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FS 9.800 IP - NEW 
 

ESQUEMA ELETRICO ELETROIMÃS 
 
 

 
 
 
 
 

 Utilizar somente fontes de alimentação, botoeiras e eletroímãs/Fechos elétricos 
fornecidos por FingerSec. 

 Da fonte de alimentação 12 Volts você deverá fazer uma derivação em “Y” para o 
fio Positivo (+) e também fazer uma derivação em “Y” para o Negativo (-) para que 
a mesma fonte possa alimentar o FS 9.800 New e também o eletroímã. 

 Realizar todas as ligações dos fios com todos os equipamentos desligados da 
eletricidade. 

 Utilizar cabo polarizado para fácil identificação de Positivo (+) e Negativo (-) GND 
entre todas as ligações. 
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Alimentando o FS 9.800 com energia da Fonte de Força  
 

 Utilizar cabo polarizado para fácil identificação de Positivo (+) e Negativo (-) GND.  

 Ligar uma das pontas do fio da fonte de força identificado como Negativo (-) direto 
ao FS 9.800 no cabo PRETO ( - ) GND. 

 Ligar uma das pontas do fio da fonte de força identificado como Positivo (+) direto 
ao FS 9.800 no cabo VERMELHO ( + ). 
 
Ligando o Eletroímã ao FS 9.800  
 

 Utilizar cabo polarizado para fácil identificação de Positivo (+) e Negativo (-) GND . 

 Ligar uma das pontas do fio da fonte de força identificado como Negativo (-) direto 
ao Eletroímã PRETO ( - ) GND. 

 Ligar uma das pontas do fio da fonte de força identificado como Positivo (+) direto 
ao Fio do conjunto identificado como “RELE” no cabo VERMELHO ( COM ). 

 Ligar o FIO “AMARELO” (NC) que sai do FS 9800 que ira enviar a energia ao 
eletroímã diretamente ao fio POSITIVO (+) do eletroímã . 

 
Ligando a Botoeira ao FS 9.800 
 

 Utilizar cabo polarizado para fácil identificação de Positivo (+) e Negativo (-) GND . 

 Ligar uma ponta do cabo CINZA (BUT) do conjunto de fios identificado como 
BOTOEIRA a uma das conexões da botoeira. 

 Ligar a outra ponta do cabo PRETO (GND) do conjunto de fios identificado como 
BOTOEIRA a outra conexão da botoeira. 

 
Observações Gerais 
 

 As botoeiras são de contatos Normalmente Abertos (NO). 

 O Eletroímã trabalha com tensão de 12 Volts e aprox. 300 mA. 

 O cabo de rede é do tipo UTP com conector RJ-45 (Macho). 

 O par de fios Vermelho e Preto em separados com identificação (+) e (GND) são 
para serem ligados à fonte de força de 12 Volts fornecida por FingerSec. 

 Caso o eletroímã seja de 12 V. , porem com corrente superior a 300 mA. A 
amperagem da fonte deve ser aumentada de forma que NUNCA ultrapasse 2 Amp., 
caso contrário irá queimar o FS 9.800. 
 

Para informações adicionais , perguntas ou problemas favor acessar nosso 
link direto SUPORTE TECNICO em nosso site. 

Todos os chamados técnicos somente serão abertos eletronicamente, via 
Web Site gerando protocolo de abertura de cada chamado e atendimento para seu 
maior controle. 

 
 

FingerSec Segurança Biométrica do Brasil Ltda 
 
 


