
Redes
Portfólio

1ª edição / 2016



Wireless home

Linha ópticaSwitches

Rádios outdoor

Adaptadores de rede

Wireless indoor 

corporativo

Linha GPON



Linha 

GPON

OLT 8820 G

OLT 8 slots GPON com 8 portas 

Gigabit combo e 2 slots 10 GE

KPSD 1120

Módulo SFP GPON B+ 

Monomodo 20 km

KTS 2110

ONT 142N G

ONT 4 portas Gigabit com 2 portas 

FXS e Wi-Fi

ONT 1420 G

ONT 4 portas Gigabit com 2 portas 

FXS

ONU 110 G

ONU 1 porta Gigabit

Módulo XFP 10 GE

Monomodo 10 km



OLT 8 slots GPON com 8 portas Gigabit combo 

e 2 slots 10 GE

OLT 8820 G

» Formato stand alone (1U)

» 2 slots XFP 10 Gigabit Ethernet

» Layer 3

» Gerência por linha de comando (CLI) ou interface gráfica (web GUI)

» 2 portas para gerência out-of-band

» Suporte à Rapid Spanning Tree

» Suporte à Link Aggregation e LACP

» Alimentação 48 Vdc com entrada para fonte redundante

Linha GPON



Módulo SFP GPON B+ Monomodo 20 km 

KPSD 1120

» Conectado nos slots GPON da OLT 8820 G

» Compatibilidade com padrão ITU—T G.984.2 

» Guia de instalação em português 

» Alcance de até 20 km 

» Comprimento de onda: Rx 1310 nm e Tx 1490 nm

» Taxa de transferência de 2,488 Gbps downstream e 1,244 Gbps upstream

» Instalação simples e rápida (Plug & Play e Hot-swap) 

» Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable) com baixo consumo de energia 

de 3,3 V 

» Conector SC PC simplex 

Linha GPON



Módulo XFP 10 GE Monomodo 10 km

KTS 2110

» Conectado nos slots GPON da OLT 8820 G

» Compatibilidade com padrão IEEE 802.3ae 10G BASE LR 

» Guia de instalação em português 

» Alcance de até 10 km 

» Comprimento de onda de 1310 nm

» Instalação simples e rápida (Plug & Play e Hot-swap) 

» Conector LC PC para fibra Monomodo

Linha GPON



ONT 4 portas Gigabit com 2 portas FXS e Wi-Fi

ONT 142N G

Linha GPON

» 1 porta GPON 2,5 Gbps (SC/APC) 

» 4 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 

» 2 portas FXS com protocolo SIP para telefonia IP 

» Roteamento a firewall (PPPoE, NAT/NAPT) 

» Suporte a 12 VLANs por porta e VLAN stacking (QinQ): segmentação em 

redes isoladas e redução do broadcast 

» Priorização de voz, vídeos e dados com triple-play QoS

» Mais eficiência para o tráfego de vídeo IP com IGMP multicast IGMP 

snooping

» Segmentação em redes isoladas e redução do broadcast com VLAN e 

VLAN stacking

» Wi-Fi 802.11b/g/n 

» Antena integrada MiMo 2x2 

» Suporte a 4 SSID separados por VLAN 



ONT 1420 G

Linha GPON

» 1 porta GPON 2,5 Gbps (SC/APC) 

» 4 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 

» 2 portas FXS com protocolo SIP para telefonia IP 

» Roteamento a firewall (PPPoE, NAT/NAPT) 

» Suporte a 12 VLANs por porta e VLAN stacking (QinQ): segmentação em 

redes isoladas e redução do broadcast 

» Priorização de voz, vídeos e dados com triple-play QoS

» Mais eficiência para o tráfego de vídeo IP com IGMP multicast IGMP 

snooping

» Segmentação em redes isoladas e redução do broadcast com VLAN e 

VLAN stacking

ONT 4 portas Gigabit com 2 portas FXS



ONU 110 G

Linha GPON

ONU 1 porta Gigabit

» 1 porta GPON 2,5 Gbps (SC/APC) 

