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TERMOS DE GARANTIA
A Compatec assegura ao comprador deste produto, garantia contra
defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de instalação.Em caso de defeito, no período da garantia, a
responsabilidade da Compatec fica restrita ao conserto ou substituição do
produto de sua fabricação.A substituição ou conserto do equipamento não
prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perde seu efeito por:
Uso indevido, descuidos, desconhecimento das instruções contidas no
Manual de instalação, falta de aterramento, instalação do produto em
ambientes inadequados, expostos a umidade ou calor excessivo.
Ignorar as recomendações e procedimentos necessários para seu perfeito
funcionamento e proteção.

Esta garantia não cobre:
Oscilação de voltagem, ligação em voltagem errada e descarga elétrica
provocada por raios.
Transporte e remoção dos produtos para conserto/instalação.
Danos causados por água, fogo e descarga elétrica.
IMPORTANTE: Para validação da garantia é necessário o
preenchimento correto dos dados deste certificado.

Dados do Instalador
Nome: __________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
Bairro: ________________________ Cidade: _____________________U.F. ___
Fone: ______________________________Fax: _________________________
e-mail: __________________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________

Dados do Cliente e produto
Nome: __________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
Bairro: ________________________ Cidade: _____________________U.F. ___
Fone: ______________________________Fax: _________________________
Tipo/Modelo: ____________________________________________________
Número serial: _________________________________________________
Número da Nota fiscal: __________________________________________
Data da Instalação: _____________________________________________
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES QUANTO à instalação (suas dúvidas estão aqui)
- Atenção ao inserir CHIP GSM PRÉ-PAGO, tome cuidado para inicialmente zerar a
agenda e inserir os telefones que a central discará na seqüência correta;
- Algumas operadoras podem demorar de 4 a 6 horas para o NOVO CHIP LIBERAR
PARA ORIGINAR CHAMADAS, por favor, realize os testes de chamadas após este
período para garantir o perfeito funcionamento de sua nova linha CELULAR GSM;
ESQUEMA DE LIGAÇÕES E INSTALAÇÃO
PARA SUA INSTALAÇÃO SER BEM SUCEDIDA, PRESTE ATENÇÃO PARA A CORRENTE
TOTAL QUE O CONJUNTO CONSUMIRÁ DA FONTE DA CENTRAL
(CENTRAL+CELULAR+SENSORES+SIRENE+ACESSÓRIOS)
A PLACA ELETRÔNICA DA CENTRAL FOI PROJETADA COM PROTEÇÕES NAS TRILHAS
PARA CORRENTE DE SIRENE EXCESSIVA E CORRENTE DE FONTE EXCESSIVA
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SAÍDA PARA SIRENE
12 VOLTS DC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tensão de entrada:
108 a 232 Vac x 50/60 Hz
Fonte DC para carregador e sensores:
13,8 Vdc, capacidade máxima 1A
Bateria recomendada: 12 Vdc x 7Ah (para backup do sistema)
Tensão de carga da bateria:
13,8 Vdc
Carregador de bateria integrado no sistema, com controle de tensão e corrente
Proteção contra ativação da central por bateria de backup baixa:
AVISO
Tensão > 11,7 Vdc OK
Tensão < 10,5 Vdc Falha. Necessário 30 segundos para retorno a status OK (com
tensão normal).
4 BIPS NA SIRENE AO ATIVAR com falha
Saída para sirene:
12 Vdc x 300mA (máx.) OBSERVAR CONSUMO GERAL DA
CENTRAL
Saída auxiliar para acionamento com relê PGM: relê 7A / 220V e 10A / 110V
Consumo de energia (central): 32mA desarmada
38 mA armada
12 mA celular em Stand By
250mA celular em chamada
Número de controles para armar / desarmar:
128 controles
Número de sensores sem fio por setor: 21 sensores
Freqüência / padrão:
433,92 MHz, código HT6P20 (Code Learning)
Alcance:
> 30 metros
TELEFONES COMPATÍVEIS COM A CENTRAL:
SIEMENS A50, M50, C45;
Tempo de disparo de sirene por disparo: 4 minutos, após há rearme automático
Tempo de disparo de sirene por pãnico: 4 minutos, após há rearme automático
*Recomenda-se que a instalação seja realizada por um técnico eletrônico e/ou
empresa especializados. O bom funcionamento do sistema depende da qualidade da
instalação e de todos os dispositivos utilizados. Sensores de má qualidade podem
causar disparos falsos na central.

