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Parabéns, você acaba de adquirir um produto concebido com a tecnologia e experiência da 
marca  COMPATEC. 

1– CONHECENDO O TECLADO  TLT1 (Preto ou Branco)

Para fazer a programação da central é necessário ter um teclado instalado. O teclado TLT1 
possui o sistema de detecção Touch capacitivo pelo método “capacitância mútua”, que garante
a maior robustez. O touch é auto adaptativo se ajustando as características como umidade, 
pressão, sujeira, água e demais itens que possam gerar interferência no teclado sendo imune a 
respingos de água funcionando com mãos molhadas. Funciona com luvas como de inverno, 
cirúrgica, antiestética e similares até espessura média. As teclas são grandes 11x11cm com 
espaçamento entre teclas de 16x16cm para melhor usabilidade e são iluminadas. Possui um 
receptor 433,92MHz integrado que expande o alcance dos controles e sensores, 1 Setor e 1 
PGM. Podendo ser usado até 5 teclados na mesma central e o endereçamento é feito por 
programação no próprio teclado.

1.1 – Endereçamento do teclado

Cada teclado deve estar em um endereço diferente para que não haja falha de comunicação. 
Estão disponíveis 5 endereços de teclado identificados de 1 a 5. Para programar o teclado é 
necessário retirar a alimentação do teclado, aguardar um instante e após isso religar a 
alimentação, aguardar aproximadamente 10 segundos até a estabilização do Touch e, antes de 
completar 25 segundos alimentado digite:

# # # # (4 vezes #) (3 Bips logo no teclado confirmam) + Número do endereço (1 a 5) (2 Bips 
curtos confirmam) 

Após os 10 segundos de estabilização do touch, mais 15 segundos para poder fazer essa 
configuração. Essa deverá ser a primeira configuração após alimentação do teclado. Após 
pressionar as 4x o #, um dos LEDs de 1 a 5 ligam informando o atual endereço do teclado, após 
isso mais 20 segundos para confirmar qual o novo endereço. A a tecla do endereço desejado 
pressionada de 1 a 5 o LEDs referente liga. Após os 20 segundos sairá automaticamente dessa 
programação.

1.2 – Usando o Teclado

 

2ND: Arma setores específicos. 2ND + Senha + Setores + E;

BYP: Anula ou restaura setores (Bypass). BYP + Senha + Setores + E;

+ (Mais): Acionamento da PGM. + (Mais) + Senha + PGM (1 a 8) + E;

Cadeado: Armar total sem senha. Só necessita pressionar a tecla.

P: Entra em programação. P + Senha instalador (123456);

P1: Arma partição A. P1 + Senha

P2: Arma partição B. P1 + Senha

E: Confirmação. Limpa status de disparo. Confirma programação.

# Stay: Arma partição C. # Stay + Senha

*Away: Arme forçado. (Arma com setores abertos). *Away + Senha



SERVIÇO DE

ATENDIMENTO AO CLIENTE

suporte@compatec.com.br

fone:(54)4009 4711
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Natal Chiarello,440| Sanvitto II | 95012-663| Caxias do Sul - RS
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