» 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 

» Operação em modo Bridge

» Priorização de voz, vídeos e dados com triple-play QoS

» Segmentação em redes isoladas e redução do broadcast com VLAN e 

VLAN stacking

» Mais eficiência para o tráfego de vídeo IP com IGMP multicast IGMP 

snooping



Switches

Switches não 
gerenciáveis

Switches 
gerenciáveis



Switches gerenciáveis

SG 5200 MR

Switch gerenciável 48 portas Gigabit 

Ethernet + 4 portas Mini-GBIC

Switches

SF 2842 MR

Switch gerenciável 24 portas Fast

Ethernet + 4 portas Gigabit Ethernet 

com 2 portas Mini-GBIC compartilhadas

SG 2404 MR

Switch gerenciável 24 portas Gigabit 

Ethernet com 4 portas Mini-GBIC

compartilhadas

SG 1002 MR

Switch gerenciável 8 portas Gigabit 

Ethernet + 2 portas Mini-GBIC

SG 2404 PoE

Switch gerenciável 24 portas Gigabit 

Ethernet PoE com 4 portas Mini-GBIC

compartilhadas



Switches não gerenciáveis

Switches SG 2400 QR

Switch rack 24 portas Gigabit 

Ethernet com QoS

SF 2400 QR

Switch rack 24 portas Fast 

Ethernet com QoS

SG 2620 QR

Switch rack 24 portas Fast Ethernet 

+ 2 portas Gigabit Ethernet

SF 1600 D

Switch 16 portas Fast Ethernet 

com QoS

SF 802 AF

Switch 8 portas PoE Fast Ethernet

SG 800 C

Switch 8 portas Gigabit Ethernet 

com QoS

SG 500

Switch 5 portas Gigabit Ethernet

SF 500

Switch 5 portas Fast Ethernet

SF 800 Q+

Switch 8 portas Fast Ethernet 

com PoE passivo

SF 800 VLAN

Switch 8 portas Fast Ethernet 

com PoE passivo + VLAN fixa



Switch gerenciável 48 portas Gigabit Ethernet + 

4 portas Mini-GBIC

SG 5200 MR

» 512 VLANs ativas e 4000 VLANs IDs

» Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree

» Backplane de 104 Gbps

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» IGMP: V1/V2/V3

» Agregação de link estática e dinâmica (LACP)

» RMON 4 grupos

» SNMP V1/V2c/V3

» Suporte para rack 19”

» Espelhamento de portas (Port Mirroring)

Switches



Switch gerenciável 24 portas Fast Ethernet + 

4 portas Gigabit Ethernet com 2 portas Mini-GBIC

compartilhadas

SF 2842 MR

» Suporte para até 4000 VLANs

» Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree

» Backplane de 12,8 Gbps

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Autenticação RADIUS e 801.2x

» Agregação de link estática e dinâmica (LACP)

» RMON 4 grupos

» Voice VLAN e Guest VLAN

» ACL (Access Control List): L2/L3/L4

» Espelhamento de portas (Port Mirroring)

Switches



Switch gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet com 

4 portas Mini-GBIC compartilhadas

SG 2404 MR

» Suporte para até 4000 VLANs

» Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree

» Backplane de 48 Gbps

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Autenticação RADIUS e 801.2x

» Agregação de link estática e dinâmica (LACP)

» RMON 4 grupos

» MAC VLAN, Voice VLAN e Guest VLAN

» ACL (Access Control List): L2/L3/L4

» Espelhamento de portas (Port Mirroring)

Switches



Switch gerenciável 8 portas Gigabit Ethernet + 

2 portas Mini-GBIC

SG 1002 MR

» Suporte para até 4000 VLANs

» Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree

» Backplane 20 Gbps

» Agregação de link estática e dinâmica (LACP)

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Autenticação RADIUS e 802.1x

» RMON 4 grupos

» MAC VLAN, Voice VLAN e Guest VLAN

» ACL (Access Control List): L2/L3/L4

» Espelhamento de portas (Port Mirroring)

Switches



Switch gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet PoE com 

4 portas Mini-GBIC compartilhadas

SG 2404 PoE

» 512 VLANs ativas e 4000 VLANs IDs

» Backplane 48 Gbps

» Suporte simultâneo aos padrões PoE IEEE 802.3af e IEEE 802.3at

» Gerenciamento da função PoE

» Fornece até 30 W por porta e 180 W de potência total

» Suporte aos protocolos LLDP e LLDP-MED

» LEDs indicativos de link, atividade e utilização do PoE

» Agregação de link estática e dinâmica (LACP)

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» SNMP V1/V2c/V3

Switches



Switch rack 24 portas Gigabit Ethernet com QoS

SG 2400 QR

» 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de 

velocidade automática (N-Way)

