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1. Abrir el menú

Security Innovation

Este módulo permite que os sensores com fio sejam conectados ao Citymesh II, para que 
possam então ser gerenciados a partir da aplicação móvel. Este módulo pode ser adicionado e 
removido através do Citymesh App disponível nas lojas IOS & Android. 

Fonte de alimentação: 12VDC

Consumo médio: 80mA

Número de zonas com fio: 7

Conexão com sirene integrada

2 PGMs de até 300mA

2 saídas de baixa amperagem até 20mA

As principais características técnicas do equipamento são detalhadas abaixo:

Para instalar a placa de expansão, o Citymesh ||| deve ser configurado como um painel de alarme. De 
um usuário técnico, vá para o sistema de alarme, e pressione o "+",
que coloca o Citymesh ||| em modo de emparelhamento.
Uma vez pressionado o botão na aplicação, ligue a placa de expansão e pressione o botão de emparel-
hamento do equipamento, você observará que ele começará a piscar. Se o emparelhamento for bem 
sucedido, este led deixará de piscar e o led vermelho da Citymesh ||| permanecerá fixo.
Se o emparelhamento foi bem sucedido, a seguinte tela aparecerá na aplicação:

Ao clicar nos 3 pontos e depois pressionar editar, você pode configurar a zona conforme necessário e 
defini-la para habilitar. 

O equipamento deve ser fornecido com 12V.

Alimentação

As zonas devem ser instaladas com resistências de fim de linha de 5,6K, e estas devem estar o mais 
próximo possível do periférico. Deve haver uma resistência por zona instalada, e todas as zonas são 
configuradas como normais fechadas por padrão.

Para desparafusar a placa expansora, a energia deve ser retirada da placa expansora, depois ligada 
pressionando o botão de emparelhamento.

Zonas

Sirenas

Incomparável

Instalação

UM PRODUTO, 
TRÊS SOLUÇÕES.

Descrição

Diagrama do produto

Especificações técnicas

Emparelhamento

1 entrada disponível a bordo (S1)

Temperatura de operação: - 5ºC a 60ºC

Dimensões: 5 cm X 10 cm.

Peso: 100g 

Detecção de bateria

Então, siga todos os passos como 
qualquer outro periférico Zigbee.
Deve-se notar que na configuração do tipo 
de som, ele deve ser configurado como:
 
     Audível: para placas de expansão que 
têm uma sirene com fio conectada a ela.
     Silencioso: se a placa do expansor não 
tiver uma sirene com fio conectada.

Uma vez concluída a instalação, todas as 
zonas correspondentes ao painel expansor 
serão automaticamente habilitadas. Estes 
serão desativados
e deve ser habilitado e configurado de 
acordo.
O sistema de alarme terá a seguinte 
aparênciacomo se segue:

Serviço técnico
 +54 223 495 2500
 +57 1 794 1939
 +54 9 223 3128459

Seg. a Sex. de 08 a 17 hs:

+54 223 49525000 
opção 1
+57 1 7941939 
opção 1

Guarda 24 hs:
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Exterior autopropulsionado Positivo.

Sirene interna Positivo.

Sirene interna Negativa.
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