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A linha DZ Rossi e para portões residenciais e semi-industrial, sua central possue freio e 
embreagem eletrônica, controle de velocidade, mais de 4 bilhões de combinação de 
códigos. 

Características:

CICLOS HORA - 50
REDUÇÃO - 22:1 - Saida de M4 Z17
VELOCIDADE - 16 m/min
MOTOR - 0,25 CV - 0,19 KW - 1620 RPM
VOLTAGEM - 110V, 220V
TEMPO DE ABERTURA - 11,0 seg para uma abertura de 3 mts
PESO DO PORTÃO - 400 Kg
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Central de comando

KXH30
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KXH 1024
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Placa Luz de garagem

Permite que ao acionar o portão, uma lâmpada seja acesa e o tempo controlado entre 0,3s, 
1min, 2min, 3min, 4min e 5 min, bastando mudar o jumper para o tempo desejado. Após 
esse tempo a luz se desliga automaticamente.

EXPANSÃO DE MEMÓRIA  MXCHS

Expande a capacidade de botões da central Rossi de 15 para 255 botões.

TX HCS

*somente na cor preta

O transmissor é montado em tecnologia SMD com sistema de codificação Holling Code 
que possui mais de 4 Bilhões de códigos diferentes, garantindo que cada transmissão seja 
única e livre de clonagem. Possui dois canais de transmissão.

Rua República do Líbano, 7 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP 20061-030 - Tel.: (21) 2111-4986

Email: comercial@perthtechnology.com.br
Site:  www.perthtechnology.com.br



TX HT

*(compatível com Seg, PPA e Intelbras)

Sistema de transmissão HT, code lear. Frequência de Transmissão 433 Mhz. Dois canais 
independentes.

Controle Remoto Rossi 292mhz Jumper
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TX Click

Especialmente desenvolvido para ser instalado em carros, o TX CLick pode ser usado com 
o acionamento do farol alto ou em qualquer outro botão no painel do seu carro. Montado 
em tecnologia SMD e com sistema de codificação Holling Code que possui mais de 4 
Bilhões de códigos diferentes ;garantindo que cada transmissão seja única e livre de 
clonagem. Freqüência de transmissão fixa por resonador SAW. Possui dois canais de 
transmissão.

Controle FIX / Key
*compatível com PPA / Seg

Code Learning 433Mhz
Ternário (jumper) 292 Mhz
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NOVA IR 15 - SENSOR ATIVO FEIXE SIMPLES
Para 15m Externo e 30m Interno

NOVA REVISÃO: Compatível com centrais que possuem inversores de 
frequência, que aumentam a velocidade do motor

Para uso em sistemas de automatização de portas, portões e cancelas
Led indicador de disparo
Tensão de 12 a 24 VDC
Corrente elétrica: 60 mA o par
Distância máxima entre os módulos para uso externo e interno até 30m
Possui relé de contato C/NA/NF
Possui filtro contra ruído de PWM

Dimensões: A 112mm x L 51mm x P 42mm

Se instalado este produto em centrais para automação é obrigatório o uso de 
fonte externa.

NÃO RECOMENDADO PARA ALARMES

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP-33
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ACIONADOR DE FECHADURAS  AF12M    

 Alimentação de 110 Volts ou 220 Volts, sem necessidade de ajuste;
 Consumo permanente de apenas 1 Watt, em 110V;
 A corrente de pico do AF12M é suficiente para acionar, simultaneamente, até 2 

fechaduras eletromagnéticas de 12 Volts (C90 ou equivalentes), desde que a 
distância entre ele e cada fechadura não seja superior a 30 metros e que a 
bitola dos fios não seja inferior a #22 AWG; 

 Independentemente da duração do comando (remoto ou por botão), aplica 
tensão durante apenas 1 (um) segundo, sobre a(s) fechadura(s), o que 
aumenta a vida útil dela(s);

 Além de botão próprio, possui entrada para acionamento por um botão externo
(do interfone, por exemplo), o que permite que a(s) fechadura(s) seja(m) 
aberta(s) a partir de 2 pontos diferentes;  

 Entrada para que o AF12M funcione como "amplificador" de uma fonte já 
instalada. Muitas vezes, a fonte usada para comandar a fechadura, não fornece
corrente elétrica suficiente para abri-la, em qualquer situação. O AF12M 
resolve o problema, sem grandes alterações na fiação existente. Qualquer 
tensão AC ou DC, entre 12 e 24 Volts, de baixa corrente, pode ser usada para 
que o AF12M funcione no modo "amplificador". 
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Fechaduras - Acionadores - AF62U

ACIONADOR DE FECHADURAS

Utilizado para acionamento de toda a linha de fechos e fechaduras elétricas Amelco e 
fechaduras elétricas 12V do mercado.

