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Catálogo de produtos de interfonia    

             

CP 48 / 112 / 352 - Central de comunicação de até 48 / 112 / 352 ramais

 Capacidade para até 48 / 112 / 352 ramais

 2 linhas tronco de serviço (opcional)

 Programação via software Terminal Programador Intelbras-Maxcom
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IV 7000 LCD Videoporteiro INTELBRAS

 Capacidade para até quatro canais de vídeo
 Permite inúmeras configurações e é compatível com centrais de alarme, DVRs 

(gravadores digitais de vídeo) e PABX.
 Display TFT-LCD widescreen de 7”, que permite a visualização das imagens em 

ângulos de até 65° sem distorção de cores.

• Permite a visualização das imagens das câmeras de modo
sequenciado e temporizado, ou seja, você pode programar
quais câmeras e por quanto tempo suas imagens aparecerão
no monitor
• Módulo externo com câmera oculta e 6 LEDs infravermelhos
para visão noturna
• Função Siga-me: o videoporteiro encaminha uma chamada do
módulo externo para um telefone convencional ou celular, possibilitando
o acionamento de fechaduras através do telefone¹
• Armazena senhas no módulo interno para a abertura de
fechaduras, oferecendo ainda mais segurança para o seu
sistema
• Capacidade para 2 acionamentos: fechadura eletromagnética
(12 V) e contato seco
• Sensor de porta aberta: caso o visitante deixe o portão aberto,
o módulo interno emitirá um aviso sonoro²
• 4 entradas de vídeo
• Módulo externo com 3 níveis para ajuste de volume de áudio
• Módulo externo com tamper (emite sinal sonoro se violado)

¹ Via ramal PABX.
² Necessário sensor magnético com fio.

             

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



IV 7000 HS Videoporteiro INTELBRAS
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Características:

IPR 8000 Porteiro Residencial

        

 2 saídas para fechadura
 Sensor de porta aberta (necessário sensor magnético)
 Comunicação via protocolo digital
 Módulo externo com tecla luminosa
 Capacidade para até 3 módulos internos
 Proteção contra interpéries
 Proteção contra curto-circuito
 Aviso sonoro se violado
 Opção de fonte interna ou externa
 Ajuste de volume no módulo externo
 Instalação com 2 fios (+ e -)
 Interface com central de alarme

Especificações Técnicas

Abertura
Fechadura eletromagnética: 12 V / A Acionamento de contato 
seco: 24 V / A

Comunicação Via protocolo digital próprio
Alimentação Fonte interna: 90-240 V (automática) Fonte externa: 18 V/330 mA
Tensão de operação 18 V
Frequência de 
operação

50/60 Hz

Consumo < 1 W
Tipo de conexão Conector de pressão (engate rápido)
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Porteiro Eletrônico F8 NTL - AZ01

Kit Porteiro Eletrônico de sobrepor com teto (proteção contra intempéries), modelo 
F8NTL. Fabricado em plástico ABS (base) e Lexan (tampa), permite a instalação de até 3 
extensões (um fone que acompanha o Kit mais 2 interfones avulsos modelos LD.01 ou 
AZ.01). Seu design atual e pequenas dimensões combinam com diferentes ambientes de 
instalação. Possui alarme antiviolação para o painel do porteiro eletrônico, ajuste de áudio 
externo e aciona fechadura elétrica HDL.

Plástico ABS (base) e Lexan (tampa)   
Itens inclusos Unidade interna (AZ01)+unidade externa (Porteiro), kit de fixação, manual e
certificado de garantia 
Ajustes Volume externo   
Freqüência 50/60Hz  
Alimentação 127/220Vac  
Consumo 3W 
Dimensão da embalagem 80x218x338mm   
Peso 0,57Kg

Interfone Modelo AZ01 Branco  
Fechadura C-90 Dupla Cinza  
 Fonte TRA-400 para Fechaduras, Porteiros e Centrais  
 Fecho Elétrico
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Interfone mod. AZ01

Interfone  padrão  HDL para  Porteiros  Eletrônicos  Residenciais  e  Coletivos,  pode  ser
também aplicado como extensão de áudio em Vídeos Porteiros.  Circuito  eletrônico em
SMD, cápsula receptora dinâmica de alta qualidade para recepção e microfone de eletreto
para transmissão de áudio. Com design atual e pequenas dimensões, é fabricado em plástico
ABS e possui botão para acionar a fechadura elétrica. Disponível em 4 cores (branca, cinza,
azul e grafite) e também na versão AZ02 (com 2 botões) para o acionamento de portão
automático ou para a comunicação interna.

