
Testes Instalação Apus Cell

nº Procedimento Solução

1
Medir resistência no cabo dos laços (L+ e L-), com os cabos 
desconectados da central, a resistência do cabo deve ser de 

aproximadamente 1kΩ.

• Se o valor for muito menor que 1kΩ, o resistor final de linha pode estar em paralelo, ou seja o cabo pode ter derivação, nesse caso 
deve-se encontrar e remover o resistor extra.

• Se a resistência for 0Ω, o laço está em curto e deve-se encontrar o curto.

• Se o multímetro não identificar nenhuma resistência pode ser que o cabo esteja rompido ou que falte o resistor final de linha.

2
Medir resistência nos cabos de sirene, com o cabo desconectado 

da central, a resistência do cabo deve ser de aproximadamente 3.3
k Ω.

• Se o valor for muito menor que 3.3kΩ, o resistor final de linha pode estar em paralelo, ou seja o cabo pode ter derivação, nesse caso 
deve-se encontrar e remover o resistor extra.

 • Se a resistência for 0Ω, o cabo está em curto e deve-se encontrar o curto.

 • Se o multímetro não identificar nenhuma resistência pode ser que o cabo esteja rompido ou que falte o resistor final de linha. 

3 Medir tensão (DC) no cabo dos laços conectados na central (L+ e 
L-), a tensão deve ser aproximadamente 18V

 • Caso a tensão seja de aproximadamente 20V, ou o cabeamento não possui resistor final de linha ou o laço está rompido. 

 • Caso a tensão seja menor que 18V deve-se verificar se há curto no laço ou se há algum dispositivo com os cabos de alimentação 
invertidos.

4
Medir tensão alternada (AC) simbolo (V~) do multímetro no cabo 

dos laços conectados na central (L+ e L-), a tensão alternada deve 
ser 0V.

 • Caso a tensão seja diferente de 0V em AC, isso significa que algum dispositivo está emitindo ruído nos cabos (Provavelmente detector 
de fumaça). Para resolver esse problema, deve-se encontrar o dispositivo com defeito e efetuar a troca do mesmo.

Encontrando curto / Cabo Rompido

Um bom método para encontrar o local do curto ou onde o cabo está rompido é abrir o cabeamento do laço na aproximadamente na metade da instalação. Em seguida deve-se realizar o teste na central, caso o problema seja sanado, deve-se 
reconectar a parte do laço que foi aberta e verificar na próxima metade do laço (Realizar esse procedimento até encontrar o local). Caso contrário, o problema está na parte anterior do cabeamento, e deve-se abrir o laço na metade anterior, e 

assim por diante (realizar o mesmo procedimento até encontrar o local). 


