
  

  

Atualização de firmware – XEZ 4008 SMART – data 26/08/2021 - Versão 1.90  

    
Santa Rita do Sapucaí, 26 de agosto de 2021.  

  

Lançada em 26/08/2021  

Versão 1.90  

  

» Melhoria no processo de leitura do estado das zonas do expansor, visando adequar o sistema 

para utilização de diversas zonas configuradas como inteligente, simultaneamente. 

 

Lançada em 13/01/2020  

Versão 1.80  

  

» Ajustes nas rotinas de detecção de disparo, curto e restauração.  

  

Lançada em 25/08/2019   

Versão 1.70   

  

»  Aumentado o tempo de estabilização do XEZ para 10 segundos. Agora ele espera 10 

segundos para começar a ler as zonas somente no momento em que é ligado.    

  

   » Melhoria da seleção das faixas de leitura de status zonas (aberto, fechado, tamper e curto).   

  

       »  Ajuste no tempo de leitura das Zonas do Expansor.   

  

Lançada em 19/11/2018   

Versão 1.50   

  

   »  Implementado processo de leitura de zonas, para minimizar acionamentos indevidos em  

   locais com alta incidência de variação na alimentação dos dispositivos.   

  

   »  Implementado melhorias nas rotinas de comunicação com a central de alarme, através do 

barramento AB.   
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Lançada em 19/03/2018   

Versão 1.40   

  

     » Implementado evento de restauração de falha na rede elétrica (3301) para os módulos 

expansores de zona (XEZ 4008 SMART). Compatível com a central AMT 4010 SMART a partir da 

versão 2.10.   

  

   » Implementação de melhorias nas rotinas de disparo em zonas configuradas como inteligente.   

  

     »  Implementação de melhorias no processo de leitura no estado das zonas do Expansor, a fim 

de evitar disparos indevidos, quando ocorrer incidência de oscilação da alimentação do 

mesmo.  
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