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1. Apresentação 
A Controladora CT370 foi desenvolvida para ser utilizada nos sistemas de segurança. Ela deve ser 

empregada em conjunto com fechos, fechaduras eletromagnéticas ou outros dispositivos com carga 
compatível aos níveis de tensão e intensidade de corrente de seus relés (ver especificações técnicas). 
Permite o acesso através de leitoras de cartão, senha, código de barras e outros tipos de leitores 
compatíveis com os padrões de comunicação da controladora. Pode ainda ser acionada por botão, 
interfone, central telefônica, controle remoto ou qualquer outro dispositivo de acionamento com saída 
tipo contato seco. 

 

2. Itens que Acompanham 
• Controladora CT370 
• 4 Jumpers 

3. Especificações Técnicas   
Tensão de alimentação 12 VCC 

Corrente máxima* 140 mA 
Potência operação 1,68 W 

Corrente de chaveamento 2 A 
Tensão de chaveamento 250 VCC 

Temperatura de operação 10 à 50 °C 
Com entrada para leitores do tipo Manchester/RS232/Abatrack/WIEGAND/RS4

85 
Interface de comunicação ETHERNET 

Dimensões 118 x 139 x 18 (A x L x P) mm 
*A placa consome uma corrente máxima de 140mA sem carga e possui capacidade de transmitir 
até 310mA para a carga, totalizando um máximo de 450mA. 
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4. Características Gerais 
� Funcionamento em rede Ethernet ligada a um servidor central; 
� Capacidade para 9.000 chaves na Lista Branca; 
� Capacidade de 30.000 usuários online; 
� Capacidade para armazenar até 100.000 eventos quando está off-line; 
� Capacidade de Indeterminado* de eventos online; 
� Permite chave de coação; 
� Possui entrada para sensor de porta possibilitando monitorar estado da porta e configurar alarme 

de porta aberta; 
� Possui entrada de acionamento de alta prioridade para integração com sistema de incêndio; 
� Possui entrada para botão emulador; 
� Disponível nos modelos porta e catraca (com ou sem urna); 
� A placa possui LED de sinalização de estado da controladora; 
� Pode ser configurada para acionamento de até 2 portas ou de uma porta com saída de acionamento 

de alarme. 
* A capacidade é indeterminada, pois depende da capacidade de armazenamento do computador (servidor de banco 
de dados). 
 
5. Visão Geral do Equipamento 
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5.1. Sinalização 
Led Sinalização 

Led-VDC O Led aceso indica que a controladora está 
alimentada. 

Led-Status São 3 status de sinalização desse led: 
-Quando piscar uma vez, indica placa ligada; 
-Quando piscar duas vezes, indica que a placa está 
conectada à rede, mas sem comunicação com o 
servidor;  
-E quando piscar 3 vezes, indica que a placa está se 
comunicando com o servidor. 

Led-SD O Led-SD aceso indica que o cartão micro SD está 
conectado na controladora. 
Led aceso indica que o cartão está conectado. 
Led apagado sinaliza que o cartão não está 
encaixado. 
Led piscando (somente em configuração de PORTA) 
indica que está sem o cartão mas está online. 

Led-SP Sinaliza a velocidade da placa de rede conectada à 
controladora: 
-Se o led estiver aceso 100 Mbps; 
-E se o led estiver apagado 10 Mbps. 

Led-Duplex Sinaliza o tipo de comunicação Duplex 
Led aceso é Full. 
Led apagada é Half. 

Led-Online Indica como está a comunicação com o servidor: 
Led piscando vermelho - está sem comunicação com 
o servidor 
Led piscando verde - placa está se comunicando 
online 
Led piscando verde e vermelho simultaneamente – 
Sinaliza para o usuário aguardar algum 
processamento, que está sem o cartão micro SD, 
algum travamento na controladora ou configuração 
errada. 

