
Procedimento de testes do sistema anti furto
O sistema possui dois totens, um deles é emissor e outro é receptor de sinal. Para

identificação, o receptor pode ser identificado por possui a sirene e o  buzzer.  Nas
imagens 1 e 2 podemos observar as placas do emissor e do receptor respectivamente. 

Imagem 1 - Placa do Emissor

Imagem 2 - Placa do Receptor

A ligação com a fonte pode ser feita em ambos os totens, a partir do conector
laranja.

Note que a fonte que vem acompanhada do equipamento funciona apenas em
220V. Caso exista a necessidade de trocar a fonte, uma fonte de 24V 2A pode ser
adaptada.  Neste  procedimento,  fique  atento  a  polaridade dos  pinos,  pois  já  houve



casos em que o pino preto não era o terra.
Primeiramente ligue um dos totens na fonte,  depois o outro totem precisa ser

ligado. O equipamento vem acompanhado de um cabo para ligação entre totens e um
outro cabo maior para ligação de totens em série, conforme a imagem 3. Devido as
distancias  de  teste  das  tags,  é  preciso  aumentar  o  tamanho  do  cabo.
Preferencialmente,  instale  os  pinos  do  cabo  preto  no  cabo  cinza,  fique  atento  a
polaridade, que deve ser a mesma nas duas extremidades do cabo.

Imagem 3 - Cabos que acompanham equipamento, para ligação entre totens

A ligação ficará conforme a imagem 4, note que na placa receptora, existem 2
conectores verdes, ambos são idênticos, o segundo serve para conexões de múltiplos
receptores em serie. 

Imagem 4 - Conectores ligados



Para evitar desconforto durante o teste, desligue o buzzer. Para tal, verifique qual
o cabo de buzzer e desligue ele da placa, conforme a imagem 5. Não esqueça de liga-
lo depois do teste.

Imagem 5 - Desligar o buzzer

Depois,  ligue  a  fonte  para  começar  o  teste.  Cada  tag  possui  uma  distância
máxima de funcionamento. O teste consiste em distanciar um totem do outro, próximo
a  distância  máxima  de  funcionamento  para  a  respectiva  tag,  e  verificar  se
atravessando a tag entre os totens, a sirene acende. As tags e suas respetivas distancias
estão logo abaixo:

Imagem 6 - Diferentes tipos de tag

Distancias das tags:
 Tag papel pequena: Distancia máxima 0,9 metros



 Tag papel grande: Distancia máxima 1 metro
 Tag circular e retangular pequena: Distancia máxima 1,1 metros
 Tag circular e retangular grande: Distancia máxima 1,5 metros

Note que Próximo de massas metálicas ou dentro a tag não é identificada.


