Como configurar a Central de Alarme AMT 2018 E/AMT 2018 EG
para enviar os eventos apenas um sistema de monitoramento
através de IP/DNS.
Santa Rita do Sapucaí, 08 de agosto, 2014.

A central de Alarme AMT 2018 E/ AMT 2018 EG tem como uma das principais
características, o monitoramento por IP. O procedimento citado abaixo é para centrais
que são monitoradas por apenas um sistema de monitoramento:

1. Entre em modo de programação com a senha do instalador (Padrão de
fábrica 9090):

2. Configure uma conta para que o sistema de monitoramento identifique a
central:

3. Configure o modo de reportagem para o sistema de monitoramento, sendo
como Regular IP:

4. Dê a prioridade de comunicação como Ethernet:

5. Configure o endereço do IP de destino, ou seja, o IP da máquina onde se
encontra o sistema de monitoramento:

•

Preencha o campo digitando o IP de destino (Padrão de fábrica
000.000.000.000):

•

Após digitar, pressione:

Caso não possua um IP fixo, é necessário criar um Nome de Domínio (DNS) e realizar
a programação:

•

Preencha o campo com o Nome de Dominio de destino (DNS):

•

Após digitar, pressione:

Obs.: Toda configuração do Nome de Domino (DNS), deverá ser em letras minúsculas.
Para colocar letras minúsculas, basta pressionar a tecla
e digitar o Nome de
Domínio (DNS) fornecido pela empresa de monitoramento.

6. Configure a Porta de destino, que também deverá ser direcionada para o IP do
computador:

7. Verifique em “Opções de monitoramento”, se a opção 1 está selecionada, pois
está opção confirma para a central que os eventos deverão ser enviados para o
IP cadastrado no item 5 deste tutorial, caso tenha cadastrado um IP fixo:

•

Verifique se a primeira opção está marcada:

•

Após digitar, pressione:

Caso tenha utilizado um Nome de Domínio (DNS), deverá verificar se as opções 1 e 3
estão marcadas:

•

Verifique se a primeira e a terceira opção estão marcadas:

•

Após verificar, pressione:

8. Terá que configurar na central o IP, Máscara e Gateway. Poderá ser feito
manualmente:
•

•

Configure o IP da central, na mesma faixa da Rede em que ela se encontra:

•

Preencha o espaço digitando o IP da central de alarme (Padrão de
fábrica 192.168.001.100):

•

Após digitar, pressione:

Configure a Máscara de Rede de onde se encontra a central (Padrão de
fábrica 255.255.255.000):

•

Preencha o campo digitando a Máscara de Rede:

•

Após digitar, pressione:

•

•

Configure o Gateway da Rede onde se encontra a central (Padrão de
fábrica 192.168.001.001):

•

Preencha o campo digitando o Gateway da Rede:

•

Após digitar, pressione:

Caso não queira determinar um IP fixo para a central, poderá utilizar a
configuração automática (DHCP):

•

Para habilitar a opção de DHCP, marque a opção 1 pressionando a
tecla “1” uma vez:

•

Após digitar, pressione:

9. Após realizar todos os passos anteriores, saia do modo de programação
digitando apenas a senha do Instalador (Padrão de fábrica 9090):

Após seguir este procedimento sua central já estará pronta para enviar os eventos
para o sistema de monitoramento programado na central.
Atenção: Para maiores Informações acesse o link http://www.intelbras.com.br para
verificar mais programações no manual do usuário da Central de alarme AMT 2018 E/
AMT 2018 EG.

SUPORTE A CLIENTES
Para informações: (48) 2106 0006
Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

www.intelbras.com.br/suporte.php
Horário de atendimento: Segunda à sexta-feira: das 8 às 18 h.