 Acionamento de fechaduras 12V

 Instalação simplificada

 Apenas dois fios entre o AF62U e a fechadura

 Tamanho reduzido

 Entrada para botoeira adicional (botoeira NA Amelco)

 Alimentação 110Vac ou 220 Vac.

 

Para maiores informações, consulte manual de instalação.
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BOTOEIRA THEVEAR DE COMANDO 
Modelo THBCN 

Comulmente usado em conjunto com fontes para acionar Fechaduras Eletromagnéticas 
dentro outros. 
Produto constituido de nylon de alta resistência e alumínio. 

Obs. Acompanha chave de abertura da botoeira para manutenção.
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BOTOEIRAS COM FIO e SEM FIO

Disponível em 3 modelos:

• Simples com Fio  
  CÓDIGO DE COMPRA: BOT - 01

• Dupla com Fio  
  CÓDIGO DE COMPRA: BOT - 02

• Simples sem Fio  
  CÓDIGO DE COMPRA: BOT - 01 - RX

Dimensões: A 71mm x L 55mm x P 33mm
 

NÃO RECOMENDADO PARA USO EXTERNO
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Teclado de Senha TS 

Teclado de senha digital programável para até 
100 usuários
Senha de 4 dígitos e 1 senha de instalador
Possui saída Tamper
Possui saída C e NA para acionamento de cargas 
até 5 ampere
Possui trava de segurança que bloqueia o teclado após o usuário digitar 5 vezes 
consecutivas uma senha errada
Dimensões: A 71mm x L 55mm x P 33mm

Rua República do Líbano, 7 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP 20061-030 - Tel.: (21) 2111-4986

Email: comercial@perthtechnology.com.br
Site:  www.perthtechnology.com.br



CS - Teclado de acesso CA-60

 1 senha de instalação

 60 senhas de operação com 1 administrador

 1 entrada de botão para liberação de acesso

 2 saídas de 2 A/ 35 Vcc para acionamentos de fechaduras eletromagnéticas, portões 
eletrônicos, catracas, relés, etc

 Saídas programáveis em pulso ou retenção

 Saída BELL para acionar campainhas

 Nível das saídas configurável como normal ou invertido

 Teclado com iluminação no fundo
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Controles de Acesso - AM-CDA100

CONTROLE DE ACESSO - O QUE ERA 10 AGORA É 100! 

 O que já era bom ficou ainda melhor. O Controle de Acesso AM-CDA 100 Amelco continua o mais seguro da
categoria e agora com programação de até 100 senhas. A instalação continua bem fácil:  apenas 3 fios entre as 
unidades. Integra com porteiros eletrônicos Amelco, fechos fechaduras eletromagnéticas e fechadura 
eletroímã.
 Sistema de microprocessador, totalmente programável através de teclado
 Teclado com painel de alumínio
 Aumento da vida útil do teclado, tecnologia matriz IR, não usa chave elétrica
 Programação de até 100 senhas de 4 dígitos com 6 tipos de horário
 Operação disfarce impossibilita que um observador mal intencionado       memorize sua senha
 Possibilidade de ativar ou desativar bip de tecla precionada no teclado
 Iluminação do teclado através de led's
 Indicação sonora de acertos e erros da senha digitada através de bips
 Tecla de Chamada (campainha) no teclado
 Led de status: em programação fica piscando, em acionamento acende por    aproximadamente 2 

segundos
 Dois tipos de acionamentos: retenção á relé ou transistorizada pulsante
 Funcionamento na falta de energia elétrica, através de 08 pilhas alcalinas
 Possibilita instalação de sensor de porta aberta
 Possibilita a integração de botão adicional (botoeira NA Amelco).
Para mais informações, consulte manual de instalação. 
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Intelbras - XAR 2002 UN - Receptor Universal
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RECEPTORE  298  "LEARNING CODE"

