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XAS Mini steel door 
Wired opening magnetic sensor
Congratulations, you have just purchased a product with Intelbras quality and safety.

The XAS mini steel door magnetic sensor has robustness that makes it suitable for the most diverse 
installation scenarios. It can be installed indoors, semi-open and outdoors without degradation of 
operation. This product is ideal for installation on rolling doors, more robust and steel doors and gates, 
etc. Read the product introductory information carefully for the correct use of the sensor.



Care and security
 » Install the sensor in a stable location, that is, that there will be no vibrations;
 » Respect the distance from the GAP - always use the smallest GAP possible;
 » To clean the sensor, use a damp cloth, never use chemicals;
 » If you are going to use the sensor as a switch to trigger a load, respect the specified maximum voltage and current.
 » LGPD - General Law for the Protection of Personal Data: Intelbras does not access, transfer, capture, or perform any other 

type of treatment of personal data from this product.
1 GAP is the distance between the reed switch and the magnet.
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1. Technical specifications
Maximum voltage at the alarm output ± 100 V
Maximum current 500 mA
Operating temperature -10 °C to + 50 °C
Detection method Magnetic field
Alarm output NF
Environment Indoor and outdoor
Maximum GAP 40 mm ± 10%
Security GAP 25 mm ± 10%

Note: GAP is the distance between the reed switch and the magnet.

Dimensions (B × W × D)
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Note: all tolerance measurements of ± 2 mm.

2. Product
1. Reed switch sensor;
2. Magnet;
3. Screw hole for attaching;
4. Connection cable.

Manual do usuário
XAS Porta de aço mini

Sensor magnético de abertura com fio
Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O sensor magnético XAS porta de aço mini possui robustez que o torna propício para os 
mais diversos cenários de instalação. Pode ser instalado em ambientes internos, semiabertos e 
externos sem degrada-ção de funcionamento. Este produto é ideal para instalação em portas 
de rolar, portas e portões mais robustos e de aço, etc. Leia cuidadosamente as informações 
introdutórias do produto para o uso correto do sensor.

1. Cuidados e segurança
 » Instale o sensor em um local estável, ou seja, que não ocorram vibrações;
 » Respeite a distância do GAP – sempre utilize o menor GAP possível;
 » Para limpar o sensor utilize um pano úmido, nunca utilize produtos químicos;
 » Se for utilizar o sensor como uma chave para acionamento de uma carga, respeite a tensão 

e a corrente máxima especificada.

2. Especificações técnicas
Tensão máxima na saída de alarme 100 V
Corrente máxima 500 mA
Temperatura de operação -10 °C a 50 °C
Método de detecção Campo magnético
Saída de alarme NF
Ambiente Interno e externo
GAP máximo 40 mm ±10%
GAP de segurança ≤ 25 mm ±10%

Obs.: GAP é a distância entre o sensor Reed Switch e o imã.

Dimensões (L × A × P) 
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Obs.: todas as medidas tolerância de ±2 mm.

3. Produto
1. Sensor Reed Switch;
2. Imã;
3. Orifício dos parafusos para fixação;
4. Cabo para conexão.
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4. Instalação
1. Utilize os orifícios de passagem dos parafusos para fixar o reed switch e o imã.

Obs.: sempre procure instalar os lados que estão localizados o red. switch e o imã voltados 
um para outro para se ter uma melhor eficiência do GAP do sensor, observe a imagem abaixo:

Reed switchImã

Posição correta 
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Imã Reed switch
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de instalação

2. Fixe o imã na parte móvel e o reed switch na parte fixa da estrutura.

Imã

Reed SwitchReed switch

Imã

3. Verifique se a distância do GAP está dentro do especificado, para se evitar disparo indeseja-
do caso ocorra alguma vibração na estrutura em que o sensor está instalado.

 » GAP máximo: 40 mm ± 10%
 » GAP de segurança: ≤ 25 mm ± 10%
 » Sempre utilize o menor GAP possível
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3. Installation
1. Use the screw through holes to secure the reed switch and magnet;

Note: always try to install the sides where the red is located. switch and magnet facing each other to have a better efficiency of the sensor 
GAP, see the image below:
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2. Attach the magnet to the moving part and the reed switch to the attached part of the structure.
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3. Check that the distance from the GAP is within the specified, to avoid unwanted triggering in case of any vibration in 
the structure where the sensor is installed.

 » Maximum GAP: 40 mm ± 10%
 » Security gap: ≤ 15 mm ± 10%
 » Always use the smallest GAP possible Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:                      

Nº da nota fiscal:                              

Data da compra:

Modelo:                  Nº de série:                       

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, 
que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de 
garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto 
pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante 
deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de pro-
dutos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) 
proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso 
seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional 
idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado 
mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a exami-
nar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia 
perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Ser-
viço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade 
da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do 
produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for 
de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao 
produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umida-
de, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso 
em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) 
se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o 
número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado. 

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consu-
midor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto. 

7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou 
sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, 
assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido 
contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um 
equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.  