- +
SINAL DE ALARME

SENSOR
ATENÇÃO:
-USE CABEAMENTO ADEQUADO
-FONTE CHAVEADA 127/220V
AUTOMÁTICO
-CONEXÇÕES ERRADAS PODEM
DANIFICAR A CENTRAL
-DESLIGUE A ENERGIA AO
TRABALHAR NA CENTRAL

-LEIA COM ATENÇÃO NO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
COMO PROGRAMAR O
CELULAR ACOPLANDO
NA CENTRAL
-O SUCESSO DA SUA
INSTALAÇÃO DEPENDE
DISSO

ATENÇÃO: VERIFIQUE A
POLARIDADE DA BATERIA
ANTES DE CONECTÁ-LA A
CENTRAL

+

-

12 VOLTS X 7Ah
FONTE CHAVEADA POSSUI
SAÍDA PARA CARREGAR
BATERIA DE BACKUP
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APRESENTAÇÃO:

Para Ativar Controle de PIN – Passo 1

A CENTRAL DE ALARME ST8PLUS é um equipamento de alta tecnologia, controlado
por microprocessador, imune a ruídos e disparos falsos. Podem ser instalados
sensores com fio e / ou sem fio, sendo indicada para instalação residencial, comercial
e industrial.
A ST8PLUS foi projetada para ser controlada por rede de comunicação celular. As
mais variadas combinações são possíveis:
?
Arme / desarme da central
?
Disca pelo disparo da sirene do alarme e função pânico
?
Disca para 3 números diferentes para cada um dos eventos;
?
Rediscagem automática;
?
Para o relé PGM: pulsos de retenção programáveis com duração de
segundos, minutos ou até horas, com contatos NA e NF disponíveis para diversas
lógicas de aplicações

Entre em:
Menu -> Configurar -> Segurança -> depois selecione a função:
Ativar Controle de PIN
Selec. Pressionar.
| | | Introduzir o PIN 4 dígitos de fábrica (Claro 3636 / TIM 1010 / Brasil Tel. 1414)
para outras operadoras consulte PIN de fábrica.
OK Confirmar a entrada.
Alterar Pressionar para ON (ativado).
OK Confirmar com.

CARACTERÍSTICAS:
- Possui Discadora Celular GSM integrada e RELÉ PGM programável via celular
- Função de pânico com disparo de sirene por controle remoto
- A Central permite particionamento por habilitação / desabilitação de setores
monitorados
- Rearme automático para disparo do alarme
- Função de pânico com disparo de sirene ou silencioso com discagem via celular
- Fonte e carregador automático para bateria integrados na central (bateria não
inclusa)
- Proteção contra bateria de backup baixa
- Saída com conexão para LED externo de sinalização ON / OFF (negativo)
- Função Shime em todos os setores
- Função Setor 24h em todos os setores
- Saída independente para Led externo “LED”(positiva)
- O circuito principal vem em caixa plástica de alta resistência mecânica e design
moderno com fechamento com tampa, com alojamento para bateria

3

Alterar Número do PIN de Fábrica – Passo 2
Como configurar o Código PIN para “1 2 3 4”:
Entre em:
Menu -> Configurar -> Segurança -> depois selecione a função:
Alterar o Número do PIN
Introduza o PIN antigo de fábrica (Claro 3636 / TIM 1010 / Brasil Tel. 1414) para outras
operadoras consulte PIN de fábrica.
OK Pressionar.
OK Introduza o PIN novo (“1 2 3 4”).
OK Repita o PIN novo (“1 2 3 4”).
PROGRAMAÇÃO DA AGENDA DO CELULAR PASSO A PASSO (APAGUE TODA
AGENDA DO CHIP)
1.
Abra a lista telefônica (TECLA com símbolo de livrinho com o telefone no
modo standby)
2.
Certifique-se que a agenda está toda apagada para a primeira programação
3.
(selecione <Nova Entr.>
Selec
4.
Número: Insira o número de telefone com o código de área e códigos
necessários a ligações a cobrar e área visitante
5.
Nome: Insira o nome ou o sobrenome. (OPCIONAL)
6.
Grupo: (NÃO MEXER, deve ficar em NENHUM GRUPO)
7.
Local: (NÃO MEXER, deve ficar em SIM)
8.
Registro nr.: 1, 2 e 3 para SIRENE e 4, 5 e 6 para PÂNICO. É atribuído
automaticamente ao registro e estarão disponíveis apenas posições sem registros
gravados. Modifique com Alterar
9.
Pressione Salvar para armazenar o novo registro.
Importante 1: Pode-se programar diversas combinações e até mesmo ligações a
cobrar para os números da memória.
Importante 2: Recomenda-se não utilizar celulares que tenham sido desbloqueados e
preferencialmente aparelhos novos e com alimentação do celular fornecida pela
central.
12

