
TUTORIAL
TÉCNICO

PP 200 – Abertura Síncrona 
 Como configurar abertura dupla
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Como configurar abertura dupla

Antes de iniciar, deve-se observar os cuidados necessários
e recomendações para instalação.

TUTORIAL TÉCNICO

Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR

Toda conexão entre os bornes, deve ser realizada com
os dispositivos desligados;

Utilize cabo UTP 100% cobre para conexão entre os
PP 200 mestre e auxiliar;

Não passe o cabo de conexão por tubulações que
contenham cabos de alimentação em rede AC;

Evite emendas nos cabos;

Sempre que realizar alterações nos dip switch é
necessário desligar alimentação e aguardar 05s com 
o equipamento desligado antes de testar novamente;

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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01 Ligar o chicote do síncrono.

02 Chave seletora.

a) 

b) 

c) 

PP200 Mestre: alterar posição do dip switch 2 para
cima (↑) indicando a posição de mestre.  

PP200 Auxiliar: alterar a posição do dip switch 2
para baixo (↓) indicando porta auxiliar.

Ajustar o sentido de abertura: conforme a insta-
lação, utilizando o dip switch 3, o sentido depende 
da escolha da porta mestre e do tipo de instalação,
recomendamos testar conforme o cenário. 
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03 Pressionar o botão Testar na porta mestre.

04 Verificar se as configurações de dado estão iguais
nas duas portas. 

a) 

b) 

Verificar se a abertura ocorre de forma simultânea.

Verificar se na PP 200 Mestre apresenta DR12 e na
PP 200 Auxiliar DR13.

Avalie nosso tutorial. Clique aqui!
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Parabéns por concluir o
tutorial técnico de como

configurar abertura dupla.
Aproveite para conhecer

nossas redes sociais!
Clique nos ícones abaixo.
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