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Telefones sem fio

TS 5120

Telefone sem fio digital

TS 3110

Telefone sem fio digital

TS 3130

Telefone sem fio digital

TS 40

Telefone sem fio digital

TS 40 ID

Telefone sem fio digital

TS 63 V

Telefone sem fio digital

TS 8220

Telefone sem fio digital

Telefonia

TS 8120

Telefone sem fio digital

TS 5150

Telefone sem fio digital com 

entrada para duas linhas



Telefone sem fio digital

TS 5120

Conheça a série 

completa

Identificação de chamadas

Viva-voz

Display e teclado luminosos

Entrada para fone de ouvido¹

Modo Babá²

Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)³

Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais³

Bloqueio de chamadas (a cobrar e originadas)

10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume

Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas

¹ Acessório vendido separadamente. ² É necessário possuir dois ramais para executar essa função. 

³ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Telefone sem fio



Telefone sem fio digital

TS 5120Telefone sem fio

Ramal sem fio digital

TS 5121
Telefone sem fio digital com 

ramal adicional

TS 5122
Telefone sem fio digital com 

2 ramais adicionais

TS 5123



Telefone sem fio digital com entrada para duas linhas

TS 5150

Entrada para duas linhas

Agenda para 200 contatos, compartilhada entre os ramais³

Identificação de chamadas

Viva-voz

Display e teclado luminosos

Entrada para fone de ouvido¹

Modo Babá²

Capacidade para até 10 ramais (base + 9 ramais)³

Bloqueio de chamadas (a cobrar e originadas)

10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume

Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas

¹ Acessório vendido separadamente. ² É necessário possuir dois ramais para executar essa função. 

³ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Telefone sem fio



Telefone sem fio digital

TS 3110

Conheça a série 

completa

Identificação de chamadas

Display luminoso

Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹

Agenda para 70 contatos

Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas

Bloqueio de chamadas originadas

Discagem rápida para até 10 números

Data, hora e alarme

Menu trilíngue: português, espanhol e inglês

Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três¹

¹ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados 

em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Telefone sem fio



Telefone sem fio digital

TS 3110Telefone sem fio

Ramal sem fio digital

TS 3111
Telefone sem fio digital com 

ramal adicional

TS 3112
Telefone sem fio digital com 

2 ramais adicionais

TS 3113



Telefone sem fio digital

TS 3130

Secretária eletrônica digital com gravação de até 59 mensagens

Identificação de chamadas

Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹

Display luminoso

Gravação de chamadas

Monitoramento de ambiente

Agenda para 70 contatos

Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas

Bloqueio de chamadas originadas

Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três¹

¹ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados 

em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Telefone sem fio



Telefone sem fio digital

TS 40

Discagem rápida para até 10 números

2 teclas de discagem direta

7 tipos de toque

5 opções de volume de toque e de áudio

Autoatendimento

Modo Repouso automático ao colocar o fone na base

Funções Flash, Rediscar e Mudo

Aviso sonoro de ‘bateria baixa’ e visual de ‘fora de alcance’

Bateria com duração de até 9 hotas em uso ou 96 horas em repouso

Tecla Page para localização do fone

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Telefone sem fio



Telefone sem fio digital

TS 40 ID

Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹

Agenda para 70 contatos

Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas

Bloqueio de chamadas originadas

Discagem rápida para até 10 números

7 tipos de toque com 5 opções de volume

Data, hora e alarme

Menu trilíngue em português, espanhol e inglês

Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três¹

¹ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados 

em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Telefone sem fio

Conheça a série 

completa



Telefone sem fio digital

TS 40 IDTelefone sem fio

Ramal sem fio digital

TS 40 R
Telefone sem fio digital com 

ramal adicional

TS 40 C



Telefone sem fio digital

TS 63 V

Viva-voz

Teclas grandes e luminosas

Display luminoso

Áudio otimizado em 33%¹

Capacidade para até 5 ramais (base + 4 ramais)²

Agenda para 100 contatos

10 tipos de toque polifônicos

Modo Babá²

Transferência de contatos da agenda entre ramais²

Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três²

¹ Em comparação à média de outros telefones Intelbras. ² Funções realizáveis entre telefones sem 

fio Intelbras TS 63 V, TS 80 V, TS 8120 e TS 8220 registrados em uma mesma base.

Telefone sem fio



Telefone sem fio digital

TS 8220

Design exclusivo, com duas posições de encaixe do fone

Viva-voz

Display luminoso com tela expandida

Capacidade para até 5 ramais (base + 4 ramais)¹

Agenda para 100 contatos

10 tipos de toque polifônicos

Data, hora e alarme

Modo Babá¹

Transferência de contatos da agenda entre ramais¹

Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três¹

¹ Funções realizáveis entre telefones Intelbras TS 63 V, TS 80 V, TS 8120 e TS 8220 registrados em 

uma mesma base.