Comandos de horas
#131 liga e permanece em retenção por 1 hora
#132 liga e permanece em retenção por 2 horas
#133 liga e permanece em retenção por 4 horas
#134 liga e permanece em retenção por 6 horas
#135 liga e permanece em retenção por 8 horas
#136 liga e permanece em retenção por 10 horas
#137 liga e permanece em retenção por 12 horas
INSTALAÇÃO / PROGRAMAÇÃO DO CELULAR E AGENDA:
VERIFIQUE AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES NO MENU DO CELULAR
1.
Ligue o celular e confirme clicando abaixo da palavra OK. Os botões abaixo
da tela do celular podem ter dupla função nas extremidades da tecla conforme o
modelo
2.
Certifique que toda a agenda do chip do celular esteja apagada: inclusive
registros como caixa postal, menu de operadora etc. Estes registros podem ocupar
as primeiras posições do chip
3.
Caso seu celular não solicite confirmação de ligação (Passo 1), ignore os
passos 3 e 4. Primeiro ative a proteção do chip pelo código pin do chip (descrição
logo abaixo). Modifique este pin para funcionar com os produtos Compatec. Coloque
o pin para 1, 2, 3, 4 (descrição logo abaixo) para que a ST8PLUS consiga ligar
automaticamente e acessar o celular
4.
Os produtos COMPATEC que possuem a facilidade de ligarem o celular
automaticamente PODEM precisar ativar este controle. Este controle vem desativado
em um chip novo de fábrica, mas lembre-se que para correta instalação, deve-se
configurar para o PIN ser solicitado toda vez que se liga o telefone
5.
Desativar o Vibracall
6.
Modo de toque silencioso e silencioso para mensagens
7.
Grave os primeiros três números nas posições (1, 2, 3) do chip para
DISPARO DE SIRENE
8.
Os três seguintes números nas posições (4, 5, 6) do chip são para DISPARO
DE PÂNICO
9.
Desligue o celular e espere que a central o religue.
Obs.: Estes números deverão ser armazenados na memória do SIM Card (CHIP) do
celular.

STATUS DE BIPS

?
?

Um bip curto: Central armada
Dois bipes curtos:
Central desarmada
Três bipes curtos:
Setor Aberto ao armar
Quatro bipes curtos:
Bateria da central baixa ao armar
Um bip longo e dois curtos:
Bateria baixa de um ou mais sensores

