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O roubo de gasóleo está em constante
evolução e o Powered Cub SL evolui à mesma 

velocidade.
Apresentamos o novo 

SEGAS MODULAR AUTOMATIC 4.0, um 
alarme projetado para ter sempre o GASÓLEO 

do veículo protegido sem depender do fator 
humano.

O seu funcionamento é muito simples:
1.- ABASTECIMENTO: Pressionar brevemente o botão (luz de cor verde). Ao reabastecer, o 
alarme não soa e, ao ligar a ignição, o alarme retoma sua operação normal.
2.- CARGA/DESCARGA: Manter pressionado o botão durante 2 segundos (1 bip + luz laranja 
acesa). Mantemos a proteção nas tampas e o resto é inibido. Ao ligar a ignição, o alarme volta 
a funcionar normalmente.
3.- DESATIVAÇÃO TOTAL DO ALARME: Pressionar e aguentar o botão durante 4 segundos (2 
bips + acende uma luz azul) O alarme é totalmente desativado, permitindo a realização de 
trabalhos de manutenção no veículo. O alarme será ativado novamente pressionando breve-
mente o botão.
A SEGAS MODULAR AUTOMATICA 4.0 é composta por:
- 1 unidade de controle modular
- 1 botão de autorização instalado na cabine
- 1 ramal de alimentação que protege as baterias
ACESSÓRIOS ADICIONAIS:
 1 - Proteção de depósitos
 2 - Proteção de tampas
 3 - Proteção das portas de cabine
 4 - Foco de alerta de roubo
 5 - Nexão do localizador ou gestão de frota

  

O alarme sempre será ativado 
AUTOMATICAMENTE quando 

você remover a chave da  ignição 
e será novamente desativado 

quando você voltar a colocá-la.
Quando o alarme estiver 
ativo (veículo sem contato) 
existirão três opções:
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UNIDADE DE 
CONTROLE MODELAR

A unidade de controle 
modular vem preparada 
com todas as conexões 

disponíveis e é instalada 
de forma camuflada.

FOCO DE AVISO DE ALARME
O KIT FOCO DE AVISO DE ALARME 

complementa o alarme acústico, 
iluminando o veículo no momento em 

que o alarme dispara.
Esta ação consegue um efeito 

dissuasor sobre o ladrão e atrai a 
atenção quando o veículo é iluminado.

CONEXÃO DO LOCALIZADOR
OU GESTÃO DE FROTA

O KIT DE GESTÃO permite que você saiba onde e 
quando o alarme foi acionado usando o seu 

sistema de localização atual. Podemos personali-
zar as notificações de alarme de acordo com as 

necessidades do cliente.

PROTEÇÃO DAS PORTA DE 
CABINE
Através de sensores, o KIT DE 
PORTAS DE CABINE detecta 
qualquer tentativa de abertura 
não autorizada e aciona o alarme 
acústico.

Botão de controle na cabine 
com indicador led

PROTEÇÃO DE DEPÓSITOS
Qualquer manipulação dos sensores ou 

do cabo será detectada e acionará o 
alarme sonoro. Estes sensores 

inteligentes distinguem uma vibração 
de um choque ou a vibração de um 

equipamento frio, evitando assim falsos 
alarmes ou disparos impróprios do 

sistema.

Alarme sonoro

PROTEÇÃO DE TAMPAS
O KIT TAMPAS garante que 
ninguém poderá abrir nossas 
tampas sem acionar o alarme. Não 
importa o quão fino e delicado seja 
o ladrão, se ele abrir a tampa, o 
sistema detectará e o alarme soará.

PROTEÇÃO DE BATERIAS E DEPÓSITOS  
Através de sensores, conseguimos a proteção de 

dois pontos básicos do camião (baterias e gasóleo). 
Qualquer manipulação dos sensores ou do cabo 

será detectada e acionará o alarme sonoro. Estes 
sensores inteligentes distinguem uma vibração de 
um choque ou a vibração de um equipamento frio, 

evitando assim falsos alarmes ou disparos 
impróprios do sistema.

www.poweredcub.com - info@poweredcub.com


