
ALARME RESIDENCIAL CRONN

Utilização em residências, comércios, chácaras, indústrias etc.         f

SEM FIO - RF 433,92MHZ

Função Alarme: Aceita cadastrar controles remotos, sensores de presença e magné-
ticos e passa atuar como um alarme simples e prático.

2 - LINHA DE ALARMES RESIDENCIAIS CRONN SEM FIO. 

Possui gabinete translúcido na cor vermelha, quatro LEDs 
internos de alta potência, onde dois deles ficam piscando 
(opcional) e quatro quando em modo disparo (pânico). Um 
carregador de baterias interno, para baterias 9 volts recarregá-
veis. Tem de ser alimentada por uma fonte externa de no mínimo 
500 miliampéres (fornecida).

ALARME ROBOT COMPLETA SEM FIO A.R.R.C.: 

Possui gabinetes na cor preta, um carregador de baterias interno 
para baterias 9 volts recarregáveis, tem de ser alimentada por 
uma fonte externa de no mínimo 500 miliampéres (fornecida).

ALARME ROBOT SEM FIO A.R.R.:

Possui gabinetes na cor preta ou branca, necessário ser alimen-
tada por uma fonte externa de no mínimo 500 miliampéres 
(fornecida). 

ALARME FIXA SEM FIO A.R.F.:

2 - FUNÇÕES:

LED

3 - ETAPAS DE PROGRAMAÇÃO DO ALARME RESIDENCIAL:
Etapa 1- Programação de Controles Remoto
Etapa 2- Programação de Sensores Magnéticos e Presença sem fio
Etapa 3- Programação dos tempos de disparo (2, 4 ou 6 minutos).
Etapa 4- Programação do Funcionamento dos Leds de Aviso e Disparo (sai de fábrica 
com os LEDs habilitados).

Led Indicativo de Funcionamento (opcional):  Disponível para a Sirene Robot 
Completa. Sai de fábrica com a função led de aviso habilitada. Desta forma os 2 
leds de aviso estarão sempre piscando estando a sirene ligada ou desligada. 
Esta função poderá ser desabilitada deixando os 4 Leds em funcionamento 
somente no momento do disparo.

4 - CADASTRANDO CONTROLES REMOTOS NA MEMÓRIA DO ALARME:
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Após alimentar o Alarme Residencial Sem Fio em 12 volts, pressionar e soltar uma 
vez a tecla de programação. Após ouvir o bip de resposta, pressionar 1 tecla do 
controle remoto o Alarme Residencial Sem Fio emitirá 3 bips confirmando a 
gravação (se o controle não for  pressionado dentro do prazo de 12 segundos, a 
sirene sairá do modo de gravação). Repetir este procedimento para os demais 
controles remotos individualmente (16 controles no máximo).   

5 - CADASTRANDO SENSORES MAGNÉTICOS E DE PRESENÇA SEM FIO:

Pressionar e soltar 2 vezes seguidas a tecla de programação no Alarme Residencial 
Sem Fio, a sirene emitirá 2 bips. Ativar a transmissão do sensor a ser cadastrado na 
sirene. A sirene emite 3 bips confirmando a gravação na memória. (se nenhum sensor 
for pressionado dentro do prazo de 12 segundos, a sirene sairá do modo de 
gravação). Repetir este procedimento para todos os demais sensores sem fio 
(presença ou magnéticos) individualmente (16 sensores no máximo).

SENSOR DE 
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6 - PROGRAMANDO AS TEMPORIZAÇÕES DE DISPARO:
CHAVE DE
PROGRAMAÇÃO

Pressionar e soltar 3 vezes seguidas a tecla de programação no Alarme Residencial 
Sem Fio, a sirene emitirá 3 bips, e entra no modo de programação, em seguida 
pressionar a chave de programação por 5 segundos, a sirene emitirá 1 bip (para 2 
minutos), mantendo pressionado, 2 bip (para 4 minutos), mantendo pressionado, 3 
bips (para 6 minutos), solte em seguida aos bips e estará programado o tempo de 
disparo.

8 - QUANTAS SIRENES POSSO CADASTRAR NOS CONTROLES REMOTOS:
Utilizando controles 433,92mhz, Code Learning recomendamos até 3 sirenes (com 
segurança), com distâncias máximas entre a sirene e a controle remoto de até 50 
metros, dependendo do local, condições climáticas, temperatura ambiente, bloqueios 
por construções, paredes, etc etc. No caso de optar em instalar uma segunda sirene 
no mesmo equipamento, deve-se programar os controles e sensores, igualmente 
como foram programados na primeira sirene. Fazendo isso, todas as sirenes 
obedecerão aos comandos dos controles remotos e sensores ao mesmo tempo.

7 - PROGRAMANDO O FUNCIONAMENTO DOS LEDS DE AVISO E DISPARO: 
Sai  de fábrica com os Leds de aviso habilitados. Para debabilitar: Pressionar e soltar 
a chave de programação na Sirene Robot Completa por 4 vezes seguidas, a sirene 
emitirá 4 bips e entra no modo de programação, em seguida pressionar a chave de 
programação por 5 segundos, a sirene emitirá 1 bip (leds de aviso habilitado), 
mantendo pressionado 2 bips (leds de aviso desabilitado), solte a tecla em seguida 
aos bips da sirene e estará programada a função desejada. 
Importante: Os 4 leds de disparo não podem ser desabilitados. Para sair do modo de 
programação: Basta aguardar 12 segundos, o sistema emite um breve disparo e sairá 
da etapa de programação.