sem-fio
STATUS DE BIPS NO CADASTRO DE CONTROLE / SENSOR SEM FIO
Um bip curto: Controle / Sensor gravado com sucesso
?
Dois bipes curtos:
Limite de controles / sensores atingidos
?
Cinco bipes curtos:
Controle ou Sensores da zona apagados com
sucesso
Um bipe longo: Entrada no modo de cadastro
?
Dois bipes longos
Saída do modo de cadastro
STATUS DE LEDS SETORES EM USO (PORTA FRONTAL)
?
Led aceso:
setor habilitado e fechado
?
Led apagado:
setor não habilitado
?
Led piscando rapidamente (3X / seg):
setor violado
Led piscando lentamente: setor aberto ou bateria baixa de sensor sem fio
STATUS DE LEDS SETORES EM PROGRAMAÇÃO (PORTA FRONTAL)
Led aceso:
setor habilitado
?
Led apagado:
setor desabilitado
STATUS DE LED ESTADO * (PORTA FRONTAL)
?
Led aceso:
Central armada
?
Led apagado:
Central desarmada
?
Led piscando lentamente:
Bateria baixa (verificar)
?
Led c/ duas piscadas rápidas:
Sem comunicação temporária com celular
(verificar)
Piscadas momentâneas são normais, e piscadas com duração maior que 1 minuto
indicam falhas no celular.
* Estado do led disponível na borneira para sinalização por led externo direto, ver
quadro de Especificações Técnica
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CADASTRAR / APAGAR CONTROLES REMOTO:
1.
A Central deve estar desativada
2.
Segure pressionada a tecla PROG no painel frontal por 5 segundos
3.
Um bip longo e todos os setores piscam confirma modo
4.
Acione o controle remoto a ser cadastrado
5.
Bip CURTO na sirene confirma cadastro
6.
Para apagar controles previamente gravados, pressionar tecla PROG por 5
segundos após entrar no modo de cadastro (PASSO 2 ACIMA)
7.
5 bips curtos confirmam que TODOS controles foram apagados
8.
Para sair do modo de programação de controles: pressionar tecla PROG por
1 segundo, cadastrar novo controle remoto ou aguardar 15 segundos sem nenhum
cadastro
9.
Dois BIPS longos na sirene confirmam fim e saída deste modo de
programação
CADASTRAR / APAGAR SENSORES SEM FIO:
1.
A Central deve estar desativada
2.
Segure pressionada tecla do SETOR a cadastrar sensor sem fio por 5
segundos
3.
Um bip longo na sirene e led do setor piscando confirma modo de
programação
4.
Acione o sensor a ser cadastrado
5.
Bip CURTO na sirene confirma cadastro do sensor
6.
Para apagar TODOS os sensores já gravados, pressionar tecla PROG por 5
segundos após entrar no modo de cadastro (PASSO 2 ACIMA)
7.
5 bips curtos confirmam apagar
8.
Para sair do modo de programação de sensores: pressionar tecla PROG por
1 segundo, cadastrar novo sensor remoto ou aguardar 15 segundos sem nenhum
cadastro
9.
Dois BIPS longos na sirene confirmam fim e saída deste modo de
programação
HABILITAR / DESABILITAR SETORES:
1.
A Central deve estar desativada
2.
Pressionar a tecla PROG por 1 segundo e solte
3.
Dois BIPS curtos na sirene confirmam inicio de programação
4.
Os LEDS de setores habilitados confirmam ficando acesos
5.
Pressionar tecla do setor por 1 segundo para habilitar / desabilitar (ACESO =
HABILITADO e APAGADO = DESABILITADO)
6.
Pressionar tecla PROG e solte ou 10 segundos sem pressionar nenhuma
tecla
7.
Um bip curto na sirene confirma fim e saída deste modo de programação
5