» Instalação simples e rápida (Plug & Play)

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Gabinete para rack 19” com 1U de altura

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão 

do cabo (normal/crossover)

» Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados

» Taxa de transferência de até 2000 Mbps

» Fonte de alimentação interna bivolt automática

» Jumbo frame de 10 kB

» Backplane de 48 Gbps

Switches



Switch rack 24 portas Fast Ethernet com QoS

SF 2400 QR

» 24 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade 

automática (N-Way)

» Instalação simples e rápida (Plug & Play)

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Gabinete para rack 19” com 1U de altura

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão 

do cabo (normal/crossover)

» Taxa de transferência de até 200 Mbps

» Fonte de alimentação interna bivolt automática

» Painel frontal com LEDs indicadores

» Full duplex & Flow control IEEE 802.3x

» Backplane 4,8 Gbps

Switches



Switch rack 24 portas Fast Ethernet + 2 portas Gigabit Ethernet

SG 2620 QR

Switches

» 24 portas 10/100 Mbps + 2 portas 10/100/1000 Mbps com 

negociação de velocidade automática em todas as portas (N-Way)

» Instalação simples e rápida (Plug & Play)

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Gabinete para rack 19” com 1U de altura

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão

do cabo (normal/crossover)

» Equipamento com as tecnologias Fast e Gigabit Ethernet

» Taxa de transferência de até 200 Mbps nas portas Fast Ethernet e 2000 Mbps

nas portas Gigabit Ethernet

» Fonte de alimentação interna bivolt automática

» Painel frontal com LEDs indicadores

» Full duplex & Flow control IEEE 802.3x



Switch 16 portas Fast Ethernet com QoS

SF 1600 D

Switches

» 16 portas N-Way 10/100 Mbps com negociação de 

velocidade automática

» Instalação simples e rápida (Plug & Play)

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Consumo de energia inteligente: detecta qual porta do switch pode

permanecer em stand by e ajusta a potência de acordo com o 

comprimento do cabo

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)

» Taxa de transferência de até 200 Mbps

» Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede

» Fonte de alimentação externa bivolt automática

» Painel frontal com LEDs indicadores

» Full duplex & Flow control IEEE 802.3x



Switch 8 portas Fast Ethernet PoE

SF 802 AF

Switches

» 8 portas 10/100 Mbps com suporte a PoE (Power over Ethernet)

» Instalação simples e rápida (Plug & Play)

» Alimenta até 8 dispositivos PoE compatíveis com o padrão IEEE 802.3af

» 15,4 W por porta e 124 W de potência total

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão

do cabo (normal/crossover)

» Negociação de velocidade automática

» Suporte para rack 19”

» Painel frontal com LEDs indicadores

» Full duplex & Flow control IEEE 802.3x

» Backplane 1,6 Gbps



Switch 8 portas Gigabit Ethernet com QoS

SG 800 C

Switches

» 8 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de 

velocidade automática (N-Way)

» Instalação simples e rápida (Plug & Play)

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão

do cabo (normal/crossover)

» Consumo de energia inteligente: detecta qual porta do switch pode permanecer

em stand by e ajusta a potência de acordo com o comprimento do cabo

» Fonte de alimentação externa bivolt automática

» Painel frontal com LEDs indicadores

» Full duplex & Flow control IEEE 802.3x

» Backplane 16 Gbps



Switch 5 portas Gigabit Ethernet

SG 500

Switches

» 5 portas RJ 45 10/100/1000 Mbps 

» Negociação automática de velocidade 

» Detecção automática do padrão do cabo 

» Instalação simples e rápida: Plug&Play

» LEDs indicativos na parte superior 

» Suporta tensão de até 12V 

» Tamanho compacto 

» Manual do usuário em português 

» Atende as normas IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x e IEEE802.3az



Switch 5 portas Fast Ethernet

SF 500

Switches

» Fast Ethernet

» 5 portas 10/100 Mbps

» Instalação simples e rápida (Plug & Play)

» Produto supercompacto

» Ideal para simples aplicações em pequenos espaços

» LEDs indicadores na parte superior

» Detecção automática do padrão do cabo

» Fonte de alimentação externa bivolt automática

» Backplane 1 Gbps

» Manual do usuário em português



Switch 8 portas Fast Ethernet com PoE passivo

SF 800 Q+

Switches

» Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1

» Throughput de até 1,6 Gbps

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Instalação simples e rápida (Plug & Play)