Telefone sem fio



Telefone sem fio digital

TS 8120

Design exclusivo

Viva-voz

Display luminoso 

Capacidade para até 5 ramais (base + 4 ramais)¹

Agenda para 100 contatos

10 tipos de toque polifônicos

Data, hora e alarme

Modo Babá¹

Transferência de contatos da agenda entre ramais¹

Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três¹

¹ Funções realizáveis entre telefones Intelbras TS 63 V, TS 80 V, TS 8120 e TS 8220 registrados em 

uma mesma base.

Telefone sem fio



Telefones com fio

TC 20

Telefone com fio

TC 2110

Telefone com fio

Pleno

Telefone com fio

TC 500

Telefone com fio

TC 50 Premium

Telefone com fio

TC 8312

Telefone com fio

Tok Fácil

Telefone com fio

Tok Fácil ID

Telefone com fio

Telefonia

TC 60 ID

Telefone com fio

Áudioplus

Telefone com fio com áudio amplificado



Telefone com fio

TC 20

Teclado luminoso

Cabo de longo alcance 

Uso em mesa ou parede 

Todas as funções no fone 

3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado) 

Funções Flash, Rediscar e Mudo 

Tecla Liga/Desliga no fone 

Conexão do cabo telefônico direto no fone 

Design versátil e ergonômico 

Telefone com fio



Telefone com fio

TC 2110

Display luminoso que não necessita de pilhas

Design diferenciado 

Registro de 20 chamadas recebidas (atendidas ou não) e 20 realizadas 

Ajuste no contraste do display 

Uso em mesa ou parede 

Exibição de data e hora e do tempo de duração de chamadas durante a ligação 

3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado) 

Ajuste de volume de áudio 

Funções Flash, Rediscar, e Mudo (Liga e Desliga) 

Flash ajustável 

Serviços de identificação de chamadas dependem da liberação e tipo de operadora

Telefone com fio



Telefone com fio

Pleno

2 tipos de campainha

3 níveis de volume de campainha (alto, médio e baixo) 

Uso em mesa ou parede 

Opção de chave de bloqueio 

Funções Flash, Rediscar e Mudo 

Telefone com fio



Telefone com fio

TC 500

Funções Flash, Rediscar, Mudo, Pausa e Mode

3 níveis de volume de campainha (alto, médio e baixo) 

Uso em mesa ou parede 

Opção de chave de bloqueio 

Telefone com fio



Telefone com fio

TC 50 Premium

Exclusivo modo de operação PABX

3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado) 

2 tipos de campainha 

Uso em mesa ou parede 

Funções Flash, Rediscar, Mudo e Pausa 

Disponível nas versões com e sem sinal luminoso de correio de voz 

Telefone com fio



Telefone com fio

Tok fácil

Teclas de fácil visualização

3 teclas de memória para discagem direta 

Ajuste de volume de áudio 

LED indicativo de campainha 

Discagem indireta para 10 números 

Tecla Mudo no fone 

2 níveis de campainha (alto e baixo) 

Funções Flash, Rediscar e Pausa 

Chave de seleção de discagem por tom e pulso 

Telefone com fio



Telefone com fio

Tok fácil ID

Teclas grandes de fácil visualização

Ajuste de volume de áudio 

3 teclas de memória para discagem direta com espaço para fotos 

personalizadas 

Display luminoso¹ 

Viva-voz com ajuste de volume 

LED indicativo de campainha e de chamada não atendida 

Exibição do tempo de duração da chamada no display durante a ligação 

Ajuste de contraste do display 

Registro de 20 chamadas recebidas (atendidas ou não) e 20 chamadas 

originadas 

Discagem indireta para 10 números 

¹ Necessita de 3 pilhas AA para funcionar.

Serviços de identificação de chamadas dependem da liberação e tipo de operadora.

Telefone com fio



Telefone com fio

TC 8312

Design diferenciado

Viva-voz com ajuste de volume 

Registro de 66 chamadas recebidas (atendidas ou não) e 20 realizadas 

Ajuste de contraste de display 

16 tipos de campainha 

3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado) 

Flash ajustável 

Função Flash e Rediscar

Tecla Hold (6 tipos de melodias) 

Data e hora 

Serviços de identificação de chamadas dependem da liberação e tipo de operadora.