PLACA EXTERNA DANÚBIO ATÉ 12 PONTOS THEVEAR

FONTE FAPA8 E 9 PARA PLACA EXTERNA DANÚBIO
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Porteiros - Residenciais - LANÇAMENTO - AM-M10 - AMELCO

DESCRIÇÃO

A Amelco, que sempre zelou pela sua segurança, com os melhores e mais inovadores aparelhos de interfonia, agora lança o porteiro 
eletrônico AM-M10,    é mais uma opção de porteiro residencial, pensando em econômia com a qualidade e tradição de quem esta no 
mercado a 46 anos. 

CARACTERÍSTICAS

 Com acionador de fechaduras Amelco

  Facilidade e rapidez na instalação: apenas com 2 fios

  Alimentação 110V ou 220V, ligado no interfone

  Baixo consumo de energia elétrica (0,5 kwh/mês).

  Produzido com ABS reciclado e ambientalmente correto.

  Alta performace na comunicação.

  Permite a instalação de até 09 extensões modelo IE30 (4 fios).

  Protetor de chuva.

  Integra com: Controle de Acesso AM-CDA100, Fechaduras Elétricas Amelco, Fechadura de Eletroímã e Botoeira N.A 
Amelco.
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LR 2010 - LIDER

Fabricado em plástico ABS de alta qualidade, possui design moderno, bonito e de fácil instalação. Encaixe
reforçado do fone (não quebra ao puxar).

Compatível com vários modelos de interfones para condomínio.

Utilizado com o Porteiro Residencial LR 501G/ LR 520 baby / LR 550 Júnior;
Pode ser utilizado com as principais marcas de interfone do mercado;
Reposição de todas as partes do produto para manutenção;
Aciona a abertura de fechadura elétrica.

Porteiro Residencial LR 550 Júnior FI - LIDER

O Porteiro Residencial LR 550 Júnior FI é geralmente instalado externamente, próximo a um portão ou porta em que se deseja fazer o 
controle de quem deve ou não entrar, com alimentação de rede no monofone bivolt automático. 
* Acompanha junto ao porteiro LR 550 Júnior FI, o monofone 2080 e a extensão LR 2081.

Características:
* Capa protetora contra chuva
* Produzido com tecnologia SMD e excelente qualidade de áudio
* Frente de alumínio cristalizado
* Reposição de todas as partes dos produtos para manutenção
* Permite destravamento de qualquer tipo de fechadura
* Monofone produzido com plástico ABS
* Fonte chaveada bivolt automático 127 / 220v interna no monofone.

* Extensão para Porteiro Eletrônico FI 550F: 
Modelo LR 2081
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LIDER – PLACA EXTERNA

LR 
500X

X 
pontos

1 LR500X - Porteiro Eletrônico Coletivo - X pontos 
(principal)
1 LR100 - Fonte de Alimentação para Porteiro Coletivo
(à parte)
8 LR2010 - Monofone Universal com acionamento de 
abertura de fechadura (à parte)

Consultar disponibilidade de versões

Catálogo de produtos de telefonia                     

                     
    

        
                     
Características:                     
Centrais pabx (Conecta, Modulare e Corp) e acessórios Intelbras                     
Ideais para quem quer qualidade, conforto, agilidade e economia na comunicação em residências, 
pequenos negócios, consultórios, empresas de médio a grande portes, sem contar com a sua 
marca, que é a maior fabricante de telefones e centrais telefônicas da América Latina e líder na 
participação de mercado.                     
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Central PABX Centrix 2 x 8