» Taxa de transferência de até 200 Mbps

» Suporta até 24 V

» Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização

através do Cartão BNDES



Switch 8 portas Fast Ethernet com PoE passivo + VLAN fixa

SF 800 VLAN

Switches

» Segmenta as portas, criando redes independentes para

garantir a privacidade dos usuários

» A VLAN fixa bloqueia o tráfego gerado entre as portas 2 a 8,

enquanto a porta uplink (LAN 1) comunica-se com todas as portas

» Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1

» Throughput de até 1,6 Gbps

» QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo

» Instalação simples e rápida (Plug & Play)

» Taxa de transferência de até 200 Mbps

» Suporta até 24 V

» Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização através do Cartão BNDES



ChassiConversores 
de mídia

Módulos 
Mini-GBIC

Linha 

óptica



Conversores de mídia

KFM 112

Conversor de mídia Fast

Multimodo 2 km

KFS 1120

Conversor de mídia Fast

Monomodo 20 km

Linha 

óptica

KFSD 1120 A e KFSD 1120 B

Conversores de mídia Fast

Monomodo 20 km WDM

KGSD 1120 A e KGSD 1120 B

Conversores de mídia Gigabit 

Monomodo 20 km WDM

KGM 1105

Conversor de mídia Gigabit 

Multimodo 0,5 km

KGS 1120

Conversor de mídia Gigabit 

Monomodo 20 km



Chassi

KX 1400 R

Chassi rack 19” 14 slots com fonte 

redundante

Linha 

óptica



KGM 2105

Módulo Mini-GBIC Gigabit 

Multimodo 0,5 km

KGS 2110

Módulo Mini-GBIC Gigabit 

Monomodo 10 km

Módulos Mini-GBIC

Linha 

óptica

KGSD 2110 A e KGSD 2110 B

Módulos Mini-GBIC Gigabit 

Monomodo 10 km WDM



Conversor de mídia Fast Multimodo 2 km

KFM 112

Conversores de mídia

» Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 2 km 

» Conector SC para fibras Multimodo 

» Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa 

» Transmissão Full e Half duplex 

» Comprimento de onda: 1310 nm

» 1 porta SC 100 Mbps 

» 1 porta RJ45 10/100 Mbps 

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) 

» LEDs indicadores das principais funções 

» Fonte de alimentação bivolt automática 



Conversor de mídia Fast Monomodo 20 km

KFS 1120

Conversores de mídia

» Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 20 km 

» Conector SC para fibras Monomodo

» Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa 

» Transmissão Full e Half duplex 

» Comprimento de onda: 1310 nm

» 1 porta SC 100 Mbps 

» 1 porta RJ45 10/100 Mbps 

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) 

» LEDs indicadores das principais funções 

» Fonte de alimentação externa bivolt automática 



Conversores de mídia Fast Monomodo 20 km WDM

KFSD 1120 A e KFSD 1120 B

Conversores de mídia

» Proporcionam enlaces de fibra óptica de até 20 km 

» Permitem o uso de uma única fibra óptica para Rx e Tx

» Aumento de vida útil pela identificação de falhas no link por LFP 

» 1 porta SC 100 Mbps 

» 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps 

» Auto MDI/MDIX para deteção automática de cabos 

» Fonte de alimentação bivolt automática 

» Comprimento de onda: Tx 1550 nm / Rx 1310 nm¹ 

» Comprimento de onda: Tx 1310 nm / Tx 1550 nm² 

¹ Disponível apenas no modelo KFSD 1120 A

² Disponível apenas no modelo KFSD 1120 B

http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/downloads/datasheet_a4_olt_8820_g.pdf
http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/downloads/datasheet_a4_olt_8820_g.pdf


Conversor de mídia Gigabit Multimodo 0,5 km

KGM 1105

Conversores de mídia

» Alto desempenho com tecnologia Gigabit Ethernet e modo Full duplex 

» Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 0,5 km 

» Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa 

» Conector SC para fibras Multimodo 

» Comprimento de onda: 850 nm

» 1 porta SC 1000 Mbps 

» 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps 

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) 

» LEDs indicadores das principais funções 

» Fonte de alimentação externa bivolt automática 



Conversor de mídia Gigabit Monomodo 20 km

KGS 1120

Conversores de mídia

» Alto desempenho com tecnologia Gigabit Ethernet e modo Full duplex 

» Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 20 km 

» Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa 

» Conector SC para fibras Monomodo

» Comprimento de onda: 1310 nm

» 1 porta SC 1000 Mbps Duplex 

» 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps 

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) 

