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

Placa de terminais

B

Saída para ligação do viva-voz activo do poço

C

Jumper para escolha de Linha telefónica fixa / Módulo GSM20

D

Conector RJ45 para módulo GSM200

E

Conector para FlashKey

F

Conector do alimentador 12V Esse-ti

G

Alto-falante integrado

H

Microfone integrado

DESCRIÇÃO

PLACA DE TERMINAIS
+

Entrada da alimentação de 12Vcc

-

Negativo

AI

Luz de indicação Alarme Enviado

AR

Luz de indicação Alarme Registado

+12

Saída 12Vcc (máx. 100mA)

C

Comum para entradas AL1 e IN1

-

Negativo

AL1

Entrada do Alarme 1

AL2

Entrada do Alarme 2

IN1

Entrada do Filtro do alarme

ALT2

Saída para ligação do alto-falante do viva-voz passivo

MIC2

Entrada para ligação do microfone do viva-voz passivo ou de

MIC3

Entrada para ligação do microfone do viva-voz passivo ou de

um único microfone
um único microfone

-

Negativo

TEL

Telefone Local

RL1

Relé
Terra

LTI

Entrada da linha telefónica fixa / interface GSM universal

-

Negativo

V+

Saída para ligação do viva-voz activo do poço

PLACA DE TERMINAIS
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CONEXÃO COM LINHA TELEFÓNICA
O dispositivo permite o uso da linha telefónica fixa OU, após a instalação do
módulo Esse-ti GSM200 ou outra interface GSM universal, da linha GSM.

Linha Telefónica fixa ou interface GSM universal
 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.
 Assegurar-se de que os Jumpers (C na fig. da pág. 2) estão na posição
mostrada a seguir, ou seja, do lado oposto ao conector RJ45 (configuração
de fábrica):

 Conectar a linha telefónica aos terminais LTI.

Módulo GSM200
 Para pôr o módulo GSM200 em funcionamento, consultar também o seu
manual de uso.
 Assegure-se de que os Jumpers (C na fig. da pág. 2) estão na posição
mostrada a seguir, ou seja voltados para o conector RJ45:

 Ligar o conector RJ45 (D na fig. da pág. 2) ao módulo GSM200 com o cabo
fornecido.
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CONEXÃO COM LINHA TELEFÓNICA

LIGAÇÃO DO BOTÃO DE ALARME
AL1 E DO FILTRO IN1
Os botões de alarme da cabina podem ser ligados por contactos secos ou
alimentados.

Ligação do botão por contactos secos

O contacto do filtro deve ser ligado aos terminais IN1 e – (negativo).

LIGAÇÃO DO BOTÃO DE ALARME AL1 E DO FILTRO IN1
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Ligação do botão alimentado (12~ 24Vdc) – 2 opções

O contacto do filtro deve ser ligado aos terminais IN1 e – (negativo).

O contacto do filtro deve ser ligado aos terminais IN1 e +12V.
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LIGAÇÃO DO BOTÃO DE ALARME AL1 E DO FILTRO IN1

OPERAÇÕES PARA VERIFICAR A
CORRETA INSTALAÇÃO
1. PROGRAMAR
 Entrar na programação: levantar o auscultador do telefone local e digitar
.

Escuta-se o som de pedido de seleção.
 Programar a linha telefónica: digitar

para o módulo GSM200 ou

para a linha fixa ou para interfaces GSM universais.
 Programar um número para o alarme de pedido de socorro:
digitar
<número telefónico>
.
 Gravar a mensagem de identificação do elevador (máx. 22 segundos),
que deve conter as informações sobre a localização do aparelho: digitar
, 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.
O alarme é acionado.
3. RESPONDER AO ALARME
-1a opção: activar o viva-voz através do código “Activação viva-voz”
(configuração de fábrica)
 Responder ao número marcado.

A mensagem é ouvida.
 Premir

para falar com a pessoa que está presa.

a

-2 opção: activar o viva-voz automático
 Responder ao número marcado.
 Falar com a pessoa que está presa.

OPERAÇÕES PARA VERIFICAR A CORRETA INSTALAÇÃO
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Nota: a utilização da 1ª ou da 2ª opção depende do modo de
programação definida em “Modo activação viva-voz”
(código 78).
4. RESTAURAR O ALARME

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

.

a

-2 opção: efectuar o reset automático do alarme
 Para restaurar o alarme, pousar o auscultador ou premir

.