Telefone com fio



Telefone com fio

TC 60 ID

Led indicativo de campainha e de chamada não atendida

3 teclas de memória para discagem direta 

Display luminoso¹ 

Viva-voz com ajuste de volume 

Exibição do tempo de duração da chamada no display durante a ligação 

Ajuste de contraste do display 

Registro de 20 chamadas recebidas (atendidas ou não) e 20 chamadas originadas 

Discagem indireta para 10 números 

2 níveis de volume de campainha (alto e baixo) 

Flash ajustável 

¹ Necessita de 3 pilhas AA para funcionar.

Serviços de identificação de chamadas dependem da liberação e tipo de operadora. 

Telefone com fio



Telefone com fio com áudio amplificado

Áudioplus

Ideal para pessoas com dificuldade auditiva de leve a moderada

Compatível com aparelhos auditivos - HAC 

LED indicativo de campainha 

4 níveis de ajuste de volume de áudio 

Teclas grandes de fácil visualização 

3 teclas de memória para discagem direta 

Discagem indireta para 10 números 

2 níveis de volume de campainha (alto e baixo) 

Tecla Mudo no fone 

Funções Flash, Rediscar e Pausa 

Telefone com fio



Audioconferência

Conference

Aparelho de audioconferência

Telefonia



Aparelho de audioconferência

Conference

Cancelador de eco

Funções Flash, Rediscar e Mudo (Liga e Desliga) 

Discagem indireta para 20 números 

12 níveis de ajuste de volume de áudio 

Ideal para salas de até 30 m² 

Tecla Hold

Registro de 20 chamadas recebidas e 20 realizadas 

Flash ajustável 

Ajuste do contraste do display 

Data e hora 

Serviços de identificação de chamadas dependem da liberação e tipo de operadora. 

Telefone com fio



Celulares rurais de longo alcance

CF 4000

Celular rural de longo 

alcance

CF 5002

Celular rural de longo 

alcance dual chip

CS 5140

Celular rural de longo 

alcance sem fio

CFA 4012

Kit celular rural de longo 

alcance

CFA 5022

Kit celular rural de longo 

alcance dual chip

CSA 5112

Kit celular rural de longo 

alcance sem fio

Telefonia



Celular rural de longo alcance

CF 4000

Possibilita acesso à internet¹ ²

Envia e recebe SMS¹

Aparelho desbloqueado³

Entrada para antena externa para maior ganho de sinal

Identificação de chamadas

Agenda para 200 contatos

Viva-voz

Registro de chamadas

Chamada em espera¹

Discagem rápida

¹ Conforme plano e disponibilidade da operadora.

² Necessário cabo de dados AC 401 vendido separadamente. ³ Aparelho quad band. Opera nas 

frequências 850/900/1800/1900 MHz.

Celular rural de longo alcance



Celular rural de longo alcance dual chip

CF 5002

Capacidade para operar com até 2 chips de quaisquer operadoras¹

Possibilita acesso à internet² ³

Envia e recebe SMS²

Entrada para antena externa para maior ganho de sinal

Teclas separadas para discagem SIM 1 e SIM 2

Display luminoso

Identificação de chamadas

Agenda para 200 contatos

Viva-voz

Registro de chamadas

¹ Aparelho quad band. Opera nas frequências 850/900/1800/1900 MHz.

² Conforme plano e disponibilidade da operadora.

³ Necessário cabo de dados AC 401 vendido separadamente.

Celular rural de longo alcance



Celular rural de longo alcance sem fio

CS 5140

Aparelho desbloqueado¹

Envia e recebe SMS²

Suporta até 5 ramais (base + 4 ramais) ³

Entrada para antena externa para maior ganho de sinal

Chip na base do aparelho

Identificação de chamadas

Viva-voz

Agenda para 200 contatos

Chamada em espera²

Registro de chamadas

¹ Aparelho quad band. Opera nas frequências 850/900/1800/1900 MHz.

² Conforme plano e disponibilidade da operadora.

³ Ramais modelo Intelbras CS 5141 vendidos separadamente.

Celular rural de longo alcance

Conheça a série 

completa



Celular rural de longo alcance 

sem fio

CS 5140Celular rural de longo alcance

Ramal para celular rural de 

longo alcance sem fio

CS 5141



Kit celular rural de longo alcance

CFA 4012

Solução completa em um só produto: celular fixo modelo CF 4000, antena 

externa dual band e cabo coaxial de 10 m

Ideal para locais com sinal fraco ou sem acesso a linhas telefônicas fixas

Fácil de instalar

Antena externa dual band¹ com ganho de 17 dBi, que proporciona até 50 

vezes mais sinal

Possibilita acesso à internet² ³

Aparelho desbloqueado4

Envia e recebe SMS²

Identificação de chamadas

Agenda para 200 contatos

Viva-voz

¹ Faixa de frequência da antena externa: 824 a 960 MHz.

