
SIRENE SEM FIO CRONN 
RF 433,92MHZ

Indicada para locais de difícil acesso, e sem estrutura para passagem 
de fios. Otimiza a instalação, e a certeza de um serviço rápido e limpo.

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/revendedor.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 responsabiliza 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. 

15 - GARANTIA:
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2 - LINHA DE SIRENES SEM FIO CRONN

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).

SIRENE SEM FIO ROBOT COMPLETA S.F.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).

SIRENE SEM FIO ROBOT S.F.R.:

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

SIRENE SEM FIO FIXA S.S.F.:
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1 - TRANSMISSOR REPETIDOR DE SIRENES CRONN-SEM FIO.

Funcionamento: Necessário instalar um Transmissor Repetidor de 
Sirenes Cronn (3 fios apenas) entre a central de alarme instalada (Sulton, 
Intelbrás, JFL,etc.) e as sirenes sem fio.  Desta forma, as sirenes sem fio 
(3 modelos à disposição) escolhidas passarão a funcionar, ligar/desligar, 
disparar, conforme os comandos, controle remoto da central de alarme na 
qual estão instaladas.

3- FUNÇÕES:

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 - GRAVANDO SIRENE NA MEMÓRIA DO TRANSMISSOR REPETIDOR 
DE SIRENES:

CHAVE DE
PROGRAMAÇÃO

Após alimentar as Sirenes Sem Fio em 12 volts, pressionar e soltar a tecla 
de programação na mesma, esta emitirá 1 bip, (fica aguardando por 12 
segundos), em seguida pressionar a tecla da chave de programação no 
Transmissor Repetidor De Sirenes, a Sirene Sem Fio emitirá 3 bips 
validando o recebimento do código desta, confirmando a gravação. Repetir 
o processo para todas as Sirenes Sem Fio que serão gravadas.

5 - SAINDO DA ETAPA DE GRAVAÇÃO DA SIRENE:
Após 12 segundos aguardando o código do Transmissor Repetidor De 
Sirenes, e não recebendo este código, a sirene sem fio emitirá um breve 
disparo e sairá da etapa de programação.

6 - TEMPORIZAÇÃO DE DISPARO PREVIAMENTE CADASTRADOS:
As sirenes irão disparar somente durante os tempos programados previa-
mente de 2, 4 ou 6 minutos, mesmo que esta continue recebendo sinal de 
disparo da central de alarme. A temporização de disparo máximo será de 6 
minutos.
7 - PROGRAMANDO AS TEMPORIZAÇÕES DE DISPARO:

CHAVE DE
PROGRAMAÇÃO

BRANCO - LIGAR NA SAÍDA DA SIRENE DO ALARME

VERMELHO - LIGAR AO POSITIVO DA BATERIA

PRETO - LIGAR AO NEGATIVO DA BATERIA

TRANSMISSOR REPETIDOR 
DE SIRENES SEM FIO

LONGO ALCANCE
ALTO DESEMPENHO

9 - 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 programa-
ção, 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:

8 - MEMÓRIA DE DISPARO:
As sirenes guardam na memória seu último comando/status recebido da 
central de alarme. Desta forma, ao faltar luz, ou quedas de tensão, o 
programa das sirenes volta na mesma condição. Ligado/desligado ou 
disparado (necessita de bateria back-up não fornecida).

10 - QUANTAS SIRENES POSSO CADASTRAR NOS TRANSMISSORES 
REPETIDORES DE  SIRENE SEM FIO:
Recomendamos até 5 sirenes (com segurança), com distâncias máximas 
entre a sirene e o Transmissor Repetidor de até 150 metros, dependen-
do do local, condições climáticas, temperatura ambiente, bloqueios por 
construções, paredes, etc etc. 

14 - 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

Basta aguardar 12 segundos, o sistema emite um breve disparo e sairá da 
etapa de programação.

Pressionar e soltar 3 vezes seguidas a tecla de programação na Sirene 
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.

LED

SR. INSTALADOR: Instale O Transmissor Repetidor de Sirenes 
Cronn por último nas centrais de alarme. Por ser potente e de alto 
desempenho, ele interfere na programação.  

11- TESTANDO AS SIRENE SEM FIO:

Utilizar Bateria A23/A27 ou Bateria Selada, para simular transmissão de 
sinal para as Sirenes Sem Fio. Utilizar o Fio Branco (ao positivo+) como 
sinal de liga e desliga.
Cada Transmissor Repetidor possui código único, que os transmite a 
Sirene Sem Fio Cronn cadastrada, impedindo seu funcionamento em 
outros estabelecimentos.
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13 - CÓDIGO ÚNICO DE TRANSMISSÃO PARA O TRANSMISSOR 
REPETIDOR DE SIRENES CRONN:
Cada Transmissor Repetidor possuem código único, que os transmitem 
às Sirenes Cronn- Sem Fio cadastradas, impedindo seu funcionamento 
em outros estabelecimentos.

12 - SUBSTITUINDO A MEMÓRIA DAS SIRENES GRAVADAS:
A memória das Sirenes Cronn-Sem Fio é substituída toda vez que é feito 
o processo de gravação. Um código substituindo o outro.