FUNÇÃO ARME AUTOMÁTICO (CENTRAL SE ARMA AUTOMATICAMENTE POR
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE NOS SENSORES)
COMANDOS PARA A CENTRAL ST8PLUS:
#51 ativa função arme automático com monitoramento de todos os setores por
ausência de atividade em sensores após 5 minutos
#52 ativa função arme automático com monitoramento de todos os setores por
ausência de atividade em sensores após 10 minutos
#53 ativa função arme automático com monitoramento de todos os setores por
ausência de atividade em sensores após 30 minutos
#54 ativa função arme automático com monitoramento de todos os setores por
ausência de atividade em sensores após 1 hora
#55 ativa função arme automático com monitoramento de todos os setores por
ausência de atividade em sensores após 2 horas
#50 desativa função arme automático
COMANDOS PARA RELÉ PGM
No relé PGM poderá ser instalado dispositivos como, por exemplo, sirene auxiliar,
lâmpadas, etc.
COMANDOS PARA A CENTRAL ST8PLUS:
Comandos sem utilização de timer
#100 desliga tudo que foi comandado;
#101 liga e permanece em retenção;
#102 pisca 1 em 1 segundo;
#108 realiza inversão do estado em que se encontra o relé;
#109 INFORMA ao usuário se o relé está ativado. BIP longo ativado, 2 BIPs curtos
desativado;
Comandos de segundos
#111 pulsa por 1 segundo
#112 liga e permanece em retenção por 3 segundos
#113 liga e permanece em retenção por 10 segundos
#114 liga e permanece em retenção por 30 segundos
Comandos de minutos
#121 liga e permanece em retenção por 1 minuto
#122 liga e permanece em retenção por 5 minutos
#123 liga e permanece em retenção por 10 minutos
#124 liga e permanece em retenção por 30 minutos
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FUNÇÃO SHIME (BIP CURTO NA SIRENE SEMPRE QUE SENSOR SINALIZAR PARA
CENTRAL)
COMANDOS PARA A CENTRAL ST8PLUS:
#71 ativa função shime do setor 1
#72 ativa função shime do setor 2
#73 ativa função shime do setor 3
#74 ativa função shime do setor 4
#75 ativa função shime do setor 5
#76 ativa função shime do setor 6
#77 ativa função shime do setor 7
#78 ativa função shime do setor 8
#79 desativa função shime de todos os setores simultaneamente
FUNÇÃO AVISO DE BATERIA BAIXA DE SENSOR SEM-FIO (1 BIP LONGO E 2
CURTOS NA SIRENE SEMPRE QUE SENSOR SINALIZAR PARA CENTRAL, OBS:
APENAS SENSORES COMPATÍVEIS)
COMANDOS PARA A CENTRAL ST8PLUS:
#41 ativa função bateria baixa do setor 1
#42 ativa função bateria baixa do setor 2
#43 ativa função bateria baixa do setor 3
#44 ativa função bateria baixa do setor 4
#45 ativa função bateria baixa do setor 5
#46 ativa função bateria baixa do setor 6
#47 ativa função bateria baixa do setor 7
#48 ativa função bateria baixa do setor 8
#49 desativa função bateria baixa de todos os setores simultaneamente
FUNÇÃO AVISO DE SENSOR SEM-FIO ABERTO/FECHADO E BATERIA BAIXA (1 BIP
LONGO E 2 CURTOS NA SIRENE SEMPRE QUE SENSOR SINALIZAR PARA CENTRAL,
OBS: APENAS SENSORES COMPATÍVEIS)
COMANDOS PARA A CENTRAL ST8PLUS:
#31 ativa função dupla sinalização (RSHT7 Compatec) e bateria baixa do setor 1
#32 ativa função dupla sinalização (RSHT7 Compatec) e bateria baixa do setor 2
#33 ativa função dupla sinalização (RSHT7 Compatec) e bateria baixa do setor 3
#34 ativa função dupla sinalização (RSHT7 Compatec) e bateria baixa do setor 4
#35 ativa função dupla sinalização (RSHT7 Compatec) e bateria baixa do setor 5
#36 ativa função dupla sinalização (RSHT7 Compatec) e bateria baixa do setor 6
#37 ativa função dupla sinalização (RSHT7 Compatec) e bateria baixa do setor 7
#38 ativa função dupla sinalização (RSHT7 Compatec) e bateria baixa do setor 8
#49 desativa função bateria baixa de todos os setores simultaneamente
9