 

Sinalização Sonora:  Os leitores emitem um bip para sinalizar um acesso liberado e três bips para um 
acesso negado.  Para indicar que o cartão micro SD não está corretamente colocado os leitores que 
utilizam as saídas BZ1 ou BZ2 emitem sequências de dois bips por um período curto após a inicialização 
da placa. Leitores que utilizam as saídas TX+ e TX- ficam permanentemente alarmadas até que o cartão 
micro SD seja inserido e a controladora reiniciada ou que a mesma fique operando online. 
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5.2. Configuração dos Jumpers Para Leitores 
 JP-LED JP-BZI JP-BZL 1 RX TX 

Leitor Automatiza Manchester 0 0 1-2 0 0 
Leitor Automatiza WIEGAND 1 1 2-3 0 0 

Leitor Acura 1 1 2-3 0 0 
Leitor HID 0 0 0 0 0 

Leitor BIO 3000 1 1 2-3 1 1 

 
5.2.1. Configuração de Jumpers Resets 

� JP3 – Limpeza da Lista Branca: realiza o delete de todas as chaves gravadas na lista branca. Para 
realizar a limpeza: 
1. Desligue a placa; 
2. Feche o Jumper JP3; 
3. Ligue a placa, aguardar 1 minuto para deletar todos os registros; 
4. Remova o jumper JP3. 

� JP4 – Limpeza da Memória EEPROM: realiza a limpeza da memória EEPROM, ou seja, retorna às 
configurações de fábrica. Para realizar a limpeza: 
1. Desligue a placa; 
2. Feche o Jumper JP4; 
3. Ligue a placa, aguardar 1 minuto para a deleção de todos os registros; 
4. Remova o Jumper JP4; 
5. Reconfigure o endereço IP. 

6. Recomendações de Instalação 
• Com a rede elétrica desligada, execute toda a instalação e somente após verificar se a 

instalação está correta, ligue a rede elétrica; 
• Ligue primeiro o cabo terra e depois os outros cabos isto para prevenir danos causados pela 

energia estática; 
• Utilize cabo manga blindado ou UTP CAT5, para fazer as ligações dos leitores. Recomenda-se 

o uso de cabos blindados em ambientes que possam sofrer interferência eletromagnética;  
• A distância entre a controladora e o leitor é de no máximo 10 metros; 
• Utilize cabos de 0,75 mm² ou superior para ligações de alimentação e para conexões de 

alimentação das fechaduras; 
• Para os leitores ligados a controladora recomenda-se usar um fusível de 500mA/250V na 

alimentação do leitor para proteger o circuito da controladora e do leitor instalado contra 
curto-circuito 

• Estanhe todas as conexões; 
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• Não deve-se passar cabos de rede elétrica e cabos de dados (UTP) na mesma tubulação; 
• Não faça derivação dos terminais de alimentação da controladora para os terminais de ligação 

da fechadura, deve-se trazer 2 fios separados da fonte de alimentação, como mostra a imagem 
abaixo: 

 

• Não instale o produto em locais sujeitos a extremos de calor ou umidade. 
• Topologia de rede recomendada: 
Recomenda-se utilizar uma rede isolada com o servidor ligado no mesmo switch das controladoras. 

Para melhorar o desempenho do sistema. Não recomendamos o cascateamento entre switch. 

 
Atenção: Há limitações para ligação de uma controladora em duas portas. São elas: 
• Não são diferenciados os eventos entre as portas, ou seja, as duas portas estarão registrando 

eventos como se fosse uma porta. 
• Não são diferenciadas as permissões entre as portas, ou seja, se atribuída uma permissão para 

um usuário acessar a porta A ele terá automaticamente permissão para acessar a porta B. 
 

ATENÇÃO: DANOS CAUSADOS PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE 
INSTALAÇÃO OU USO INADEQUADO DO PRODUTO, NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA, 
VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO. 
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7. Esquema de Ligação 
Os esquemas abaixo foram elaborados para configuração de porta + alarme que é a configuração 

mais comum. Caso sua configuração seja porta + porta, que é uma configuração que possui limitações 
(já citadas neste manual) entre em contato com o suporte técnico da automatiza pelo site 
http://www.automatiza.com.br/ ou pelo telefone 48 2107-0070. 

7.1. Ligação da Fechadura Eletroímã 

 

7.2. Ligação da Fechadura Eletromecânica 
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7.3. Botão de Saída 

 

7.4. Sensor de porta  
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7.5. Leitor Manchester Automatiza 

 

7.5.1. 2 Leitores Manchester Automatiza 
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7.6. Leitor WIEGAND Automatiza 

 

7.6.1. 2 Leitores WIEGAND Automatiza 
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7.7. Leitor Acura AM-07 

 

7.7.1. 2 Leitores Acura AM-07 
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7.8. Leitor BIO 3000  

 

7.8.1. 2 Leitores BIO 3000 
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7.9. Teclado V3 RS485 

 

7.9.1. 2 Teclados V3 RS485 

 



  16   

7.10. Leitor LE 230 

 

