
   

   

Atualização de software – AMT 1016 NET – data 15/02/2022– Versão 4.30   

       
Santa Rita do Sapucaí, 15 de fevereiro de 2022.   

 

Lançada em 15/02/2022   

Versão 4.30   

 

» Ajuste no tempo de acionamento do circuito de proteção da saída de sirene.  

 

» Alterado o limite de portas dos servidores IP de destino, passando de 0000 até 9999. 

 

» Corrigido o acionamento da saída PGM quando configurada com o evento de disparo. Desta forma irá 

acionar no primeiro disparo de zona ocorrido. 

 

 

Lançada em 27/08/2021   

Versão 4.20   

  

» Removido as opções de prioridade de comunicação “Somente GPRS”, “Ethernet depois GPRS” e 

“GPRS depois Ethernet”. A partir desta versão a central de alarme irá aceitar “Somente Ethernet”.  

  

 

Lançada em 30/04/2020   

Versão 4.10   

   

» Ajuste para identificação correta do campo Partição no envio de eventos de teste periódico.   

   

» Adequação para permitir que usuários secundários possam realizar “Bypass” via aplicativo AMT 

Mobile V3.   

   

» Excluído o comando que permite habilitar e/ou desabilitar o acesso por aplicativo AMT Mobile, 

tornando a funcionalidade sempre ativa.   

   

» Incluído senha de acesso remoto 878787 no reset temporário pelo curto da sirene.   
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» Implementado função que permite configurar o fuso horário conforme localização da central.   Obs.: 

esta função somente está disponível para a AMT 1016 NET nas versões 4.10 da CPU principal e 4.00 

da CPU Ethernet.   

     

» Implementado a integração da Central com o Aplicativo “Guardian”.   

Obs.: esta função somente está disponível para a AMT 1016 NET nas versões 4.10 da CPU principal e 

4.00 da CPU Ethernet.     

  

Lançada em 07/02/2020   

Versão 3.10   

   

» Ajuste no comportamento de zona inteligente durante contagem do tempo de saída.   

   

   

      Lançada em 16/12/2019   

Versão 3.0   

   

» Melhoria no fornecimento de corrente na saída de sirene, para acionamento de sirenes com consumo 

nominal de até 1 Ampere.   

   

Lançada em 05/12/2018   

Versão 2.60   

  

» Melhoria nas rotinas de auto ativação.   

   

Lançada em 22/08/2018    

Versão 2.50    

  

» Adequação para o correto funcionamento da aplicação de acionamento de PGM pelo evento de Disparo 

ou Pânico.    

   

Lançada em 27/03/2018    

Versão 2.40    

  

» Implementado função que permite a central de alarme receber, através do APLICATIVO AMT 

REMOTO MOBILE (a partir da versão 1.0.4), comando para cadastro e exclusão de Controle remoto 

e/ou Sensores sem fio.    

 

              
                

  
                        

  
    



 

Lançada em 25/10/2017    

Versão 2.10    

  

» Melhoria na funcionalidade de Auto ativação, impedindo a central de auto ativar indevidamente, logo 

após ser desativada.    
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