² Conforme plano e disponibilidade da operadora.

³ Necessário cabo de dados AC 401 vendido separadamente. 
4 Aparelho quad band. Opera nas frequências 850/900/1800/1900 MHz.

Celular rural de longo alcance



Kit celular rural de longo alcance dual chip

CFA 5022

Solução completa em um só produto: celular fixo dual chip modelo CF 5002, 

antena externa dual band e cabo coaxial de 10 m

Ideal para locais com sinal fraco ou sem acesso a linhas telefônicas fixas

Fácil de instalar

Antena externa dual band¹ com ganho de 17 dBi, que proporciona até 50 vezes 

mais sinal

Possibilita acesso à internet² ³

Aparelho desbloqueado4

Teclas separadas para discagem SIM 1 e SIM 2

Envia e recebe SMS²

Identificação de chamadas

Agenda para 200 contatos

¹ Faixa de frequência da antena externa: 824 a 960 MHz.

² Conforme plano e disponibilidade da operadora.

³ Necessário cabo de dados AC 401 vendido separadamente. 
4 Aparelho quad band. Opera nas frequências 850/900/1800/1900 MHz.

Celular rural de longo alcance



Kit celular rural de longo alcance sem fio

CSA 5112

Solução completa em um só produto: celular fixo sem fio modelo CS 5140, 

antena externa dual band e cabo coaxial de 10 m

Ideal para locais com sinal fraco ou sem acesso a linhas telefônicas fixas

Fácil de instalar

Antena externa dual band¹ com ganho de 17 dBi que proporciona até 50 vezes 

mais sinal

Aparelho desbloqueado²

Chip na base do aparelho

Suporta até 5 ramais (base + 4 ramais) ³

Envia e recebe SMS4

Identificação de chamadas

Agenda para 200 contatos

¹ Faixa de frequência da antena externa: 824 a 960 MHz.

² Aparelho quad band. Opera nas frequências 850/900/1800/1900 MHz.

³ Ramais modelo Intelbras CS 5141 vendidos separadamente.

⁴ Conforme plano e disponibilidade da operadora. 

Celular rural de longo alcance



Interfonia e

monitoramento 

residencial

Interfonia e monitoramento residencial

EHM 606

Kit de monitoramento 

sem fio

EHM 608

Kit de monitoramento 

sem fio

EHC 101

Câmera de monitoramento 

para linha EHM 600

IV 7010 HS

Videoporteiro

IV 7000 HS

Videoporteiro

IV 4010 HS

Videoporteiro

PR 1000

Porteiro residencial
IPR 8000

Porteiro residencial

Twin Waterproof

Radiocomunicador

IV 7010 HF

Videoporteiro

IV 7000 HF

Videoporteiro

FFX 1000

Fechadura elétrica



Kit de monitoramento sem fio

EHM 606

Aceita até 4 câmeras sem fio¹

1 saída de vídeo

Display de LCD 7”

Frequência de 2,4 GHz digital

Visualização única ou multiquadro

Zoom digital de 2×

Gravação de imagens em modo manual, por movimento ou agendamento²

Sensor de movimento com alarme

¹ Necessário conectar as câmeras à rede elétrica (110–220 Vac).

² Através de microcartão SD (máx. 32 GB, não incluso).

Interfonia e monitoramento 

residencial



Kit de monitoramento sem fio

EHM 608

Aceita até 4 câmeras sem fio¹

1 saída de vídeo

Conexão USB para acesso remoto

Display de LCD 7’’

Frequência 2,4 GHz digital

Visualização única ou multiquadro

Zoom digital de 2×

Gravação de imagens em modo manual, por movimento ou agendamento²

Sensor de movimento com alarme

¹ Necessário conectar as câmeras à rede elétrica (110–220 Vac).

² Através de microcartão SD (máx. 32 GB, não incluso).

Interfonia e monitoramento 

residencial



Câmera de monitoramento para linha EHM 600

EHC 101

25 LEDs infravermelhos

Sensor de movimento com alarme

Entrada e saída de áudio

Lente de 3,6 mm

3 posições de fixação: parede, mesa e teto

Compatível com a série EHM, kit de monitoramento sem fio

Uso interno ou externo

Interfonia e monitoramento 

residencial



Videoporteiro

IV 7010 HS

Conheça a série 

completa

Permite visualizar até 4 câmeras

Função Siga-me: encaminha a chamada para um telefone e aciona as 

fechaduras remotamente¹

Abre 2 fechaduras: eletromagnética (12 V) e contato seco

Ângulo da câmera ajustável na instalação

Display TFT-LCD widescreen de 7”

Comunicação por monofone e viva-voz

1 saída de vídeo configurável

Aviso sonoro de portão aberto²

Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores, PABX e 

centrais de alarme

¹ Via PABX.