7.10.1.   2 Leitores LE 230 
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7.11. Leitor Prox 9004 

 

7.12. Conversor Manchester 433MHz 
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8. Configuração da Controladora e do Software  
Após fazer todas as ligações necessárias, deve-se configurar a controladora: 

O primeiro passo é conectar o cabo de rede na controladora para fazer a comunicação com a 
máquina servidor (máquina servidor é o computador que gerencia os dispositivos). Há duas maneiras de 
fazer essa comunicação, são elas: 

• Conectar uma ponta do cabo de rede na controladora e a outra ponta na máquina 
servidor. Como mostra a imagem abaixo: 

 
 

• Conectar uma ponta do cabo de rede na controladora e a outra ponta na rede local que 
tem conexão com a máquina servidor. Como mostra a imagem abaixo: 

 
O cabo de rede que será conectado deve ser ponto a ponto, ou seja, suas pontas devem ser iguais. 

Obs.: Quando a controladora é conectada à rede local ou na placa de rede da máquina servidor, o 
LED-Status irá piscar duas vezes. 

Com a controladora na rede, deve-se baixar e instalar o software NETCONTROL. Para isso, veja os 
manuais de instruções do software NETCONTROL em formato de texto ou de vídeo que está disponível 
no link: http://www.automatiza.com.br/produtos/controles-de-acesso/software/. Escolha o pacote do 
seu software NETCONTROL, clique, vá na aba ‘’suporte e download’’’ e veja os vídeos manuais ou leia os 
manuais de instruções. 

Lembrete: Antes de fazer o download, verifique com seu vendedor qual a licença que você deve 
adquirir. 
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9. Termo de Garantia 
A Automatiza Indústria e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. assegura ao 

comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 (um) 
ano, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.  
Extinção de Garantia 
Esta Garantia será considerada sem efeito quando:  
- Do decurso normal do prazo de sua validade.  
- Forem verificados sinais de violação das suas características originais ou montagem fora do padrão de 
fábrica.  
- O produto venha a sofrer em decorrência do mau uso, ligado fora das especificações técnicas, acidentes 
mecânicos, fogo e agentes da natureza.  
Procedimentos 
Em caso de possíveis defeitos nos produtos industrializados pela Automatiza Ind. e Com. de 
Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e comercializados pelo Revendedor e que estejam dentro do prazo 
de garantia, deverão ser tomadas as seguintes providências:  

1. O Revendedor deverá entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da 
Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. que, num 1° momento 
tentará solucionar o problema via telefone ou conexão remota. 

2.  Caso o Suporte Técnico não solucione o problema por estes meios, será fornecido um número 
de RMA (Remessa de Mercadoria para Avaliação). 

3. De posse deste número, o Revendedor deverá enviar o produto supostamente defeituoso, 
juntamente com a nota fiscal de conserto de mercadoria e com frete pago através da 
transportadora indicada pela Automatiza. 

4. Tomadas as medidas acima, será efetuada a avaliação do equipamento pela Automatiza Ind. 
e Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e diagnosticado o defeito. 

5. Caso seja confirmado defeito de fabricação, será efetuado o conserto ou substituição do 
equipamento sem ônus ao cliente. 

6. Verificando-se defeito de fabricação, a Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos 
Eletroeletrônicos Ltda. reembolsará o valor do frete e pagará o frete de retorno. 

7. Caso seja verificado defeito ou falha na instalação, será elaborado um orçamento para 
manutenção do equipamento. 

8. Sendo diagnosticada falha ou imperícia na instalação do equipamento, este custo deverá ser 
cobrado, bem como o frete de retorno. 

9. As disposições deste Termo de Garantia são válidas entre a Automatiza Ind. e Com. de 
Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e a Revenda, só admitindo o contato entre cliente final 
e Suporte Técnico para sanar dúvidas técnicas. 

10. A Automatiza garante ao usuário deste produto que, ela não danifica as configurações de sua 
máquina e os arquivos nela contidos.  

Nota: Nossos produtos encontram-se em constante desenvolvimento. No entanto, as ilustrações, dados, 
descrições e informações técnicas constantes neste manual, estão de acordo com a aprovação técnica 
quando de sua impressão. A Automatiza Indústria e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda., 
reserva-se ao direito de alterar qualquer modelo de seus produtos, sem aviso prévio. Caso haja dúvidas 
quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou empresa, consulte uma revenda 
autorizada da Automatiza.  
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