 
Modelos: R12/L 

 Frequência de operação: 298,6MHz;
 Compatível com o transmissor T8 e com os sensores sem fio T12 e IV298;
 Sistema "Learning Code" para a habilitação dos transmissores;
 2 saídas programáveis, com retenção e/ou sem retenção, usando relês com 

contatos reversíveis secos (isolados), para cargas de até 800 Watts (cada); 
 Saída 1 pode ser temporizada para pulsos entre 5 segundos e 20 minutos;
 Alimentação de 12VCC (R12/L), com consumo máximo de 80mA.
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HDL
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HDL
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FECHADURA GFE-100 (INOX, PRETA E BRANCA) GRAVO

LINHA PORTA DE VIDRO  HDL E AMELCO – CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE
MODELOS
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HDL
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Fechaduras - Batente - FE12/FE61 - AMELCO

DESCRIÇÃO

 FECHOS PARA BATENTES

Alta resistência e durabilidade. O FE12 é um fecho para uso em batentes estreitos e o FE61 
é reforçado para batentes largos.

CARACTERÍSTICAS

 FE12 uso em batentes aluminio e porta divisória

 FE61 Uso em batentes largos madeira, alvenária, etc...

 Baixo consumo de energia elétrica

 Funciona com porteiros, centrais e acionadores Amelco

 Características de acionamento - 12V e 200mA

                 Para mais informações, consulte manual de instalação.
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Trava Elétrica TE500 - SOPRANO

Ref.: 3054.0220.16

Características:; 
  Trava elétrica com Corrente nominal de 110Vca / 0,5A e de 220Vca / 0,25A; 
  Possui protetor térmico; 
  Instalada no lado interno do ambiente; 
  Fechamento automático após a parada do motor; 
  Trava Elétrica com Mecanismo seguro, desenvolvido para impedir arrombamentos por 
batidas; 
  Aplicável em portões, portas de giro, de correr e basculantes; 

Fechadura Eletromagnética Elock 300 - CS

 Com suporte para porta de madeira
 Força de tração: 150Kg
 Alimentação: 12V ou 24V DC
 Corrente de operação: 340mA
 Dimensões do eletroímã: L 17 x A 2,1 x P 3,5 cm
 Dimensões do blanque: L 13 x A 3,3 x P 1,1 cm
 Peso do eletroímã: 700g
 Peso do blanque: 400g
 Cor disponível: prata 
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Fechadura Eletromagnética M150 – iPEC
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SINALEIRA AUDIOVISUAL - IPEC • Nova Versão!

• Alimentação 127/220 V
• Possui chave de ajuste de volume para 45 dB ou 75 dB
• Possui chave com função DIA ou DIA/NOITE para ajuste do Áudio:
- Com a chave na função DIA - A sinaleira pisca os leds e emite sinal sonoro (bip) durante o dia e desliga o 
audio ao anoitecer.
- Com a chave na função DIA / NOITE - A sinaleira pisca os leds e emite sinal sonoro (bip) durante o dia com
100% do áudio ajustado na chave VOLUME. Ao anoitecer reduz automaticamente em 50 % do áudio 
selecionado na chave VOLUME.
A chave VOLUME - Seleciona o volume do sinal sonoro em 45 dB ou 75 dB. 
• Possui baixo consumo de energia
• Sinal luminoso com leds especiais de altíssimo brilho
• Alta durabilidade dos leds
• Dimensões: A 64mm x L 250mm x P 32mm

2 anos de garantia do gabinete!

SINALEIRA

- Uso obrigatório onde há saída de veículos
- Instalada em locais de fluxo constante, alerta os pedestres do movimento dos veículos.
- Além do dispositivo visual (pisca-pisca) conta ainda com dispositivo sonoro (bip), para alertar 
deficiêntes visuais.
- Utiliza lâmpadas comuns proporcionando fácil manutenção.
- Estrutura em plástico injetado de alta resistência.
- Montagem combinada com semáforo.

