
Informativo
1. Alteração de programações a partir da versão 3.30 da AMT 4010 RF / 
AMT 4010 SMART / AMT 4010 SMART NET:

 » Retirado a edição de mensagens pelo teclado. A edição somente será possível pelo AMT Re-
moto ou AMT Remoto App.

 » Retirado o cadastro dos dispositivos sem fio fora do modo de programação. 

2. Envio de SMS
 » A partir da versão 5.00, as funções de envio e recebimento de SMS foram removidos.
 » As operadoras de celular do Brasil criaram filtros anti-spam que filtram as mensagens enviadas 

por SMS, não permitindo que eles cheguem ao destino, caso detectado certa  quantidade de 
mensagens semelhantes. Para evitar este problema de falha no envio de SMS, é importante 
alterar as mensagens padrões de nome da central, nome das zonas e nome dos usuários.

Atenção! 

Caso comece a receber eventos de Problema de dispositivos de barramento após atualização da central 
de alarme AMT 4010 RF / AMT 4010 SMART para a versão 5.0, orientamos que leia o informativo 
abaixo:

 » Melhoria na comunicação com os dispositivos no barramento.
 » A partir da versão 5.00, foram implementadas melhorias no sistema de comunicação entre 

a central de alarme e os Expansores de zona (XEZ 4008 e XEZ 4108), visando aumentar a 
segurança. 

 » Nessa versão, a central passa a acusar falha de comunicação com expansor de zonas quando 
ocorrer falha parcial da comunicação, em torno de 75%, e não somente quando ocorrer 
falha total de comunicação com os dispositivos, como nas versões anteriores. A alteração visa 
facilitar a identificação de instalações onde a qualidade da comunicação dos dispositivos de 
barramento, está inadequada para o correto funcionamento do sistema.

 » Essas falhas podem ser ocasionadas por cabeamento inadequado, ruído elétrico externo, to-
pologia de instalação incorreta, dispositivos danificados, etc.

Este informativo é parte integrante do Guia de instalação das cen-
trais AMT 4010 RF / AMT 4010 SMART / AMT 4010 SMART NET. 01.22