9 - PARA APAGAR OS CONTROLES REMOTOS CADASTRADOS NA 
MEMÓRIA DA SIRENE CRONN-SEM FIO:
Pressionar e soltar a tecla da chave de programação no Alarme Resideincial Sem 
Fio, a sirene emite um bip, em seguida pressionar a tecla da chave de programação 
por 5 segundos, a sirene emite 5 bips e desta forma, apaga todos os controles 
remotos cadastrados na memória. Não é possível apagar somente 1 ou 2 controles da 
memória individualmente. O procedimento apaga todos os controles de uma só vez. 

Pressionar e soltar 2 vezes seguidas a tecla de programação no Alarme Resideincial 
Sem Fio, a sirene emite 2 bips e em seguida pressionar a tecla da chave de 
programação por 5 segundos seguidos, a sirene emite 5 bips e desta forma, apaga 
todos os sensores sem fio cadastrados na memória. Não é possível apagar somente 
1 ou 2 sensores da memória individualmente. O procedimento apaga todos os 
sensores de uma só vez.

11.1 - SETORIZANDO ALARME RESIDENCIAL SEM FIO CRONN
Para fazer a setorização mantendo a parte externa acionada e a parte interna desligada de 
uma residência, loja, barracão, etc... Basta o instalador/usuário cadastrar sensores de 
presença semi externos (SPD 2PIR) e sensores magnéticos sem fio (SMD 100) para portas 
nas sirenes (3 modelos à sua escolha) que ficarão responsáveis pelo monitoramento 
externo. E para os sensores internos (SPD 300) cadastrar outras sirenes. Desta forma, 
através de controles remotos independentes, um para Alarme Residencial Sem Fio 
externa e outro para Alarme Residencial Sem Fio interna. E desta forma o instalador/usuá-
rio poderá controlar o que manterá ligado/desligado da casa

11.2 - INVERTENDO A PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES E SENSORES: 
O sistema aceita programar, mas não irá funcionar- Se isto acontecer, 1 Controle remoto ser 
cadastrado na etapa de programação de sensores ou o inverso 1 sensor ser cadastrado na 
etapa de programação de controles. Neste caso o instalador/usuário, terá de entrar na 
Programação para Apagar Controles e Sensores e limpar a memória do sistema. E 
programar Controles e Sensores da forma correta.

11.3 - CADASTRANDO CONTROLES E SENSORES:
Ao entrar nas etapas de programação de Controles e Sensores, o sistema aguarda por 12 
segundos o cadastramento destes. Neste período de 12 segundos, qualquer controle (code 
learning 433,92Mz) acionados nas imediações poderão ser cadastrados inadvertidamente. 
Neste caso, proceder da mesma forma do item acima. Deve se limpar a memória do sistema 
e cadastrar os controles e sensores corretos.

11.4 - SENSORES DE PRESENÇA DISPARANDO: 
O instalador /Usuário deverá utilizar os sensores de presença de forma correta. Os de 
utilização para ambientes internos (SPD 300) ou os de uso Semi Externo (SPD 2PIR). Deve 
se respeitar a utilização destes sensores para os seus respectivos ambientes sob o risco de 
disparos em falso.

11 - DICAS IMPORTANTES PARA INTALADOR/USUÁRIO:

FONTE 12V DC

CHAVE DE
PROGRAMAÇÃO

13 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
*Tensão de operação: 12v DC
*Consumo Stand-by: 06,3mA
*Consumo em Transmissão: 44,3mA
*Alcance médio: 150 metros (campo aberto)
*Frequência de recepção: 433,92Mhz
*Sirene fixa (sem Leds) em modo disparo: 80 mAh

12 – LIGAR EM UMA FONTE OU BATERIA 12V:

10 - PARA APAGAR OS SENSORES CADASTRADOS NA MEMÓRIA DO 
ALARME RESIDENCIAL CRONN-SEM FIO:

15 - GARANTIA:

Data de instalação:___/___/___
Nota Fiscal nº:_____________________________________________________________
Nome da loja:______________________________________________________________

           @cronnalarmes
CNPJ: 02.091.963/0001-73 
Comercial: 41 3338-3664 
Vendas/Suporte: 41 9 9673 0468
comercial@cronnalarmes.com.br

A Circon Montagem de Circuitos Impressos Eireli, fabricante dos produtos Cronn, garante seus 
sistemas de segurança eletrônica totalmente por 6 meses a contar da data de venda ao consumidor. 
Neste período, se o produto apresentar algum eventual defeito, a Circon prestará o serviço de 
Assistência Técnica. Para que esta garantia tenha efeito, é imprescindível a apresentação da nota 
fiscal de compra. De outra forma, a Circon promoverá o conserto do produto fora da garantia. A 
garantia restringe-se, única e exclusivamente, ao produto, não incorrendo responsabilidade em 
pessoas ou propriedades.d

PRODUTOS FORA DA GARANTIA: Excluem-se da garantia: A(s) bateria(s) do controle remoto, 
produtos mal instalados, violados ou que foram submetidos a quedas, umidade ou calor excessivos, 
bem como o uso inadequado comprovado pelo fabricante e produtos sem a apresentação da nota 
fiscal. Nestes casos as despesas com envio do produto à fábrica, correrão por conta do cliente/re-
vendedor.l

Circon Montagem de Circuitos Impressos Eireli, reserva-se o direito de fazer alterações em sua linha 
de produtos e manuais, sempre que for necessário, sem prévio aviso. A Circon, não se responsabili-
za pelos danos causados por profissionais não qualificados, durante a instalação deste sistema de 
alarme. As eventuais trocas em garantia, deverão obrigatoriamente ser prestadas pelo distribuidor 
responsável pela venda do produto. 

www.cronnalarmes.com.br


