
Escolha a �ação correta para instalação
do seu produto.
Painel de rua e Interfone

Até 100m - 1,0 mm² 
Até 200m - 1,5 mm²
Até 10m - 1,5mm² - Fechadura AGL 12V

Atenção: (1) Realize toda a instalação com o produto 
desligado da Rede Elétrica. (2)* A distância máxima de 
instalação é de 200m.
 (3) Utilize na instalação do seu produto �os de
cobre com qualidade comprovada. (4) Evite interferência, 
não use a mesma tubulação da Rede Elétrica para passagem
da �ação do interfone ou Painel de rua.

1. Fixe o Interfone no interior da residência, escolha
um local de fácil acesso.                                                            .  
2. Use o Gabarito para �xar dois parafusos direto na 
parede ou use os parafusos disponíveis na caixa de 
passagem da �ação (4x2).                                             .
3. Fixe o Painel no exterior da residência, use o 
gabarito para �xar os parafusos direto na parede.         .
Escolha um local protegido de água e sol, que  ofereça
fácil acesso ao visitante.                                            .
4. Com uma chave de fenda com ponta �na, conectar
os �os do Interfone e Painel de acordo com o modelo
do seu produto. Use um dos diagramas de instalação
ao lado.

Instalação do produto

Resistente 
a chuva

2 saídas para acionar
Fechaduras Elétricas 12V

(TAMPER)

500m de distância (2)*
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PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 
LINHA SLIM 

Composição 
Porteiro coletivo 02 teclas

Os produtos são ajustados na fábrica para oferecer
uma excelente comunicação de áudio entre o 
Interfone e o Painel. Se desejar, ajuste o áudio do 
Inter fone através do controle de VOLUME 
localizado junto aos conectores do Painel. Use uma 
chave de fenda com ponta �na e gire para 
+ ou - volume.

O produto permite a integração com Sistema de 
Alarme no Painel de Rua (Saída tipo Tamper). 
Se desejar aumentar a segurança da instalação,
ligue um setor de alarme nos terminais ALARME
no painel. Quando a tampa do Painel for violada o 
alarme será acionado e um sinal sonoro será 
acionado no Interfone.                                                                                          .

Saída Tamper
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Diagrama de Instalação - Linha S300 Coletivo 2 teclas
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Use os Terminais (2) e (4) do Interfone para instalar o Botão auxiliar de acionamento da Saída Relé.
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