» LEDs indicadores das principais funções 

» Fonte de alimentação externa bivolt automática 



Conversores de mídia Gigabit Monomodo 20 km WDM

KGSD 1120 A e KGSD 1120 B

Conversores de mídia

» Proporcionam enlaces de fibra óptica de até 20 km 

» Permitem o uso de uma única fibra óptica para Rx e Tx

» 1 porta SC 100 Mbps 

» 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps 

» Auto MDI/MDIX para deteção automática de cabos 

» Fonte de alimentação bivolt automática 

» Comprimento de onda: Tx 1550 nm / Rx 1310 nm¹ 

» Comprimento de onda: Tx 1310 nm / Tx 1550 nm² 

¹ Disponível apenas no modelo KGSD 1120 A

² Disponível apenas no modelo KGSD 1120 B



Chassi rack 19” 14 slots com fonte redundante

KX 1400 R

Chassi

» Acopla até 14 conversores de mídia Intelbras 

» Fonte redundante para segurança e estabilidade da rede 

» Organização e economia de espaço 

» Padrão rack 19” com 2U de altura 

» 2 ventoinhas para fluxo de ar 

» Fonte de alimentação AC 

» Proteção contra surtos de tensão e corrente 

» Arquitetura Backplane passiva 

» Hot Swap: inserção e remoção dos conversores de mídia sem desligar o sistema 



Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km

KGM 2105

Módulos Mini-GBIC

» Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 0,5 km

» Conector LC para fibras Multimodo

» Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable)

» Solução integrada com os switches gerenciáveis Intelbras

» Hot Swap: inserção e remoção dos módulos Mini-GBIC

sem desligar o sistema

» Comprimento de onda: 850 nm



Módulo Mini-GBIC Gigabit Monomodo 10 km

KGS 2110

Módulos Mini-GBIC

» Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 10 km

» Conector LC para fibras Monomodo

» Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable)

» Solução integrada com os switches gerenciáveis Intelbras

» Hot Swap: inserção e remoção dos módulos Mini-GBIC

sem desligar o sistema

» Comprimento de onda: 1310 nm



Módulos Mini-GBIC Gigabit Monomodo 10 km WDM

KGSD 2110 A e KGSD 2110 B

Módulos Mini-GBIC

» Proporcionam enlaces de fibras ópticas de até 10 km 

» Permitem o uso de uma única fibra óptica para Rx e Tx

» Padrão SFP (Small Form Pluggable) 

» Solução integrada com switches gerenciáveis Intelbras 

» Hot Swap: inserção e remoção sem a necessidade de desligar o sistema

» Comprimento de onda: TX 1550 nm / RX 1310 nm¹ 

» Comprimento de onda: TX 1310 nm / RX 1550 nm² 

¹ Disponível apenas no modelo KGSD 2110 A 

² Disponível apenas no modelo KGSD 2110 B
. 



Adaptadores 

de rede

POE 200 G

Injetor PoE 802.3af Gigabit Ethernet

PEF 132

Placa de rede PCI Fast Ethernet



Injetor PoE 802.3af Gigabit Ethernet

POE 200 G

Adaptadores de rede

» Duas portas RJ45 Gigabit Ethernet para entrada de dados e

saída de alimentação PoE

» Alimenta um dispositivo PoE compatível com o padrão IEEE 802.3af

» 15,4 W de potência na porta PoE

» Alcance de até 100 metros

» Entrega dados e alimentação em um único cabo 

» Tamanho compacto

» Jumbo frame de 10 kB

» Manual do usuário em português



Placa de rede PCI Fast Ethernet

PEF 132

Adaptadores de rede

» Conexão de computadores a redes de comunicação de dados

» Taxa de transferência de até 200 Mbps

» Compatibilidade com Windows® e Linux®

» 1 porta 10/100/1000 Mbps com negociação de

velocidade automática (N-Way)

» Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão

do cabo (normal/crossover)

