local e digitar  para entrar na programação  

 
USO LOCAL

CONVERSAÇÃO COM MÓDULOS 
DE ÁUDIO 

 MÓDULO DE ÁUDIO CABINA (ID 01) 

  MÓDULO DE ÁUDIO CABINA (ID 01) 

  MÓDULO DE ÁUDIO ID 02 

  MÓDULO DE ÁUDIO ID 03 

  MÓDULO ÁUDIO ID XX (04~16) 

PROGRAMAÇÃO  …  

CONVERSAÇÃO COM MÓDULOS 
DE ÁUDIO 

  MÓDULO DE ÁUDIO CABINA (ID 01) 

  MÓDULO DE ÁUDIO ID 02 

  MÓDULO DE ÁUDIO ID 03 

  MÓDULO ÁUDIO ID XX (04~16) 

  DESATIVAR A COMUNICAÇÃO 

LIGAÇÕES EXTERNAS    <NÚMERO TELEFÓNICO> 

COMANDO RELE’ APRIPORTA 
 

Uso remoto com Helpy 2W-V em repouso 

 Ligar para Helpy 2W-V e aguardar a resposta. 

 Ouvir a mensagem de identificação do elevador, se presente. 

 Digitar: 
 para se conectar com o módulo de áudio da cabina (ID 01) 
 para se conectar com o módulo de áudio ID 02 
 para se conectar com o módulo de áudio ID 03 

 para se conectar com o módulo de áudio ID XX (04~16) 
ou  
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 Digitar <palavra-passe>  (de fábrica: ) para entrar na 
programação. 

 Agora, é possível fazer todas as programações, conectar-se com os 
módulos de áudio e ativar o relé abre-porta: 

USO REMOTO COM HELPY 2W-V EM REPOUSO

PROGRAMAÇÃO …  

CONVERSAÇÃO COM MÓDULOS DE 
ÁUDIO 

  MÓDULO DE ÁUDIO CABINA (ID 01) 

  MÓDULO DE ÁUDIO ID 02 

  MÓDULO DE ÁUDIO ID 03 

 MÓDULO ÁUDIO ID XX (04~16) 

   DESATIVAR A COMUNICAÇÃO 

COMANDO DO RELÉ ABRE-PORTA  
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SINALIZAÇÕES 

LED de estado do dispositivo  

Operação normal 

 

Alarme  

 

Ligação de voz  

 

Bateria ausente ou descarregada (máx. 1 h de funcionamento em stand-
by)  

 

Erro de conexão do módulo de áudio 2W ou problema no barramento  

 

Falta de linha telefónica  

 

Falha do botão  
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Luz de indicação Alarme Enviado (amarelo) 

Alarme  

 

Luz de indicação Alarme Registado (verde) 

Conexão de voz em andamento  

 

Notificação de chamada de teste sem sucesso 

Para indicar uma chamada periódica de teste não realizada sucesso, o indicador 
Alarme enviado e o indicador Alarme registrado piscam em oposição até uma 
chamada sucessiva, de teste ou de alarme, realizada com sucesso. 

Luz de indicação Alarme Enviado  

 

Luz de indicação Alarme Registado  
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
UE 

O fabricante Esse-ti S.r.l. declara que o tipo de aparelhagem Helpy 2W-V está 
em conformidade com as diretivas 2014/30/EU - 2014/33/EU - 2014/35/EU.  
O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no 
seguinte endereço da Internet:  

https://www.esse-ti.it/dichiarazioni-di-conformita 
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OBSERVAÇÕES 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse-ti S.r.l. 
Via G. Capodaglio, 9 
62019 Recanati (MC) – ITALY 
Tel. +39 071 7506066 
Fax +39 071 7506057 
www.esse-ti.it 
support@esse-ti.it 
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