² Necessário sensor magnético.

Interfonia e monitoramento 

residencial



Videoporteiro

IV 7010 HSInterfonia e monitoramento 

residencial

Módulo externo para 

videoporteiro da linha IV

IV 7000 ME

Ângulo da câmera ajustável na instalação

Abre até 2 fechaduras: eletromagnética (12 V) e 

contato seco

Encaminha a chamada para um telefone e aciona 

as fechaduras remotamente¹

Aviso sonoro de portão aberto²

Câmera oculta com 2 LEDs infravermelhos para 

visão noturna

Alarme: qualquer central de alarme pode 

identificar vandalismo no módulo externo

Tamper: aviso sonoro em caso de violação do 

módulo externo

¹ Via PABX.

² Necessário sensor magnético

Compatível com a 

linha IV (IV 4010, 

IV 7000 e IV 7010)



Videoporteiro

IV 7010 HF

Conheça a série 

completa

Permite visualizar até 4 câmeras

Função Siga-me: encaminha a chamada para um telefone e aciona as 

fechaduras remotamente¹

Abre 2 fechaduras: eletromagnética (12 V) e contato seco

Ângulo da câmera ajustável na instalação

Display TFT-LCD widescreen de 7”

Uso em mesa ou parede

1 saída de vídeo configurável

Aviso sonoro de portão aberto²

Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores, PABX e 

centrais de alarme

¹ Via PABX.

² Necessário sensor magnético.

Interfonia e monitoramento 

residencial



Videoporteiro

IV 7010 HFInterfonia e monitoramento 

residencial

Módulo externo para 

videoporteiro da linha IV

IV 7000 ME

Ângulo da câmera ajustável na instalação

Abre até 2 fechaduras: eletromagnética (12 V) e 

contato seco

Encaminha a chamada para um telefone e aciona 

as fechaduras remotamente¹

Aviso sonoro de portão aberto²

Câmera oculta com 2 LEDs infravermelhos para 

visão noturna

Alarme: qualquer central de alarme pode 

identificar vandalismo no módulo externo

Tamper: aviso sonoro em caso de violação do 

módulo externo

¹ Via PABX.

² Necessário sensor magnético

Compatível com a 

linha IV (IV 4010, 

IV 7000 e IV 7010)



Videoporteiro

IV 7000 HS

Conheça a série 

completa

Permite visualizar até 4 câmeras

Função Siga-me: encaminha a chamada para um telefone e aciona as 

fechaduras remotamente¹

Abre 2 fechaduras: eletromagnética (12 V) e contato seco

Display TFT-LCD widescreen de 7”

Comunicação por monofone e viva-voz

1 saída de vídeo configurável

Aviso sonoro de portão aberto²

Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores, PABX e 

centrais de alarme

¹ Via PABX.

² Necessário sensor magnético.

Interfonia e monitoramento 

residencial



Compatível com a 

linha IV (IV 4010, 

IV 7000 e IV 7010)

Compatível com a 

linha IV (IV 4010, 

IV 7000 e IV 7010)

Compatível com a 

linha IV (IV 4010, 

IV 7000 e IV 7010)

Videoporteiro

IV 7000 HSInterfonia e monitoramento 

residencial

Módulo interno para 

videoporteiro da linha IV

IV 7000 HS IN
Extensão de áudio para 

videoporteiro da linha IV

IV 7000 EA
Módulo externo para 

videoporteiro da linha IV

IV 7000 EX

2 botões para acionamentos distintos

Instalação com 2 fios

Dispensa alimentação

Até 3 extensões de áudio para cada kit 

da linha IV 7000

Câmera oculta com 6 LEDs

infravermelhos para visão noturna

Alarme: qualquer central de alarme 

pode identificar vandalismo no módulo 

externo

Tamper: aviso sonoro em caso de 

violação do módulo externo



Videoporteiro

IV 7000 HF

Conheça a série 

completa

Permite visualizar até 4 câmeras

Função Siga-me: encaminha a chamada para um telefone e aciona as 

fechaduras remotamente¹

Abre 2 fechaduras: eletromagnética (12 V) e contato seco

Display TFT-LCD widescreen de 7”

Uso em mesa ou parede

1 saída de vídeo configurável

Aviso sonoro de portão aberto²

Interface com gravadores digitais de vídeo (DVRs), televisores, PABX e 

centrais de alarme

¹ Via PABX.