» Barramento PCI 32 bits

» Configuração automática de IRQ e endereço I/O

» LEDs indicadores de link/atividade da porta

» Controle de fluxo

» Guia de instalação em português



Rádios 

outdoor

CPEs 5 GHzCPEs 2,4 GHz

PTPsBaseStations



CPEs 2,4 GHz

WOG 212

CPE 2,4 GHz 12 dBi com SMA

Rádios 

outdoor



Rádios 

outdoor

CPEs 5 GHz

WOM 5000i

CPE 5 GHz 12 dBi

WOM 5000

CPE 5 GHz 12 dBi com SMA

WOM 5000 MiMo

CPE 5 GHz 14 dBi MiMo 2T×2R

APC 5M-18 +

CPE/PTP 5 GHz 18 dBi MiMo 2T×2R



Rádios 

outdoor

BaseStations

APC 2M-90

BaseStation 2,4 GHz 16 dBi MiMo 2T×2R

APC 5M-90 +

BaseStation 5 GHz 18 dBi MiMo 2T×2R



Rádios 

outdoor

PTPs

APC 5M +

PTP/PTMP 2N 5 GHz MiMo 2T×2R

PTP 5-N MiMo Pro

PTP 5 GHz 2N MiMo 2T×2R



CPE 2,4 GHz 12 dBi com SMA

WOG 212

Rádios outdoor

» Ideal para aplicações PTP e PTMP de provedores de internet sem fio (WISP), 

podendo também ser utilizado em aplicações hotspot outdoor 

» Potência de transmissão de até 27 dBm (500 mW) 

» Taxa de transmissão de até 150 Mbps com alta capacidade de processamento 

» Conector SMA para uso de antena externa 

» Proteção eletrostática de 15 kV e terminal de aterramento 

» Teste de velocidade de link e monitor de gráfico de throughput

» Centelhador a gás na porta Ethernet 

» Auxílio no alinhamento de antena via software e/ou LEDs indicadores externos 

» Ajuste de distância (ACK timeout) automático, manual e indoor 

» Manual de instalação e firmware em português 

Ferramentas



CPE 5 GHz 12 dBi

WOM 5000i

Rádios outdoor

» Desenvolvido para aplicações PTP e como cliente em aplicações PTMP de 

provedores de internet sem fio (WISP) 

» Potência de transmissão de até 28 dBm (630 mW) 

» Taxa de transmissão de até 150 Mbps com processamento de até 50.000 pps

» Totalmente desenvolvido e produzido no Brasil, com possibilidade de 

comercialização pelo BNDES 

» Aprovado pela Telebras, atendendo aos requisitos do PNBL 

» Compatibilidade TDMA 

» Homologado em toda faixa de frequência de 5 GHz com suporte a DFS 

» Porta Ethernet blindada e proteção antissurto de até 4 kV 

» LEDs indicadores de tráfego e nível de sinal 

» Manual de instalação e firmware em português com gerenciamento via web (HTTPS) 

Ferramentas



CPE 5 GHz 12 dBi com SMA

WOM 5000

Rádios outdoor

» Desenvolvido para aplicações PTP e como cliente em aplicações PTMP com a 

possibilidade de utilização de antena externa para enlaces de longo alcance 

» Potência de transmissão de até 28 dBm (630 mW) 

» Taxa de transmissão de até 150 Mbps com processamento de até 50.000 pps

» Totalmente desenvolvido e produzido no Brasil, com possibilidade de 

comercialização pelo BNDES 

» Aprovado pela Telebras, atendendo aos requisitos do PNBL 

» Compatibilidade TDMA 

» Homologado em toda faixa de frequência de 5 GHz com suporte a DFS 

» Porta Ethernet blindada e proteção antissurto de até 4 kV 

» LEDs indicadores de tráfego e nível de sinal 

» Manual de instalação e firmware em português com gerenciamento via web (HTTPS) 

Ferramentas



CPE 5 GHz 14 dBi MiMo 2T×2R

WOM 5000 MiMo

Rádios outdoor

» Desenvolvido para aplicações PTP e como cliente em aplicações PTMP de 

provedores de internet sem fio (WISP) com o maior throughput e processamento da 

categoria 

» Potência de transmissão de até 28 dBm (630 mW) 

» Taxa de transmissão de até 300 Mbps com processamento de até 50.000 pps

» Totalmente desenvolvido e produzido no Brasil, com possibilidade de 

comercialização pelo BNDES 

» Aprovado pela Telebras, atendendo aos requisitos do PNBL 

» Compatibilidade TDMA 

» Homologado em toda faixa de frequência de 5 GHz com suporte a DFS 

» Porta Ethernet blindada e proteção antissurto de até 4 kV 

» LEDs indicadores de tráfego e nível de sinal 

» Manual de instalação e firmware em português com gerenciamento via web (HTTPS) 

