
Manual do usuário
KE 218S



KE 218S
Aparelho sinalizador acústico e visual
Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Automatiza.

O KE 218S visa o atendimento imediato de algum evento acidental em banheiros isola-
dos. Este produto possui um botão que quando pressionado aciona um alarme visual e 
sonoro, chamando a atenção para um socorro imediato.



Cuidados e segurança
 » Não se deve passar cabos de rede elétrica e cabos de dados (manga) na mesma tubulação.
 » Não instale o produto em locais sujeitos a extremo calor ou umidade.

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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1. Especificações técnicas

Tensão de alimentação 110/220 Vac
Corrente operacional 65 mA
Potencia operacional 12 W
Temperatura de operação 0 a 50 °C
Umidade de operação 20% a 80%
Método de acionamento Acionador RFID
Frequência de operação - RFID 433 MHz 
Codificação Manchester
Frequência alarme visual flash Entre 1 Hz e 5 Hz
Potência sinal sonoro Entre 35 e 40 dBA
Dimensões central (L × A × P) 175 × 187 × 140 mm
Dimensões acionador (L × A × P) 100 × 90 × 60 mm

2. Características
 » Fácil instalação.
 » Sinalização visual e sonora.
 » Gabinete plástico de alta resistência.

3. Acessórios
 » 1 central KE 218S.
 » 1 acionador.
 » 1 manual de instruções.
 » 1 etiqueta adesiva Alarme de emergência/Banheiro acessível.
 » 1 etiqueta adesiva Em caso de emergência pressione o botão.
 » 1 etiqueta adesiva Reset.
 » 1 etiqueta adesiva Em caso de queda, pressione o botão.
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4. Produto

Vista central

Estrobo

Parafuso para fixação 
do equipamento

LED indica o funcionamento do aparelho

Botão para reset 
do equipamento

Parafuso para fixação 
do equipamento

Sinal sonoro emitido 
quando o aparelho é 

acionado

Vista frontal central

Saída do cabo de alimentação da central

Parafusos da tampa da central

Suporte para fixação 
da central

 Vista posterior central
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Botão tipo soco 
para acionamento

Antena

Botão Reset

Vista lateral acionador

Suporte para fixação do controle Suporte para fixação do controle

Vista superior acionador

Suporte para fixação 
do equipamento

Parafusos do suporte de 
fixação do equipamento

Chave Allen

Fixação central
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Suporte para fixação 
do acionador

Fixação acionador

5. Funcionamento
Ao ligar o aparelho na tomada (110/220 Vac) repare que o LED vermelho sinalizado como Rede pisca continuamente. 
Isso significa que o aparelho está ligado e pronto para receber o sinal do acionador. 

1. Pressione o botão do acionador para ativar o alarme da central;
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2. A central irá disparar os sinais sonoro e visual através do buzzer e do estrobo;

3. Para desativar o acionamento da central, primeiramente desarme o acionador girando o botão para o local indicado no próprio;

4. Em seguida pressione o botão Reset, tanto da central quanto do acionador, para desativar o alarme.
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6. Cadastro e exclusão do acionador
Atenção: utilizar este tópico somente em contato com o suporte da empresa, pois envolve o lacre de garantia do produto.

1. Retire os parafusos da tampa da central, que se encontram na parte posterior;
2. Dentro do gabinete está localizada a placa da central;
3. Para excluir o(s) acionador(es) feche o JP1 com um jumper;

4. Pressione o botão do acionador;
5. A central emite vários bipes seguidos;
6. Desarme o acionador;
7. Retire o jumper do JP1;
8. Para cadastrar o(s) acionador(es) pressione a micro chave BTN1 e mantenha pressionada;

9. Pressione o botão acionador;
10. Aguarde até que a central emita dois bipes com um pequeno intervalo de tempo;
11. Acionador cadastrado, desarme o acionador.
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Termo de garantia
Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal 
de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:                      

Nº da nota fiscal:                              

Data da compra:

Modelo:                    Nº de série:                       

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra defeitos de fabricação que porventura venham 
a apresentar, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a 
partir da data da entrega do produto ao Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto, que é parte 
integrante deste Termo em o todo território nacional. 

2. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste equipamento, e também por eventuais danos a decorrentes 
de roubos, furtos, assaltos, tentativas de fraudes e/ou sabotagens pelo uso de seus produtos. É dever do Consumidor 
acionar um profissional idôneo, capacitado e especializado. O equipamento é garantido contra defeitos dentro das suas 
condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que por ser um equipamento eletrônico, não está 
livre de fraudes e burlas que interfiram o seu correto funcionamento. 

3. Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado, por 
intermédio dos meios de contatos divulgados no manual do produto ou através do telefone (48) 2106-0071, ou ainda, 
através do e-mail suporte@automatiza.com.br / suporte@intelbras.com.br, para que possa ser orientado acerca da for-
ma mais ágil de examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Caso o Consumidor leve o produto 
a quem não está autorizado, a garantia perderá sua validade, já que o produto será considerado violado. 

4. A garantia perderá ainda sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for decorrente de 
fabricação; b) o defeito ou danos no produto tiver sido causado pelo Consumidor e/ ou terceiros estranhos ao fabricante, 
ou em decorrência de obras de engenharia civil defeituosas; c) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, 
sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), incêndios, umidade, tensão na rede elétrica (so-
bretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do 
Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; d) se o produto tiver sofrido influência de 
natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); e) se o número de série do produto houver sido 
adulterado ou rasurado. 

5. Na eventualidade de o Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá contatar o Serviço Autorizado, através 
dos contatos acima disponibilizados, para que possa ser informado sobre a disponibilidade de atendimento domiciliar 
em sua região, e caso disponível, quem poderá contatar para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada 
a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes de transporte, bem como a segurança de ida e volta do 
produto, ficam sob a responsabilidade do Consumidor. 

6. A garantia oferecida através deste termo limita-se ao acima exposto e, com a reparação ou substituição do produto 
defeituoso a Intelbras satisfaz a garantia integral, não cabendo ao Consumidor pleitear quaisquer outros tipos de indeni-
zação ou coberturas, exemplificativamente, porém não limitativos, lucros cessantes, prejuízos originários de paralização 
do equipamento, danos causados inclusive a terceiros, por acidentes decorrentes do uso do equipamento ou a quais-
quer outros emergentes ou consequentes. Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Automatiza 
reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as 
imagens deste manual são ilustrativas.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as 
características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.
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