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as 
características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

01.19
Origem: China

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br
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4. Conecte o cabo na entrada da zona da central de alarme, conforme imagem a seguir:
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5. Após a instalação verifique se ao afastar o imã do reed switch a central de alarme dispara 
indicando que houve violação. Caso seja necessário ajuste a posição do sensor.
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4. Connect the cable to the zone input of the alarm panel, as shown below:

Termo de garantia
Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:                      

Nº da nota fiscal:                              

Data da compra:

Modelo:                  Nº de série:                       

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, 
que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de 
garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto 
pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante 
deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de pro-
dutos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) 
proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso 
seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional 
idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado 
mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a exami-
nar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia 
perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Ser-
viço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade 
da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do 
produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for 
de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao 
produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umida-
de, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso 
em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) 
se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o 
número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado. 

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consu-
midor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto. 

7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou 
sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, 
assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido 
contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um 
equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.  

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as 
características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.
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4. Conecte o cabo na entrada da zona da central de alarme, conforme imagem a seguir:
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5. Após a instalação verifique se ao afastar o imã do reed switch a central de alarme dispara 
indicando que houve violação. Caso seja necessário ajuste a posição do sensor.

Alarm central

Zones Zones Zones Zones

5. After installation, check if, by moving the magnet away from the reed switch, the alarm panel goes off, indicating that 
there was a tampering. If necessary, adjust the position of the sensor.
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Warranty term
It is established that this warranty is granted upon the following conditions:

Client’s name:
Client’s signature:                      
Invoice number:                              
Date of purchase:
Model:                  Serial number:                       
Retailer:

1. All the parts, pieces and components of the product are guaranteed against possible manufacturing defects, which may 
arise, for the term of 1 (one) year - this being 90 (ninety) days of legal warranty and 9 (nine) months’ contractual war-
ranty –, counting from the date of purchase of the product by the Consumer, as appears in the product purchase bill of 
sale, which is an integral part of this Term throughout the domestic territory. This contractual warranty includes the free 
exchange of parts, pieces and components which have a manufacturing defect, including the expenses with labor used in 
this repair. If there is no manufacturing defect, but defect(s) arising from misuse, the Consumer shall bear these expenses.

2. The installation of the product shall be executed in accordance with the Product Manual and/or Installation Guide. If your 
product requires the installation and configuration by a qualified technician, seek a suitable specialized professional, the 
costs of these services not being included in the product amount.

3. Having perceived the defect, the Consumer shall immediately contact the nearest Authorized Service which appears in 
the report offered by the manufacturer – they are the only ones authorized to examine and remedy the defect during the 
warranty term foreseen herein. If this is not respected, this warranty shall lose its validity, as it shall be characterized as 
product infringement.

4. If the Consumer requests home service, it shall contact the nearest Authorized Service to inquire about the technical visit 
rate. If it is necessary to remove the product, the ensuing expenses, such as those of transportation and insurance of the 
taking and return of the product, shall be the Consumer’s responsibility.

5. The warranty shall lose its validity totally in the occurrence of any of the following cases: a) if the defect is not one of manu-
facture, but is caused by the Consumer or by third parties foreign to the manufacturer; b) if the damage to the product arises 
from accidents, disasters, agents of nature (lightning, floods, landslides, etc.), humidity, voltage in the electrical network 
(excess voltage caused by accidents or excessive fluctuations in the network), installation/use in disagreement with the 
user’s manual or arising from natural wear of the parts, pieces and components; c) if the  product has undergone effects of a 
chemical, electromagnetic, electrical or animal (insects, etc.) nature; d) if the serial number of the product has been falsified 
or erased; e) if the appliance has been infringed. 

6. This warranty does not cover loss of data; therefore, it is advisable that if it is the case of the product, the Consumer makes 
a backup regularly of the data which appears in the product. 

7. Intelbras is not responsible for the installation of this product, or for possible attempts at fraud and/or sabotage in its 
products. Maintain the updates of the software and applications used up-to-date, if it is the case, as well as the network 
protection required for defense against hackers. The equipment is guaranteed against defects in its usual conditions of use, 
it being important to bear in mind that, as it is electronic equipment, it Is not free of fraud and scams which may interfere 
with its correct functioning.  

8. After its useful life, the product must be delivered to an authorized Intelbras service center or directly disposed of in an 
environmentally appropriate manner to avoid environmental and health impacts. If you prefer, the battery, as well as other 
unused Intelbras brand electronics, can be disposed of at any Green Eletron collection point (waste management facility 
to which we are associated). If you have any questions about the reverse logistics process, please contact us at (48) 2106-
0006 or 0800 704 2767 (Monday to Friday 8am to 8pm and Saturdays 8am to 6pm) or via -mail support@intelbras.com.br.

These being the conditions of this complementary Warranty Term, Intelbras S/A reserves the right to alter the general, 
technical and esthetic features of its products without prior notice.

The manufacturing process of this product is not covered by the requirements of ISO 14001.

All the images of this manual are illustrative.
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Forum: forum.intelbras.com.br
Support via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Support via e-mail: suporte@intelbras.com.br
Customer Service: 0800 7042767
Where to buy? Who installs it? 0800 7245115
Imported to Brazil by: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira 
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br 