Nota: a utilização da 1ª ou da 2ª opção depende do modo de
programação definida em “Modo reset alarme” (código 77).
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:
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).

OPERAÇÕES PARA VERIFICAR A CORRETA INSTALAÇÃO

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO
EXEMPLO DE CONEXÃO COM VIVA-VOZ PASSIVO NO
PAINEL DO FUNDO DA CABINA

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO
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EXEMPLO DE CONEXÃO COM VIVA-VOZ ACTIVO NO
POÇO
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ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

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

(de fábrica:

SAÍDA DA
PROGRAMAÇÃO

(de fábrica:

TIPO DE LINHA
USADA
(INST)

<palavra-passe INSTALADOR ou OPERADOR>
)

<palavra-passe INSTALADOR ou OPERADOR>
)
Linha telefónica fixa ou interface GSM universal
Módulo Esse-Ti GSM200
FONTE:

NÚMEROS
TELEFÓNICOS
(INST)

(posição
de 01 a
12)

botão de
pedido de
socorro

ADEMCO

alarme
tecnológico

UTILIZADOR

ligação
periódica de
teste
automático
notificação
alarme
enviado
notificação
alarme
terminado

ELIMINAR
NÚMERO
TELEFÓNICO
(INST)

PROGRAMAÇÃO

RECETOR:

ESSE-TI
CLI

…
(X..X =
número
telefónico,
máx. 20
algarismos)

SMS
(somente com
GSM200)

P100

(posição de 01 a
12)
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PROGRAMAÇÃO BÁSICA
MODO ACTIVAÇÃO
VIVA-VOZ
(INST)

MODO RESET
ALARME
(INST)

activação do viva-voz através do
código “Activação viva-voz””
activação automática do viva-voz
reset automático do alarme
reset do alarme através do código “Fim”
dia da semana
DOMINGO
SEGUNDA-FEIRA

DATA
(INST)

TERÇA-FEIRA
QUARTA-FEIRA

(dd)

(mm)

(aa)

QUINTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA
SÁBADO
HORA
(INST)

GRAVAR AS
MENSAGENS
(INST)

ESCUTAR AS
MENSAGENS
(INST/OPER)
TIPO DE
EQUIPAMENTO
(INST)
ALARME DE
BATERIA
DESCARREGADA
(INST)
ALARME DE FALTA
DE REDE
com alimentador
Esse-ti
(INST)
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(hhmm; de 0000 a 2359)

mensagem de identificação
(max. 22 s)

(beep)

mensagem de cortesia
(max. 22 s)

gravar e
desligar

mensagem de identificação
(escuta)
mensagem de cortesia
viva-voz apenas na cabina (cabina, tecto, painel do
fundo)
viva-voz activo no poço
alarme desabilitado
alarme habilitado
alarme desabilitado
de 01 a 99 = alarme habilitado
com intervalo para a ativação de XX minutos

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO BÁSICA
IDENTIFICAÇÃO
DO PROTOCOLO
ADEMCO / P100
(INST)

identificação10 algarismos no
máx.

IDENTIFICAÇÃO DO
PROTOCOLO
ESSE-TI
(INST)

identificação de 10 algarismos:

Periodicidade
em dias
DADOS DO TESTE
AUTOMÁTICO
(INST)

[

]

...

(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

Realizar uma ligação
de teste manualmente
VOLUMES DO
VIVA-VOZ
INTEGRADO
(INST/OPER)
VOLUMES DO
VIVA-VOZ DO
POÇO
(INST/OPER)
VOLUMES DAS
MENSAGENS
(INST/OPER)
REPRODUÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO

...

...

(volume do altifalante; 3 valor de fábrica)

...

(volume do altifalante; 3 valor de fábrica)

...

(volume das mensagens; 2 valor de fábrica)

(prefixo do código de programação)

RESTABELECIMENTO DAS
CONFIGURAÇÕES
DE FÁBRICA
(INST)

PROGRAMAÇÃO
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Programação avançada
PROGRAMAÇÃO AVANÇADA
ALTERAÇÃO DA
PALAVRA-PASSE
DO INSTALADOR
(INST)

…

(antiga)

..