² Necessário sensor magnético.

Interfonia e monitoramento 

residencial



Videoporteiro

IV 7000 HFInterfonia e monitoramento 

residencial

Módulo interno para 

videoporteiro da linha IV

IV 7000 HF IN
Extensão de áudio para 

videoporteiro da linha

IV 7000 EA
Módulo externo para 

videoporteiro da linha IV

IV 7000 EX

2 botões para acionamentos distintos

Instalação com 2 fios

Dispensa alimentação

Até 3 extensões de áudio para cada kit 

da linha IV 7000

Câmera oculta com 6 LEDs

infravermelhos para visão noturna

Alarme: qualquer central de alarme 

pode identificar vandalismo no módulo 

externo

Tamper: aviso sonoro em caso de 

violação do módulo externo

Compatível com a 

linha IV (IV 4010, 

IV 7000 e IV 7010)

Compatível com a 

linha IV (IV 4010, 

IV 7000 e IV 7010)

Compatível com a 

linha IV (IV 4010, 

IV 7000 e IV 7010)



Videoporteiro

IV 4010 HS

Conheça a série 

completa

Permite visualizar até 2 câmeras

Função Siga-me: encaminha a chamada para um telefone e aciona as 

fechaduras remotamente¹ 

Abre 2 fechaduras: eletromagnética (12 V) e contato seco 

Ângulo da câmera ajustável na instalação 

Display de 4” 

Aviso sonoro de portão aberto² 

¹ Via PABX. ² Necessário sensor magnético. 

Interfonia e monitoramento 

residencial



Videoporteiro

IV 4010 HSInterfonia e monitoramento 

residencial

Módulo externo para 

videoporteiro da linha IV

IV 7000 ME

Ângulo da câmera ajustável na instalação

Abre até 2 fechaduras: eletromagnética (12 V) e 

contato seco

Encaminha a chamada para um telefone e aciona 

as fechaduras remotamente¹

Aviso sonoro de portão aberto²

Câmera oculta com 2 LEDs infravermelhos para 

visão noturna

Alarme: qualquer central de alarme pode 

identificar vandalismo no módulo externo

Tamper: aviso sonoro em caso de violação do 

módulo externo

¹ Via PABX.

² Necessário sensor magnético

Compatível com a 

linha IV (IV 4010, 

IV 7000 e IV 7010)



Porteiro residencial

PR 1000

Conheça a série 

completa

Aciona fechadura elétrica 12 V

Permite até 3 módulos internos

Alimentação no módulo interno

Permite abertura através de botoeira

Possui tamper: alarme sonoro se violado

Interfonia e monitoramento 

residencial



Porteiro residencial

PR 1000Interfonia e monitoramento 

residencial

Extensão de áudio para porteiro 

residencial PR 1000

PR 1000 EA

Aciona fechadura elétrica 12 V

Alimentação de 100 a 240 Vac



Porteiro residencial

IPR 8000

Conheça a série 

completa

Abre até 2 fechaduras: eletromagnéticas (12 V) e contato seco

Sistema antissabotagem: um curto-circuito na linha não abre o portão

Aviso sonoros de portão aberto¹

Capacidade para até 3 módulos internos

Ajuste de volume no módulo externo

Opção de fonte interna ou externa

Alarme: qualquer central de alarme pode identificar vandalismo no 

módulo externo

Tamper: aviso sonoro em caso de violação do módulo externo

¹ Necessário sensor magnético.

Interfonia e monitoramento 

residencial



Porteiro residencial

IPR 8000Interfonia e monitoramento 

residencial

Módulo interno para o 

porteiro residencial IPR 8000

IPR 8000 IN

Aciona fechadura elétrica 12 V

2 botões para acionamentos distintos

Até 3 módulos internos para cada módulo 

externo

Sistema antissabotagem: um curto-circuito 

na linha não abre o portão

Aviso sonoro de portão aberto¹

Instalação com 2 fios (+ e −)

¹ Necessário sensor magnético.



