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MANUAL DE INSTALAÇÃO 

CENTRAL DE DESARME 
DE CORTINA I-02



A Central de Desarme de Cortina I-02 é composta por um controlador eletrônico de tempo 
(Timer), o qual executa a função de desarme de cortina por retardo de tempo, ou seja, através 
do ajuste do potenciômetro é possível controlar em quanto tempo a cortina será acionada a 
partir da ausência de energia elétrica. 
Também possibilita a conexão com outros dispositivos para efetuar externamente o controle 
do desarme de cortina. 

1. INTRODUÇÃO

2. IMPORTANTE

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO
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Para que a Central de Desarme de Cortina I-02 conserve suas características e funcione 
corretamente, é fundamental que as instruções descritas sejam devidamente seguidas.

2.1. Conteúdo da embalagem

> Central de desarme de cortina I-02;
> Sirene PSI;
> Manual de instalação e operação.

4.1. Fixação

A Central de Desarme de Cortina I-02 deve ser instalada através das abas laterais de �xação 
em local protegido contra intempéries, de preferência em local separado de onde estão 
alojados os animais.

> Alimentação: 100 a 254Vac;
> Número de Gatilhos I-02 permitidos: 4 unidades;
> Corrente Máxima de saída: 3A.
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4.2. Esquemático Elétrico
O esquemático abaixo indica as ligações que devem ser feitas para que a Central de
Desarme de Cortina I-02 funcione corretamente, conforme as cores do chicote: 

Acionamento Externo
>  Esta função tem como �nalidade utilizar o produto em conjunto com controladores que 
 não tenham saídas para os gatilhos de desarme;
> Através dos cabos Amarelo/Azul (Acionamento externo -) e Amarelo (Acionamento 
 externo +), ocorre o desarme das cortinas ao receber uma alimentação de 12Vcc;
> Enquanto esta tensão estiver sendo aplicada, a cortina continuará desarmada;
>  Se essa função não for utilizada, basta deixar estes cabos desligados.

Conforme as indicações, é possível programar o tempo para acionamento das cortinas em 
uma escala entre 10 segundos e 10 minutos, podendo ocorrer uma variação de até 2% 
nesses valores, devida a tolerância nos valores dos componentes eletrônicos.

PRETO: Saída para Gatilho De Desarme (-) 

AZUL: Fase 1 ou Neutro 

VERMELHO: Saída para Gatilho de Desarme (+) AZUL: Fase 2 

VERMELHO: Positivo Sirene 

AMARELO/ : Acionamento externo (-) AZUL
VERDE: Aterramento 

PRETO: GND 

AMARELO: Acionamento externo (+) 

5. FUNCIONAMENTO
Para ligar a Central, é necessário acionar a chave liga/desliga posicionada na parte frontal.
O ajuste de tempo é feito pelo potenciômetro localizado ao lado da chave liga/desliga, 
identi�cado com os tempos para ajuste.



      

Com o acionamento do desarme de cortina pela ausência de 
alimentação elétrica, ocorre também, 10 segundos depois, o 
acionamento da sirene. 
Para desativá-la, basta pressionar o botão “Silencia Sirene”, na 
frente da Central.

6. SIRENE

7. CUIDADOS
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Ao desligar a alimentação elétrica, deve-se desligar a Central na chave liga/desliga. Sob risco 
de descarregar/dani�car a bateria interna do produto.
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SAC: +55 46 3225-6575
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