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FS 9.800 AC - IP 
 

ESQUEMA DE LIGAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA  
 

 
 
 
 

Esquema de ligação de nossos equipamentos a rede elétrica e a um ponto de rede 
para comunicação e configuração com nosso software. 

 

FS 9.800 AC – IP somente na entrada 
 
A - Fixação e ligação com pontos na mesma parede (externa) 
 

 O ponto de energia elétrica deve estar no máximo a 0,5 mts de distancia do local de fixação do 
equipamento quando instalado na mesma parede. O ponto de energia deve fornecer 110 ou 220 
volts, devidamente testado. 

 O ponto de rede deve estar no máximo a 0,5 mts de distancia do local de fixação do equipamento 
quando instalado na mesma parede e com uma sobra de cabo de no mínimo 1,5 mts com conector 
RJ 45 instalado , devidamente testado e com comunicação direta com seu SWITCH/HUB. 

 O equipamento instalado terá a altura total de 1.4 mts do chão ao termino a sua parte superior , 
sendo que a altura do chão ao inicio do equipamento a distancia será de 1.20 mts. 

 Toda a fiação entra por trás do equipamento assim sendo solicitamos que exista uma caixa 4 x 2 
instalada no sentido Vertical a 1.25 mts do chão ao seu inicio para entrada de todos os cabos por 
esta caixa centralizada exatamente onde o equipamento será instalado. 

 Todas as fiações de elétrica, dados e acionamento de botoeira e eletroímã/fechadura devem chegar 
até a caixa 4 x 2 para ligação em nosso equipamento. 
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B - Fixação e ligação com pontos na parede interna 
 

 A furação para saída do cabo do ponto de energia elétrica deve estar no máximo a 0,5 mts de 
distancia do local de fixação do equipamento com uma furação/duto de no mínimo 1 cm de 
diâmetro. 

 A distância máxima entre do equipamento até o ponto de energia elétrica não poderá exceder 1 
metro. 

 O ponto de energia deve fornecer 110 ou 220 volts, devidamente testado. 

 A furação para saída do cabo de rede (CAT 5 T, protocolo TCP/IP) estar no máximo a 0,5 mts de 
distancia do local de fixação do equipamento com uma furação/duto de no mínimo 1 cm de 
diâmetro. 

 O cabo de rede já deve estar passado e possuir uma sobra de cabo de no mínimo 1,5 mts já com 
conector RJ 45, devidamente testado e com comunicação direta com seu SWITCH /HUB. 

 O equipamento instalado terá a altura total de 1.4 mts do chão ao termino a sua parte superior , 
sendo que a altura do chão ao inicio do equipamento a distancia será de 1.20 mts. 

 Toda a fiação entra por trás do equipamento assim sendo solicitamos que na parede de trás do 
equipamento exista uma caixa 4 x 2 instalada no sentido Vertical a 1.25 mts do chão ao seu inicio 
para entrada de todos os cabos por esta caixa centralizada exatamente onde o equipamento será 
instalado. 

 Todas as fiações de elétrica , dados e acionamento de botoeira e eletroímã/fechadura devem 
chegar até a caixa 4 x 2 para ligação em nosso equipamento. 

 Quando da instalação e fixação do equipamento na parede frontal bastará fazer uma furação com 
01 eletroduto de 1” interligando a caixa 4 x 2 da parede de trás diretamente ao equipamento 
instalado na parede frontal saindo a 90° (ou seja reto) por onde todos os cabos serão interligados. 

 A botoeira ficará instalada diretamente sobre esta caixa 4 x 2 no espelho “cego” do cliente. 
 

 

FS 9.800 AC – IP Entrada e Saída  
 

C - 02 FS 9.800 AC – IP sendo que um controla a entrada e outro a saída  
 
Fixação e ligação com pontos na parede interna 
 

 Deverá existir a chegada de 02 cabos de rede (CAT 5 T, protocolo TCP/IP) pois cada equipamento 
irá utilizar 01 cabo de rede para sua comunicação. 

 Ponto de elétrica somente é necessário 01 para ambos os equipamentos. 

 Obedecer ao mesmo esquema de infra-estrutura do item “B” acima descrito respeitando a 
existência de 02 cabos de rede (CAT 5 T, protocolo TCP/IP) 

 Os equipamentos serão instalados exatamente um sobre as costas do outro quando instalados na 
mesma parede e quando for possível a sobreposição.  

 
D – Utilização de Eletroímã interligado direto ao FS 9.800 AC - IP 
 

 Normalmente o eletroímã é instalado no canto superior da porta bem na esquina de abertura da 
porta. (Ver esquema de ligação de eletroímãs ou solicitar para técnica@fingersec.com.br)  

 Deverá existir um eletroduto de ¾ interligando diretamente a caixa 4 x 2 de chegada de fiação do 
FS 9.800 AC – IP até o eletroímã. 

 Recomendamos deixar instalado 01 caixa de passagem 4 x 2 bem ao lado do eletroímã na parede 
de interna para facilitar manutenção futura e passagem de cabos em curva. 
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Requisitos básicos  
 

 Deve ser reservado um IP fixo dentro da rede do cliente para cada um dos equipamentos para 
quando da instalação do software e configuração dos equipamentos os mesmos possam trabalhar 
dentro do mesmo RANGE da rede determinada por cliente sem gerar conflitos. 
 

 Quando da instalação de nosso software gerencial dos equipamentos (FSAdminLite II, software 
gerencial dos equipamentos Fingersec) no(s) PC(s) determinados por cliente, os mesmos devem 
estar livres para uso e instalação com USUÁRIO e SENHA com direitos de ADMINISTRADOR !!! 
 

 Caso exista FIREWALL o mesmo deverá estar com a porta 4370 livre e também os endereços IP 
dos equipamentos para não existir bloqueio de dados entre o nosso software e os equipamentos. 
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