(nova)

..

(nova)

ALTERAÇÃO DA
PALAVRA-PASSE
DO OPERADOR
(INST)

…

(antiga)

..

(nova)

..

(nova)

italiano
inglês
alemão
IDIOMA
(INST)

francês
polaco
português
russo
espanhol
Itália / Suíça / Portugal / Polónia / Bulgária
Reino Unido
Israel

REGULAÇÃO DO
DECODIFICADOR
DE ÁUDIO
(INST)

Grécia
Áustria (digital)
Alemanha
França
Austrália
Rússia / Hungria
Países Baixos / Croácia

BOTÕES DE
ALARME AL1
NORMALMENTE
FECHADOS/ABERTOS
(INST)
ATRASO DO BOTÃO
DE ALARME
(INST)

Página 14

normalmente fechado

normalmente aberto

(segundos, de 0 a 9; 2 valor de fábrica)

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA
HABILITAÇÃO DO
FILTRO
(INST/OPER)

desabilitado

ENTRADA DO
FILTRO NF/NA
(INST/OPER)

normalmente fechado

CÓDIGO
“RECONHECIMENTO”
(INST)
CÓDIGO
“ATIVAÇÃO DO
VIVA-VOZ”
(INST)
CÓDIGO
“FIM”
(INST)
CÓDIGO
“EXCLUSÃO”
(INST)
DURAÇÃO DA
CONEXÃO EM
“VIVA-VOZ” DO
ALARME
(INST)
NÚMERO DE
CHAMADAS PARA O
MESMO NÚMERO
DE TELEFONE POR
CICLO DE
CHAMADA
(INST)
CICLOS DE
CHAMADAS POR
ALARMES
TECNOLÓGICOS E
LIGAÇÕES DE
TESTE
(INST)
CICLOS DE
CHAMADAS POR
PEDIDOS DE
SOCORRO
(INST)

PROGRAMAÇÃO

habilitado

normalmente aberto

…

(de 1 a 3 algarismos; 5 valor de fábrica)

[

]

…

(de 1 a 3 algarismos; 0 valor de fábrica)

[

]

…

(de 1 a 3 algarismos; 9 valor de fábrica)

[

]

…

(de 1 a 3 algarismos; 1 valor de fábrica)

[

]

(minutos, de 2 a 9)

(chamadas, de 1 a 9)

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

(ciclos de 0 a 9; 0= ciclos ilimitados)
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PROGRAMAÇÃO AVANÇADA
RESPOSTA
AUTOMÁTICA
(INST)
DURAÇÃO DA
CONEXÃO APÓS A
RESPOSTA
AUTOMÁTICA
(INST)

(número de toques antes da resposta, de 0 a 9;
0= resposta desabilitada; 1 valor de fábrica)

(minutos, de 1 a 9)

mesmo comportamento saída AI
mesmo comportamento saída AR
FUNCIONAMENTO
RELÉ
(INST)

ativo em ausência de alimentação 230Vac
abre-porta
ativo ao longo de toda a duração do alarme pedido
socorro
ativo durante a pressão dos botões de alarme

INTERMITÊNCIA
RELÉ
(INST)

nenhuma intermitência

GERAÇÃO DE DTMF
COM GSM200
(INST)

DTMF gerados pela rede GSM

LEITURA DA
INTENSIDADE DO
CAMPO GSM200
(INST)
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intermitência 500 ms ON / 500 ms OFF

DTMF gerados pelo Helpy Vox
(duração DTMF = X * 50ms)

Algarismos escutados ou lidos
0-12
13-18
19-24
>24

Qualidade
Ausência de sinal ou
campo não garantidos
Nível baixo
Nível médio
Nível alto

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO POR SMS COM GSM200
Todas as programações que podem ser localmente realizadas pelo telefone local
podem ser executadas por SMS.
A programação por SMS pode ser executada por qualquer telefone celular ou
outro dispositivo capaz de enviar SMS. Um SMS de notificação do sucesso da
programação será encaminhado pelo Helpy Vox para o número que enviou o
SMS de programação.
ATENÇÃO
As programações executadas por SMS enviado pela rede de Internet
podem não ter sucesso se o formato necessário não for respeitado.