Ferramentas



CPE/PTP 5 GHz 18 dBi MiMo 2T×2R

APC 5M-18 +

Rádios outdoor

» Mais proteção: isolação da porta Ethernet (LAN)

» Mais eficiência: antena com melhor relação frente-costas

» Mais espectro: faixa de frequência de operação de 4,78 ~ 6,1 GHz

» Homologado na faixa de frequência de 5,4 ~ 5,8 GHz com suporte a DFS

» Potência de transmissão de até 29 dBm (794 mW)

» Taxa de transmissão de até 300 Mbps com processamento de até 60.000 pps

» Protocolo proprietário iPoll™

» Compatibilidade com WNMS (Wireless Network Management System)

» Compatível com ferramenta de simulação de links (LinkCalc)

» Manual de instalação e firmware em português

Ferramentas



BaseStation 2,4 GHz 16 dBi MiMo 2T×2R

APC 2M-90

Rádios outdoor

» Ideal para aplicações PTMP de provedores de internet sem fio (WISP)

» Potência de transmissão de até 30 dBm (1000 mW)

» Taxa de transmissão de até 300 Mbps com alta capacidade de processamento

» Protocolo proprietário iPoll™

» UAM personalizável (portal de autenticação hotspot)

» Antena e rádio em um só produto

» Compatibilidade com WNMS (Wireless Network Management System)

» Compatível com ferramenta de simulação de links (LinkCalc)

» Manual de instalação e firmware em português

Ferramentas



BaseStation 5 GHz 18 dBi MiMo 2T×2R

APC 5M-90 +

Rádios outdoor

» Mais proteção: isolação da porta Ethernet (LAN)

» Mais eficiência: antena com melhor relação frente-costas

» Mais espectro: faixa de frequência de operação de 4,78 ~ 6,1 GHz

» Homologado na faixa de frequência de 5,4 ~ 5,8 GHz com suporte a DFS

» Potência de transmissão de até 29 dBm (794 mW)

» Taxa de transmissão de até 300 Mbps com alta capacidade de processamento

» Protocolo proprietário iPoll™

» Compatibilidade com WNMS (Wireless Network Management System)

» Compatível com ferramenta de simulação de links (LinkCalc)

» Manual de instalação e firmware em português

Ferramentas



PTP/PTMP 2N 5 GHz MiMo 2T×2R

APC 5M +

Rádios outdoor

» Mais proteção: isolação da porta Ethernet (LAN)

» Mais espectro: faixa de frequência de operação de 4,78 ~ 6,1 GHz

» Homologado na faixa de frequência de 5,4 ~ 5,8 GHz com suporte a DFS

» 2 conectores tipo N para utilizar com antena direcional ou setorial

» Potência de transmissão de até 29 dBm (794 mW)

» Taxa de transmissão de até 300 Mbps com processamento de até 60.000 pps

» Protocolo proprietário iPoll™

» Compatibilidade com WNMS (Wireless Network Management System)

» Compatível com ferramenta de simulação de links (LinkCalc)

» Manual de instalação e firmware em português

Ferramentas



PTP 5 GHz 2N MiMo 2T×2R

PTP 5-N MiMo Pro

Rádios outdoor

» Projetado para aplicações ponto a ponto (PTP) de alto desempenho

com 2 conectores tipo N para antena direcional

» Potência de transmissão de até 29 dBm (794 mW)

» Taxa de transmissão de até 300 Mbps 

» Protocolo proprietário W-jet² 

» Porta Ethernet blindada

» Tela OLED para instalação, manutenção e alinhamento

» Alta capacidade de processamento de até 80.000 pps

» Compatibilidade com WNMS (Wireless Network Management System)

» Compatível com ferramenta de simulação de links (LinkCalc)

» Manual de instalação e firmware em português

Ferramentas



Ferramentas para rádios outdoor

Analisador de espectro

Possibilita monitorar, em tempo real, 

quais canais estão poluídos ou livres 

para extrair um melhor desempenho dos 

equipamentos.

iPoll

Protocolo proprietário que organiza o tráfego na 

rede. Elimina o problema de colisão de dados e 

capta sequencialmente cada assinante (semelhante 

ao TDMA).