Fechadura elétrica

FFX 1000

Abertura com opção de estalo único ou contínuo

Trinco reversível: abertura á direita ou à esquerda, para dentro ou para fora

Memória mecânica: destrava ao primeiro impulso

Cilindro fixo de 40 mm de comprimento

Alimentação 12 V

Suporta uma força de até 500 kg

3 chaves inclusas 

Compatível com qualquer porteiro e videoporteiro do mercado

Interfonia e monitoramento 

residencial



Radiocomunicador

Twin Waterproof

26 canais de operação

À prova d’agua e poeira

Carregadores de bateria independentes

Indicador do nível de bateria

Modo baixo consumo de energia

Bloqueio de teclado

Interfonia e monitoramento 

residencial



Wireless Home

WIN 300

Roteador wireless

WRN 300

Roteador wireless

WRN 342 Slim

Roteador wireless

NPLUG

Repetidor de sinal 

wireless

WIN 240

Roteador wireless

WRN 150

Roteador wireless

WRN 240 Slim

Roteador wireless

WRN 241

Roteador wireless

WBN 241

Adaptador USB 

wireless

WBN 300

Adaptador USB wireless

WBN 900

Adaptador USB wireless

Wireless 

home

WPN 200 Express

Placa PCI

GKM 1220

Modem ADSL2+

NCLOUD
Roteador Wireless 

Multifuncional



Roteador wireless Multifuncional

NCLOUD

Armazena arquivos em nuvem

3 antenas de 5 dBi

Baixa torrents com o computador desligado e salva direto no HD 

ou pendrive

Velocidade de 300 Mbps

4 portas para conectar dispositivos que ainda não tem Wi-Fi

2 anos de garantia

2 opções para instalar: pelo computador, com o assistente de 

instalação,

ou pelo smartphone, através do aplicativo Conecte.me. Tudo em 

português.

