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Suporte a clientes:
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(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
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Selecione "Projeto de Interligação" e clique em
"NOVO ARQUIVO".
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Após criar o projeto, selecione o número de centrais
interligadas, o modelo inicial, se irão monitorar umas
às outras além dos seus comandos globais. É possível
alterar o modelo da central posteriormente a criação
do projeto. Em seguida, selecione "CRIAR PROJETO".
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Depois da criação do projeto, serão indicadas todas
as centrais, possibilitando a troca dos modelos pelos
“...”, conecte a primeira central ao programador e
selecione a engrenagem como indicado na imagem:
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Em "Arquivo", selecione a opção para receber as
programações da central após conectada pelo cabo
micro USB, feito o processo selecione "Regras".
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Em "Regras" selecione a regra padrão e clique em
"INTERLIGAÇÃO".
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Marque as opções desejadas (no caso o padrão é
apenas “Central 2 Alarme”) para monitoramento,
selecione "Adicionar" e "Aplicar". Terminado o
processo, selecione "Sistema."
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Em "Sistema", selecione "Configuração de Rede"
(recomendamos utilizar por IP fixo ou caso possua
apenas 2 centrais conectadas sem switch, via ponto
a ponto). Irá indicar o endereço de IP escolhido,
máscara de rede e gateway. Em seguida selecione
"Aplicar" e retorne para "Arquivo".
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Novamente em "Arquivo" encaminhe as informa-
ções para a central (lembrando de salvar antes o
arquivo) e em seguida retorne ao arquivo do
projeto.

08

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR


Projeto de Interligação de Centrais 
de Incêndio Endereçáveis (CIE)

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

Realizado a configuração e o envio, desconecte a pri-
meira central e conecte a segunda central. Repita o
processo do 3º ao 8º passo (criação de regras e ajus-
te do IP em sistemas), conforme necessário, para
todas as demais centrais do projeto. Lembrando
sempre de salvar as configurações antes de
encaminhar novamente para a central.
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Terminado o todo o processo, basta conectar as cen-
trais e testar sua interligação.
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Avalie nosso tutorial. Clique aqui!
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Parabéns! Você concluiu 
o tutorial técnico de Projeto 
de Interligação de Centrais 

de Incêndio Endereçáveis (CIE).
Aproveite para conhecer 

nossas redes sociais clicando
nos ícones abaixo!
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