W-jet²

Protocolo proprietário que aumenta o 

throughput atingido pelo equipamento. 

Oferece aumento da performance e 

estabilidade de um link em longas 

distâncias.

WNMS (Wireless Network Management Software)

Sistema gratuito de monitoramento de redes 

wireless que possibilita ao cliente monitorar 

equipamentos, status do link, throughput, entre 

outros.

LinkCalc:

Ferramenta de simulação de links integrado a 

sistemas de mapa da internet, levando em 

consideração o relevo do ambiente.

Disponibilizado gratuitamente online.



Wireless 

indoor 

corporativo

HotSpot 300

Roteador wireless com check-in no 

Facebook



Roteador wireless com check-in no Facebook

HotSpot 300

Wireless indoor corporativo

» Ideal para estabelecimentos comerciais, como cafés, escritórios, bares, 

restaurantes, etc. 

» Capacidade para até 60 dispositivos navegando simultaneamente 

» Compatível com a função Facebook1 Wi-Fi (opcional): mídia espontânea 

gratuita no Facebook1 a partir do check-in1 2 

» 2 redes Wi-Fi: uma para funcionários e uma para visitantes 

» Controle de acesso a sites e servidores específicos 

» Qualidade e estabilidade do sinal com 300 Mbps de velocidade, 500 mW 

de potência e 2 antenas de 5 dBi

» Controle de banda dos usuários por SSID, garantindo a qualidade da 

rede corporativa 

» Análise de informações de quem faz o check-in1 2 na rede, com a função 

Facebook1 ativa 

» Assistente de configuração em português

¹ O serviço check-in do Facebook Wi-Fi é uma ferramenta disponibilizada pelo Facebook,

assim, a Intelbras não garante a disponibilidade do serviço, podendo este ser interrompido

pelo Facebook sem aviso prévio. Saiba mais sobre a função Facebook Wi-Fi em

https://www.facebook.com
2 Caso os clientes não possuam Facebook ou não queiram fazer check-in, o estabelecimento

pode fornecer uma senha-padrão.



Wireless 

home

WIN 300

Roteador wireless 

superalcance veloz

WRN 300

Roteador wireless 

alcance e velocidade

WRN 342 Slim

Roteador wireless 

veloz

NPLUG

Repetidor de sinal 

wireless

WRN 150

Roteador wireless 

alcance

WRN 240 Slim

Roteador wireless 

antena fixa

WRN 241

Roteador wireless 

antena removível

WBN 241

Adaptador USB 

wireless alcance

WBN 900

Adaptador USB 

wireless N 150 Mbps

WPN 200 Express

Placa PCI N 150 Mbps

GWM 2420 N

Roteador ADSL2+ 

wireless

GKM 1220

Modem ADSL2+

WIN 240

Roteador wireless 

superalcance

WBN 300

Adaptador USB 

wireless N 300 Mbps

NCLOUD

Roteador wireless 

multifuncional



NCLOUD

Wireless home

» 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. 



Roteador wireless alta potência

WIN 300

Wireless home

» 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 



Roteador wireless

WRN 300

Wireless home

» 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



Roteador wireless

WRN 342 Slim

Wireless home

» 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



Repetidor de sinal wireless

NPLUG

Wireless home

» Sinal 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



Roteador wireless

WIN 240

Wireless home

» 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, ou pelo smartphone, 

com o aplicativo Conecte.me, tudo em português



Roteador wireless alcance

WRN 150

Wireless home

» 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.



Roteador wireless

WRN 240 Slim

Wireless home

» 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



Roteador wireless

WRN 241

Wireless home

» 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



Adaptador USB wireless

WBN 241

Wireless home

» 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



Adaptador USB wireless

WBN 300

Wireless home

» 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



Adaptador USB wireless

WBN 900

Wireless home

» 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



Placa PCI

WPN 200 Express

Wireless home

» 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



Modem ADSL2 + roteador wireless

GWM 2420 N

Wireless home

» Compatibilidade com ADSL2+, ADSL2 e ADSL

» Velocidade de 24 Mbps de Downstream e 1 Mbps de Upstream

» Velocidade da rede Wi-Fi de até 150 Mbps

» 1 antena removível de 5 dBi

» 4 portas para conectar dispositivos por cabo

» Funções de roteador e bridge

» Função WPS

» Homologado pela Anatel

» 2 anos de garantia



Modem ADSL2+

GKM 1220

Wireless home

» 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




