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INTRODUÇÃO 

  

 O Sensor de Vibração Antifurto foi desenvolvido para aplicação em sistemas de segurança que 

necessitam a detecção de movimentos ou vibrações. Seu circuito é composto por dispositivos 

eletrônicos que medem o movimento em todas as direções. 

 O equipamento pode ser inserido aos demais sistemas projetados pela Eletroeste, possibilitando 

assim maior segurança ao cliente no que se refere a furtos ou ajustes técnicos não autorizados. Além 

disso, o sensor é totalmente compatível com centrais de alarmes convencionais. 

 A saída do sensor é do tipo coletor aberto que pode ser utilizada para informar o sistema de 

segurança da ocorrência de um movimento previamente configurado. 

Aplicações: 

• Sensor para sistemas de alarmes; 

• Detecção de movimento; 

• Quebra-vidro; 

• Prevenção contra furtos de equipamentos; 

• Prevenção contra ajustes técnicos não autorizados. 

Vantagens: 

• Compatível com centrais de alarme; 

• Compatível com Integro®; 

• Baixo consumo; 

• Possibilidade de ligar mais de um sensor em série; 

• Ajuste de sensibilidade; 

• Se o sensor for danificado ou seus cabos forem rompidos, o alarme aciona. 

Para aplicações especiais entre em contato com a Eletroeste. 

 

 

FUNCIONAMENTO 

 

As figuras abaixo mostram os principais componentes do Sensor de Vibração Antifurto. 

 

 
Figura 1 – Cabos. 

 

- Cabos de Alimentação: Utilizados para energizar o 

sensor, vermelho, positivo e preto, negativo. 

- Cabos da Saída: Ativa (abre) quando o sensor detecta o 

movimento, verde, emissor e amarelo, coletor.   

 

 
Figura 2 – Botão de ajuste de 

sensibilidade. 

 

- Botão de Ajuste de Sensibilidade: 

Utilizado para ajustar a sensibilidade do sensor. O ajuste 

é do tipo “single-turn” (volta única), sendo o início da 

volta a sensibilidade mínima e o fim da volta a 

sensibilidade máxima. 

O circuito monitora as vibrações (movimentações) impostas ao sensor.  

 Ao verificar uma vibração com intensidade igual ou superior ao valor de ajuste, a saída (Verde 

e Amarelo, Figura 1) será ativada (chave aberta) durante três segundos. Quando a vibração não atinge 

o valor ajustado, a chave da saída permanece normalmente fechada (NF). 



O ajuste de sensibilidade do sensor pode ser alterado através do giro do botão de ajuste (Figura 

2). São 10 níveis de sensibilidade que podem ser configurados. 

 O circuito é energizado através dos cabos de alimentação (Vermelho e Preto, Figura 1) e 

necessita a conexão de uma fonte de alimentação DC. 

INSTALAÇÃO 

  

 A instalação do sensor é dependente da aplicação do mesmo, bem como do sistema que irá 

interpretar o sensor. A figura 3 mostra dois exemplos, onde na ocorrência de uma movimentação igual 

ou superior ao ajustado pelo circuito o sensor é acionado e o sistema de alarme é informado. 

 

 
Figura 3 – (a) Sensor conectado a uma central de alarme. (b) Três sensores em série. 

 

Recomendações:  

• O sensor é sensível ao movimento e vibração, por isso, é importante que o mesmo seja 

instalado a certa distância de circuitos que apresentam grandes vibrações, como por exemplo, 

relés, contadores, entre outros. 

• Evite instalar o sensor exposto à chuva, o equipamento não é completamente vedado. Além 

disso, chuva de grande intensidade pode causar vibrações no sensor, que irá causar um disparo 

falso. 

• Caso seja utilizado mais de um sensor, preste atenção na tensão de operação do circuito para 

que a queda de tensão dos sensores não abra o circuito totalmente. 

 

CONFIGURAÇÃO 

 

A escolha da sensibilidade do sensor depende diretamente da aplicação em que o sensor será 

utilizado. 

A sensibilidade do sensor é o valor mínimo de vibração que o sensor precisa atingir para acionar 

a saída. O botão de ajuste de sensibilidade é o responsável por determinar a sensibilidade que o sensor 

está funcionando. A figura abaixo mostra um exemplo de como verificar a sensibilidade do sensor: 

 



 
Figura 4 – Exemplo de conexão para verificar sensibilidade. 

 

Com o multímetro é possível ver o comportamento da saída do sensor: Quando o sensor está 

normal (NF) a saída será um valor alto (Vdd), quando o sensor for acionado, a saída será um valor 

baixo (< 1V). O disparo dura aproximadamente três segundos, após esse tempo, o sensor volta para o 

valor normal (Vdd). 

Quando o sensor é energizado e quando a sensibilidade é alterada, o sensor irá mostrar o valor 

em que está configurado. A saída (amarelo) irá ligar e desligar de acordo com o valor da sensibilidade, 

sendo uma vez a sensibilidade máxima e dez vezes a sensibilidade mínima. 

 

 
Figura 5 – Posição (aproximada) dos 10 níveis de sensibilidade no botão de ajuste. 

 

Após 5 minutos em funcionamento, o ajuste de sensibilidade é desabilitado. Caso seja 

necessário alterar a sensibilidade após esse tempo, o sensor deve ser desligado e energizado 

novamente. 

Mais informações e vídeos acesse o site: www.eletroesters.com.br 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

  

 Tensão de Alimentação: 6 V – 24 Vdc 

 Corrente DC: < 20mA 

 Corrente máxima da chave de saída: 500mA 

 Temperatura de trabalho: 60 °C 

 Peso: ~100gramas 

Saída: PNP coletor aberto e normalmente fechado (NF). 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANTE 
  

 O produto tem garantia de 6 meses, uma vez que o lacre de garantia não tenha sido violado e o 

produto esteja em funcionamento dentro de suas especificações técnicas. 

 

 A Eletroeste reserva-se o direito de fazer correções, modificações, melhorias, e outras 

mudanças que forem necessárias em seus produtos, sem a necessidade de noticiar. 

 A Eletroeste não assume responsabilidade pelo mau funcionamento do equipamento quando 

suas especificações técnicas são extrapoladas, podendo danificar o produto. 

 A Eletroeste não aconselha que este equipamento seja utilizado em aplicações onde o 

funcionamento ou não do aparelho possa apresentar risco de vida a pessoas. 

 Reprodução desta documentação com modificações não é permitida, para tanto a Eletroeste 

não é responsável por este tipo de documentação. 


