
Conecte o Módulo IP Contact-ID 
de acordo com as cores dos fi os:
• Par branco: Linha da central
de alarme;

• Par azul: Backup (linha 
telefônica);

• Vermelho: +12V;
• Preto: GND;
• Marrom: PGM 1;
• Laranja: PGM 2;

Conecte o cabo de rede no 
Módulo IP;

• As contas das partições são lidas 
a partir dos eventos gerados 
pela central de alarme, não 
sendo necessário confi gurá-las.

• Clique na aba Monitoramento 
e habilite o WebReceiver 1.

• Acesse a página web do 
Módulo IP Contact-ID inserindo 
no navegador de seu 
computador a seguinte URL: 
http://<ip>:<porta>, onde <ip>
e <porta> são o endereço IP 

• e porta HTTP exibidos no display 
do Módulo IP.

Instalação 

Confi guração 
para Empresas 
de Monitoramento

Confi guração

• Acesse a página de confi gurações 
clicando no botão localizado no 
canto superior direito da página, 
utilizando o usuário admin
e senha padrão 1234.

• Na próxima tela, será requisitada 
uma nova senha de acesso com 
pelo menos 6 caracteres.

• Realize o login com a nova senha.
• Na página de configuração, 
é possível confi gurar os 
parâmetros de rede, das PGMs, 
do monitoramento, do servidor 
NTP, atualizar o fi rmware, contas 
das partições, entre outros.

Confi guração de Cloud

• Baixe em seu smartphone 
o aplicativo Radioenge App.

• Faça seu cadastro no aplicativo 
e clique em +, no canto 
superior direito, para adicionar 
um dispositivo.

• Na página de confi guração do 
Módulo IP Contact-ID, na aba 
Cloud, clique em Gerar Token 
e insira, no aplicativo, o número 
gerado para vincular o App 
ao dispositivo, deixando vazio 
o campo de senha.

• Confi gure os parâmetros de IP, 
porta e senha de comunicação 
fornecidos pela empresa de 
monitoramento.

• Caso haja uma conexão de 
backup ou de redundância, 
realize a confi guração do 
WebReceiver 2



Produto Beneficiado pela 
Legislação de Informática.

Consulte manual completo
www.radioenge.com.br

Guia rápido de 
configuração

Módulo IP
Contact-ID

Certificado de garantia

O produto tem garantia de 
1 ano (3 meses de garantia 
legal + 9 meses de garantia 
contratual) a partir da data  
da emissão da nota fiscal 
atrelada ao número de série  
do item. A garantia cobre peças 
e mão de obra relacionados  
a defeitos de fabricação.  
O produto deve ser retornado  
à fábrica em Curitiba, sendo as 
despesas de envio e retorno por 
conta do comprador.
Reparos ou substituições 
feitas durante o período de 
garantia não prorrogam o prazo  
da mesma.
A garantia não cobre danos 
relacionados a:
• Vandalismo;
• Transporte;
• Mau uso;
• Descarga atmosférica;
• Alterações de 

Especificação técnica 
posterior;

• Desastres Naturais.

O vendedor não garante  
que o produto não possa ser 
comprometido ou evitado; 
que o produto impedirá 
qualquer ferimento pessoal 
ou perda de propriedade 
por roubo, assalto, 
incêndio  ou de outro modo;  
ou que o produto em todos 
os casos fornecerá avisos 
ou proteção adequados.  
Desta forma, o vendedor 
não terá responsabilidade  
por qualquer ferimento pessoal, 
danos à propriedade ou outra 
perda baseada em reclamação 
que o produto falhou em  
dar um aviso.


