
Fabricado por 
CNPJ 08.460.194/0001-10

SAC e-mail: sac@protection.ind.br
www.protection.ind.br

Garantia de 1 Anos contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Nesta embalagem contém:
1 - Monofone
1 - Base (interfone)
1 - Placa de Rua
1 - Cabo espiral
1 - Jogo de parafuso/bucha

Nomes das partes e funções

VISÃO INTERNA

VISÃO FRONTAL

Botão de
destravamento
de fechadura
eletromagnética
(opcional)

Terminais
de ligação
(3,2,1).

Interfone Interno

Microfone
Capta a voz do visitante,

bem como sons externos.

Alto Falante
Transmite a voz do anfitrião 
(pessoa interna).

Botão de chamada (campainha)
Quando o botão é pressionado, 
a campainha toca internamente 
no(s) Interfone(s).

VISÃO FRONTAL

VISÃO INTERNA

Terminais de ligação
F(4), F(3), 2, 1

Capa protetora
contra chuva

Painel Externo

CABO 1 - Ligação do  Placa de RuaInterfone com a
Recomendamos a mesma bitola de fios para a instalação das Extensões opcionais.

CABO 2 - Ligação da fechadura com a placa de rua
A entrada de energia da fechadura eletromagnética não tem polarização, sendo assim o fio que vem
do porteiro pode ser ligado em qualquer borne (terminal) da mesma.

de 0  até  50 metros  -   Utilize cabo 2x1.5mm²F
F

Tabela de Bitola de Fios Esquema de ligação (2 fios)

Painel Externo Interfone Principal

21 3

Extensões

21 3

Ligação de Extensões adicionais PT-285
Pode ser ligado até mais 2 Interfones Extensões PT-285 em conjunto com 1 Kit Porteiro PT-282,
totalizando 3 interfones.
O interfone extensão Protection modelo PT 285 é alimentado pelo Interfone Principal
modelo PT-282, portanto não é ligado diretamente na rede elétrica.
A ligação do interfone extensão PT-285 deve ser feita em paralelo com o Interfone Principal PT-282
ou seja: borner 1 de um interfone no borner 1 do outro e sucessivamente, o 2 no 2 e o 3 no 3
como esquema ao lado.

de 50  até  300 metros
Utilize cabo 2x0.5mm²F

F

máximo 50 metros
Utilize cabo 2x1.5mm²

Ligação c/Fonte
para ligação de
fechaduras em

grandes distâncias
PT-690 ou PT-695

Porteiro
Eletrônico
PT-282

de 0 até 50 metros  -  Cabo  2 x 0,65 mm²

de 50 até 100 metros - Cabo  2 x 0,80 mm²

de 100 até 200 metros - Cabo  2 x 1,0 mm²

de 200 até 300 metros - Cabo  2 x 1,3 mm²

Fechadura

34 2 1

Ajuste de volume
do alto-falante
do painel externo.

ABS
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P a de r em

Ajuste de volume
do alto-falante
do interfone.

Fio para ligação
na energia elétrica
127~220V
bivolt automático.

rede elétrica
127~220V


