
Linear-HCS (11) 2823-8800 / (11) 4226-3535
Rua São Jorge, 267-São Caetano do Sul-SP
www.linear-hcs.com.br    

GUIA RÁPIDO 
TAG ATIVO LINEAR-HCS

COMPATIBILIDADE

O Tag Ativo Linear-HCS é compatível com os sistemas de 
controle de acesso para condomínios dos modelos 2005 e 
2010, produzidos pela Linear-HCS.

FREQUÊNCIA

Opera em 433,92MHz (+/- 200KHz) e não requer ajustes. 
Ativa-se ao receber sinais de rádio frequência enviados 
pela Antena Tag Ativo em 125KHz.

MODO STANDBY AUTOMÁTICO

Quando fora da área de abrangência de sinal da Antena 
Tag Ativo, mantém-se em modo standby  para evitar o 
esgotamento da bateria.

FUNÇÃO DA TECLA ON/OFF

Além da função principal que é ligar e 
desligar por completo o dispositivo, se 
repetido por duas vezes seguidas a ação 
de ligar e desligar o dispositivo dentro 
de um tempo de até 3 segundos, o tag 
dispara um sinal com as informações 
para cadastramento no sistema.

NOTA: Informações sobre cadastramento do dispositivo 
no sistema, estão disponíveis no manual de instruções do 
Módulo Guarita, acesse  www.linear-hcs.com.br.

DURAÇÃO DA BATERIA

O dispositivo utiliza bateria de lítio CR2450 de 3V, sendo 
a expectativa de duração em uso normal superior a 5 anos 
ou 100.000 acionamentos.

Ao atingir um nível de bateria baixo, o dispositivo envia 
um sinal ao sistema, para que o zelador informe ao usuário 
que deve realizar a troca antes do esgotamento total da 
carga.
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SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA CR2450:
É recomendado que a substituição da bateria seja feita por 
um técnico especializado.
Obs: Baterias ferromagnéticas podem prejudicar o 
funcionamento e reduzir o alcance do sinal, prefira 
sempre baterias originais fornecidas pela Linear-HCS. 

COMO SABER SE ESTOU UTILIZANDO UMA 
BATERIA FERROMAGNÉTICA?
Aproxime a bateria a um imã, caso eles se atraiam a 
bateria é ferromegnética e imprópria para utilização nesse 
dispositivo. Se o imã não atrair a bateria a mesma poderá 
ser utilizada seguramente no dispositivo.

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO NO VEÍCULO
O dispositivo sempre deverá ser instalado no pára-brisa 
do veículo com fita dupla face, aproximando-o ao máximo 
do ponto de instalação da Antena Tag Ativo, que é 
responsável pela ativação do mesmo para realizar o 
acionamento da cancela ou portão. Deverá permanecer 
fixo no local da instalação, sem que haja contato com as 
mãos durante o acionamento (o contato com as mãos 
poderá interferir no funcionamento). 
ATENÇÃO! Recomenda-se que o dispositivo seja 
afastado de dispositivos “SEM PARAR” (dispositivos 
sem parar podem interferir no funcionamento do sistema).
Caso haja a necessidade de remoção frequente, do 
dispositivo,  pode-se instalar no veículo um Suporte para 
Tag Ativo e encaixar o dispositivo no suporte. 

Dica para instalação: Recomenda-se que a superfície que 
receberá o Tag seja completamente limpa com um pano 
umedecido com um limpa vidros de boa qualidade ou 
álcool “ 92,8 % INPM” e em seguida limpa com papel 
higiênico ou papel toalha para eliminar totalmente os 
resíduos do produto e/ou fibras deixadas pelo pano, 
auxiliando na aderência e dificultando a remoção.

Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe de 
suporte técnico.

 e-mail:        suporte@linear-hcs.com.br
 Telefones: (11) 2823-8800 / (11) 4226-3535                 
                   (11) 7733-1379 ID: 52558*1
                   (11) 99374-5199

Suporte para
Tag Ativo

http://www.linear-hcs.com.br/txt/prod94.asp
http://www.linear-hcs.com.br/txt/prod94.asp
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