Rua República do Líbano, 7 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP 20061-030 - Tel.: (21) 2111-4986

Email: comercial@perthtechnology.com.br
Site:  www.perthtechnology.com.br



SENSOR DE PRESENÇA  IP110    
Detecta a movimentação de pessoas, dentro do seu campo de cobertura (ver 

abaixo). Modelo para instalação em parede, de ambiente fechado (sem incidência de 
luz solar e fortes correntes de ar). Pode ser usado para comandar, automaticamente, 
quaisquer tipos de lâmpadas, em corredores e outros locais de circulação 
intermitente. Outra aplicação: emitir sinal sonoro, quando alguém entra em uma sala.

 Alimentação de 110 Volts ou 220 Volts (ajustável);  
 Consumo de apenas 3 Watts em repouso;
 Ângulo de cobertura de 100º, no plano horizontal; 
 Alcance de até 12 metros, em 25°C; 
 Ajuste de tempo entre 6 e 180 segundos; 
 Saída para cargas de até 800 Watts (em 110 Volts);
 Temperatura do ambiente entre 0 e 45°C;
 Suporte articulado incluído.

SENSOR DE PRESENÇA  IT110    

Detecta a movimentação de pessoas, dentro do seu campo de cobertura (ver 
abaixo). Modelo para instalação no teto, de ambiente fechado (sem incidência de luz 
solar e fortes correntes de ar). Pode ser usado para comandar, automaticamente, 
quaisquer tipos de lâmpadas, em  corredores e outros locais de circulação 
intermitente.  

 Alimentação de 110 Volts ou, sob pedido, de 220V;    
 Consumo de apenas 3 Watts em repouso;
 Ângulo de cobertura de 360º, no plano horizontal; 
 Alcance de até 4 metros, em 25°C; 
 Ajuste de tempo entre 6 e 180 segundos; 
 Saída para cargas de até 800 Watts (em 110 Volts);
 Temperatura do ambiente entre 0 e 45°C.
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Senun - ESFEX
Relé fotocélula eletrônico (não gera ruído) para instalação em parede ou em conduite de 
½".

Senun – 3MP44

RESUMO
Sensor de presença para sobrepor no teto com abrangência de 12m em 360°, ajuste de 
sensibilidade, 4 tempos de desligamento e com fotocélula de uso opcional.

ONDE UTILIZAR
Áreas internas que não necessitam de iluminação constante, por exemplo, halls de 
apartamentos, escritórios, banheiros, garagens, entre outros.

INSTALAÇÃO FÍSICA
Sobreposto no teto (a fixação pode ser feita com parafusos, fitas dupla face, cola quente, etc
- não incluso) numa altura de 2,2 a 4,0m e com, no mínimo, 20 cm de distância da(s) 
lâmpada(s).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.

Senun - 2MP18

RESUMO
Sensor de presença para embutir na parede (caixa 4x2") com abrangência de 6m em 180°, 
tempo de desligamento de 30 seg. e com fotocélula de uso opcional. Uso exclusivo com 
lâmpadas de filamento resistivo.

ONDE UTILIZAR
Áreas internas que possuam caixa 4x2" disponível e que não necessitam de iluminação 
constante, por exemplo, halls de apartamentos, escadarias, banheiros, entre outros.

INSTALAÇÃO FÍSICA
Embutido na parede em caixa 4x2" numa altura de 1,2 a 2,2m (parafusos para fixação 
inclusos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2 fios. Este produto substitui o interruptor simples ou minuteria individual. Nesses casos a 
instalação não requer conhecimentos em instalações elétricas.
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Senun - 3MP40

RESUMO

Sensor de presença externo para sobrepor em parede ou coluna, com abrangência de 6m em
180°, ajuste de sensibilidade, 4 tempos de desligamento e fotocélula de uso opcional.

ONDE UTILIZAR
Áreas externas ou semi externas que não necessitam de iluminação constante, por exemplo,
estacionamentos, garagens, entradas de condomínios, entre outros.

INSTALAÇÃO FÍSICA
Sobreposto na parede através do suporte articulado (a fixação pode ser feita com parafusos, 
fitas dupla face, cola quente, etc - não incluso) numa altura de 2,0 a 4,0m e com, no 
mínimo, 50 cm de distância da(s) lâmpada(s).

 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.
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