Wireless home



Roteador wireless

WIN 300

Wi-fi para diversos dispositivos e grandes ambientes 

Velocidade de 300 Mbps 

5 vezes mais potência que os roteadores comuns do mercado 

4 portas para conectar dispositivos que ainda não têm Wi-Fi 

2 antenas de 5 dBi

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

2 opções para instalar: pelo computador, com o assistente de 

instalação, ou pelo smartphone, com o aplicativo Conecte.me, 

tudo em português 

Wireless home



Roteador wireless

WRN 300

Wi-fi mais forte e veloz

Velocidade de 300 Mbps 

2 vezes mais potência que os roteadores comuns do mercado 

2 antenas de 5 dBi

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

2 opções para instalar: pelo computador, com o assistente de instalação, ou 

pelo smartphone, com o aplicativo Conecte.me, tudo em português 

Wireless home



Roteador wireless

WRN 342 Slim

Wi-fi para navegar e assistir a vídeos em vários dispositivos ao mesmo 

tempo

Velocidade de 300 Mbps 

4 portas para conectar dispositivos que ainda não têm Wi-Fi 

2 antenas de 5 dBi

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

2 opções para instalar: pelo computador, com o assistente de instalação, ou 

pelo smartphone, com o aplicativo Conecte.me, tudo em português 

Wireless home



Repetidor de sinal wireless

NPLUG

Sinal de Wi-Fi ampliado

Conexão para a smart TV na internet 

Velocidade de 150 Mbps 

Fonte 110/220 V integrada 

Porta para conectar dispositivos que não possuem Wi-Fi 

Prático e portátil 

Assistente de instalação em português 

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

Wireless home



Roteador wireless

WIN 240

Wi-Fi para grandes ambientes

Velocidade de 150 Mbps 

5 vezes mais potência que os roteadores comuns do mercado 

4 portas para conectar dispositivos que ainda não têm Wi-Fi 

2 portas com suporte a PoE

Antena removível de 5 dBi

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

2 opções para instalar: pelo computador, com o assistente de instalação, ou 

pelo smartphone, com o aplicativo Conecte.me, tudo em português 

Wireless home



Roteador wireless

WRN 150

Wi-Fi com alcance extra

Velocidade de 150 Mbps 

2,5 vezes mais potência que os roteadores comuns do mercado 

Antena de 5 dBi

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

Fabricado no Brasil 

2 opções para instalar: pelo computador, com o assistente de 

instalação, ou pelo smartphone, com o aplicativo Conecte.me, 

tudo em português 

Produto beneficiado pela Legislação de Informática 

Wireless home



Roteador wireless

WRN 240 Slim

Velocidade de 150 Mbps

4 portas para conectar dispositivos que ainda não têm Wi-Fi 

Antena de 5 dBi

Função WDS para estender o sinal Wi-Fi utilizando mais um WRN 

240 Slim

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

2 opções para instalar: pelo computador, com o assistente de 

instalação, ou pelo smartphone, com o aplicativo Conecte.me, 

tudo em português 

Wireless home



Roteador wireless

WRN 241

Velocidade de 150 Mbps

4 portas para conectar dispositivos que ainda não têm Wi-Fi 

Antena removível de 5 dBi

Função WDS para estender o sinal Wi-Fi utilizando mais um WRN 

241 

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

2 opções para instalar: pelo computador, com o assistente de 

instalação, ou pelo smartphone, com o aplicativo Conecte.me, tudo 

em português 

Wireless home



Adaptador USB wireless

WBN 241

Velocidade de 150 Mbps

Alto ganho e antena removível de 4 dBi

Botão WPS para conexão segura e simplificada 

LED para indicar o status do funcionamento 

Instalação e configuração simplificadas, em português 

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

Wireless home



Adaptador USB wireless

WBN 300

Velocidade de 300 Mbps

LED para indicar o status do funcionamento 

Botão WPS, muito mais fácil de conectar com segurança 

Instalação e configuração simplificadas, em português 

Possui duas antenas internas 

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

Wireless home



Adaptador USB wireless

WBN 900

Velocidade de 150 Mbps

Botão WPS para conexão segura e simplificada 

LED para indicar o status do funcionamento 

Instalação e configuração simplificadas, em português 

Antena interna 

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

Wireless home



Placa PCI

GWM 2420 N

Velocidade de 150 Mbps

Perfil adicional metálico para gabinete slim

WPS para configuração simplificada da segurança 

LED para indicar o status do funcionamento 

Assistente de instalação em português 

Antena removível de 2 dBi

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

Wireless home



Modem ADSL2 +

GKM 1220

Compatibilidade com ADSL2+, ADSL2 e ADSL

Velocidade de 24 Mbps de Downstream e 1 Mbps de Upstream

Conexão 1 porta WAN (ADSL2+) e 1 porta LAN (10/100 Mbps) 

Funções de roteador e bridge 

Suporte aos modos de autenticação PPPoE e PPPoA

Homologado pela Anatel 

2 anos de garantia 

Wireless home



Antenas

AI 1000

Antena interna de TV

AI 2000

Antena interna de TV

AI 3100

Antena interna de TV 

amplificada

AE 4010

Kit antena externa de TV

AE 5010

Kit antena externa de TV

Antenas

CD 636

Conversor de sinal e gravador



Antena interna de TV

AI 1000

Exclusivo botão que regula a potência de antena, minimizando 

as interferências

Excelente captação dos sinais analógicos e digital

Compatível com todos os televisores e conversores

Acabamento black piano

Pronta para instalação: já vem montada

Capta os sinais FM, VHF, UHF, e HDTV

Antenas



Antena interna de TV

AI 2000

Uso vertical ou horizontal

Excelente captação dos sinais analógicos e digital

Compatível com todos os televisores e conversores

Acabamento black piano

compacta

4 em 1: capta os sinais FM, VHF, UHF, e HDTV

Antenas



Antena interna de TV amplificada

AI 3100

Excelente captação dos sinais analógico e digital

Compatível com todos os televisores e conversores

Possui amplificador para maior potência na captação do sinal

Design diferenciado e acabamento black piano

3 opções de utilização: sobre a mesa, fixada na parede ou sobre 

a TV (acompanham suportes)

LED indicador de funcionamento 

4 em 1: capta os sinais FM, VHF, UHF, e HDTV

Borda em acrílico 

Antenas



Kit antena externa de TV

AE 4010

Kit completo de fácil instalação: antena externa de TV, cabo 

coaxial de 20 m e mastro com suporte de fixação na parede

Kit Fabricado com materiais de alta resistência e durabilidade

Cabo de alta qualidade com proteção no conector para 

evitar a entrada de água

Antena totalmente vedade

4 em 1: capta os sinais FM, VHF, UHF e HDTV 

Antenas



Kit antena externa de TV

AE 5010

Kit completo de fácil instalação: antena externa de TV, cabo 

coaxial de 15 m e mastro com suporte de fixação na parede

Projetada exclusivamente para captação do sinal digital 

Kit fabricado com materiais de alta resistência e durabilidade 

Cabo de alta qualidade com proteção no conector para 

evitar a entrada de água

Antena totalmente vedada 

Capta os sinais UHF e HDTV 

Antenas



Conversor de sinal e gravador

CD 636

Ideal para TVs que não possuem conversor digital

Grava a programação durante a sua transmissão ou por 

agendamento 

Reproduz arquivos de vídeo, imagem e áudio 

Suporta imagem Full HD¹ 

Busca automática ou manual de canais 

Função Closed Caption

Entrada USB compatível com pen drive e HD externo 

Acompanham cabos HDMI e RCA 

¹ A resolução Full HD depende da configuração da TV. 

Antenas



Acessórios

AC 401

Cabo de dados para acesso à internet

Acessórios Para celulares rurais de longo alcance



Cabo de dados para acesso à internet

AC 401

Compatível com os modelos de celular rural CF 4000, CFA 4012, 

CF 5002 e CFA 5022

Contém CD de instalação para auxiliar a conexão

Fácil utilização

Acessórios