DISCADORA CELULAR INTEGRADA:
A Central ST8PLUS possui uma série de funções de discadora e comandos a serem
recebidos através do celular acoplado a ela.
IMPORTANTE, LEIA SEM FALTA:
1.
Ao discar para o número do celular dela, ela poderá atender entre a
primeira e a quarta chamada
2.
Ao completar a chamada, será emitido um bipe longo pela linha telefônica
para o usuário, sinalizando que ela está pronta para receber comandos
3.
Se utilizada, a escuta é aberta imediatamente após o atendimento
4.
Você deverá digitar os comandos através do teclado do telefone que
recebe a chamada da central ou efetua a chamada para ela, sendo fixo ou celular.
O telefone celular dela é apenas um terminal, comandos digitados nele não têm
efeito
5.
Os comandos iniciam pela tecla # (sustenido) + números (PRESTE
ATENÇÃO EM ATIVAR O ENVIO DO SOM DAS TECLAS DO TELEFONE DE COMANDOS)
6.
caso digite uma tecla por engano ou o comando desejado não seja
executado, deve-se reiniciar a seqüência de digitação. Para isso, pressione duas
vezes a tecla # (SUSTENIDO) OU aguarde 5 segundos sem digitar nada
7.
os comandos recebidos e reações são confirmados com bips que devem
ser ouvidos no telefone do usuário
ATIVAR / DESATIVAR:
Tecla 1 do Controle:
Arme e desarme total. Todos os setores serão monitorados enquanto a central
estiver armada. No “arme” 1 bip longo será emitido na sirene e no “desarme” 2
bips curtos serão emitidos.
Tecla 2 do Controle:
Arme e desarme total sem bip na sirene. Todos os setores serão monitorados
enquanto a central estiver armada.
Tecla 3 do Controle:
Arme parcial e desarme total. Somente os setores previamente programados para
serem monitorados serão armados (consultar pág. 06). No “arme” 1 bip curto será
emitido na sirene e no “desarme” 2 bips curtos serão emitidos.
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COMANDOS PARA CONTROLE DA CENTRAL ST8PLUS VIA LIGAÇÃO PARA O
CELULAR ACOPLADO:
#80 ativa todos os 8 setores da central com Bip na sirene (arma central)
#89 ativa central somente nos setores previamente programados como ativos
(HABILITAÇÃO / DESABILITAÇÃO)
#90 desativa central com 2 Bips na sirene (desarma central) e encerra ciclo de
chamada
#97 INFORMA ao usuário se a ST8PLUS está ATIVADA ou DESATIVADA. BIP longo
ativada, 2 BIPs curtos desativada.
#98 ativa todos os 8 setores da central sem Bip na sirene (arme silencioso)
#99 desativa central sem Bip na sirene (desarme silencioso) e encerra ciclo de
chamada
#81 ativa central com monitoramento somente do setor 1
#82 ativa central com monitoramento somente do setor 2
#83 ativa central com monitoramento somente do setor 3
#84 ativa central com monitoramento somente do setor 4
#85 ativa central com monitoramento somente do setor 5
#86 ativa central com monitoramento somente do setor 6
#87 ativa central com monitoramento somente do setor 7
#88 ativa central com monitoramento somente do setor 8
* Você pode passar comandos sucessivos habilitando cada setor individualmente. Ao
desativar a central, esta programação se perde.

COMANDOS PARA A CENTRAL ST8PLUS:
#90 desativa central com 2 Bips na sirene (desarma central) e encerra ciclo de
chamada
#96 repete seqüência de bipes indicando número do setor disparado
PÂNICO:
PÂNICO COM SIRENE:
1.
Pressione a tecla 1 do controle por mais de 3 segundos, a função pânico
será ativada
2.
A Central entrará em disparo da sirene independentemente de estar ligada
ou desligada, neste momento começará a discagem para os números 4, 5 e 6 da
agenda do chip do celular acoplado à ST8PLUS
3.
Caso o número chamado atenda à ligação, ouvirá três tons crescentes.
PÂNICO SILENCIOSO:
1.
Pressione a tecla 2 do controle por mais de 3 segundos, a função pânico
será ativada
2.
Neste momento começará a discagem para os números 4, 5 e 6 da
agenda do chip do celular acoplado à ST8PLUS
3.
Caso o número chamado atenda à ligação, ouvirá três tons crescentes.

DISPARO DO ALARME E/OU AVISO DE VIOLAÇÃO

FUNÇÃO SETOR 24H (SETOR SEMPRE ARMADO 24H)
COMANDOS PARA A CENTRAL ST8PLUS:

1.
Ao ocorrer a violação de algum setor a sirene da central irá disparar, com
indicação no led de setor correspondente
2.
Inicia a discagem para números programados nas posições 1, 2 e 3 da
agenda do chip do celular acoplado à ST8PLUS
3.
Caso o número chamado atenda à ligação, ouvirá BIPES SONOROS indicando
o NÚMERO do setor está disparado. Ex.: 1 bipe = setor1, 6 bipes = setor 6
4.
O intervalo entre cada discagem é de 60 segundos.
5.
Ao final das chamadas, (caso em que existem 3 números programados)
uma nova seqüência será iniciada até que o evento retorne à condição normal.

#61 ativa função setor 24h do setor 1
#62 ativa função setor 24h do setor 2
#63 ativa função setor 24h do setor 3
#64 ativa função setor 24h do setor 4
#65 ativa função setor 24h do setor 5
#66 ativa função setor 24h do setor 6
#67 ativa função setor 24h do setor 7
#68 ativa função setor 24h do setor 8
#69 desativa função setor 24h de todos os setores simultaneamente
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