Formato da mensagem de programação
Todos os SMS de programação devem conter a palavra-passe do instalador, que
permite aceder a todas as programações, e deve respeitar o seguinte formato:
ET-HL3 *xxx# n…n n…n n…n
No qual:
ET-HL3: início da linha de programação
*xxx#: linha da palavra-passe do instalador (default xxx = 0)
n…n: código de programação (ex.: código para habilitar o controlo da bateria:
521).
Para executar várias programações, insira os respectivos códigos na sequência
separados por um espaço, prestando atenção para não superar o número de
caracteres permitido para um único SMS (160 caracteres).

Formato da mensagem de notificação de sucesso na
programação
O SMS de notificação de sucesso na programação é gerado pelo Helpy Vox
assim que o SMS de programação é recebido.
O formato da mensagem de notificação é:
IP DTv DTv DTv OP
No qual:
IP: sucesso ao aceder à programação (In Prog)
DTv: linha do parâmetro programado (v = parâmetro)
OP: sucesso ao sair da programação (Out Prog).
PROGRAMAÇÃO

Página 17

Em caso de programação de um número telefónico, a linha do parâmetro
programado tem o formato:
DTaNbNy…y
No qual:
a: fonte
b: recetor
y…y: número telefónico
Em caso de código incorreto, é reenviada a linha ER correspondente.
Em caso de palavra-passe incorreta, é reenviada a linha RL ER seguida do
número de ER correspondente ao número de códigos de programação enviados.
Nota: a visualização no SMS de confirmação dos dados
programados pode não ser completa, mas parcial, em função
das características do dispositivo que recebe o SMS.

Exemplos
Parâmetros a serem configurados:
- data: quinta-feira 04/02/16
- hora: 21.15
- chamada de teste: habilitada
SMS de programação:
ET-HL3 *0# 364040216 352115 341
SMS de confirmação de programação:
IP DT4040216 DT2115 DT1 OP
Parâmetros a serem configurados:
- número 0717506066 na primeira posição associado ao Alarme Botão (fonte)
na modalidade Utilizador (recetor)
- número 0717506105 na segunda posição associado à Chamada Teste (fonte)
na modalidade protocolo Esse-ti (recetor)
SMS de programação:
ET-HL3 *0# 2101120717506066# 2102330717506105#
SMS de confirmação da programação:
IP DT1N2N0717506066 DT3N3N0717506105 OP
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PROGRAMAÇÃO

UTILIZAÇÃO
Nas tabelas:


: levantar o auscultador do telefone local;



: levantar o auscultador do telefone local e digitar
programação.

para entrar na

Uso local
USO LOCAL
CONVERSAÇÃO
COM VIVA-VOZ

CONVERSAÇÃO

CONEXÃO COM UM
VIVA-VOZ

VIVA-VOZ CABINA/TECTO/PAINEL DO FUNDO
DA CABINA
VIVA-VOZ DO POÇO
DESATIVAR TODOS

LIGAÇÕES
EXTERNAS

<NÚMERO TELEFÓNICO>

COMANDO DO RELÉ
DE ABERTURA DA
PORTA

Uso remoto com Helpy Vox em repouso
 Ligar para Helpy Vox e aguardar a resposta.
 Depois de escutar uma breve série de toques e a mensagem de
<palavra-passe do INSTALADOR ou
identificação do elevador, digitar
do OPERADOR>

(de fábrica:

).

 Então, é possível realizar todas as programações, conectar-se com os
dispositivos de viva-voz e ativar o relé de abertura da porta.
USO REMOTO COM HELPY VOX EM REPOUSO

CONEXÃO EM VIVA-VOZ

VIVA-VOZ CABINA/TECTO/PAINEL DO FUNDO DA
CABINA
VIVA-VOZ DO POÇO
DESATIVAR TODOS

COMANDO DO RELÉ DE
ABERTURA DA PORTA

UTILIZAÇÃO
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Esse-ti

s.r.l.

Via G. Capodaglio, 9
62019 Recanati (MC) – ITALY
Tel. +39 071 7506066  1
Fax +39 071 7506057
www.esse-ti.it
e-mail: support@esse-ti.it