Central de PABX para aplicação em residências e pequenas empresas. Vendida na configuração única de 2 
Troncos e 8 Ramais. O equipamento dispõe originalmente de circuito de identificação de chamadas para os 
Troncos (padrão DTMF ou FSK BellCore), bastando para isso, habilitá-lo com a Operadora. Qualquer ramal 
permite Telefone com Identificador de Chamadas DTMF (padrão ANATEL). Além disto, possui de fábrica 
recursos e funções que proporcionam mais conforto e segurança para os usuários nas mais diversas 
aplicações: saída para 2 TI-Flex, entrada de Música Externa, saída para Alta-Voz, Sensor Externo, Atuador 
Externo, Interface de Porteiro e Bilhetagem. A Central suporta o software CTI que permite a integração da 
Central com o computador, facilitando a programação e a operação da Central, além de funcionar como 
Terminal Virtual, oferecendo diversos recursos, como agenda, cadastramento e atendimento a clientes, 
geração de gráficos e relatórios, tarifação e outros. Preparada para receber porteiros da Linha de Interfonia 
HDL (Ex.: F8, F9, Vídeo Porteiro e Porteiro Coletivo) através da Interface de Porteiro disponibilizada na 
Central. Permite também a instalação de Porteiros Eletrônicos F10 e/ou F12 diretamente em posição de ramal.
Esta Central também pode receber o acessório Placa Adaptadora para Cartão de Memória “Security Digital 
Flash Memory” (SD-Card). Com capacidade total de 32MBytes, tem por função executar as funções de voz 
em formato digital, como por exemplo, hora certa, atendimento automático, identificador de chamadas 
vocalizado, identificador do número do ramal, acesso por senha (no Porteiro Eletrônico F12), “voice mail”, 
secretária eletrônica, caixa postal e difusão de mensagens.
                                     

CENTRAL PABX CENTRIX 4 X 12

Central de PABX Centrix 4-12 para aplicação em residências e pequenas empresas. Vendida nesta 
versão, na configuração 4 linhas e 12 ramais. A Central Centrix 4-12 é modular de 2 em 2 troncos e de 
4 em 4 ramais. O equipamento dispõe originalmente de circuito de identificação de chamadas para os 
Troncos (padrão DTMF ou FSK BellCore), bastando para isso, habilitá-lo com a Operadora. Qualquer 
ramal permite Telefone com Identificador de Chamadas DTMF (padrão ANATEL). Além disto, possui de 
fábrica recursos e funções que proporcionam mais conforto e segurança para os usuários nas mais 
diversas aplicações: saída para 4 TI-Flex, entrada de Música Externa, saída para Alta-Voz, Sensor 
Externo, Atuador Externo, Interface de Porteiro e Bilhetagem. A Central suporta o software CTI que 
permite a integração da Central com o computador, facilitando a programação e a operação da central, 
além de funcionar como Terminal Virtual, oferecendo diversos recursos, como agenda, cadastramento 
e atendimento a clientes, geração de gráficos e relatórios, tarifação e outros. Preparada para receber 
porteiros da Linha de Interfonia HDL (Ex.: F8, F9, Vídeo Porteiro e Porteiro Coletivo) através da 
Interface de Porteiro disponibilizada na Central. Permite também a instalação de Porteiros Eletrônicos 
F10 e/ou F12 diretamente em posição de ramal. Esta Central também pode receber o acessório Placa 
Adaptadora para Cartão de Memória “Security Digital Flash Memory” (SD-Card). Com capacidade total 
de 32MBytes, tem por função executar as funções de voz em formato digital, como por exemplo, hora 
certa, atendimento automático, identificador de chamadas vocalizado, identificador do número do 
ramal, acesso por senha, (no Porteiro Eletrônico F12), “voice mail”, secretária eletrônica, caixa postal e 
difusão de mensagens.
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Unidade Externa de Porteiro F12
Porteiros Eletrônicos de sobrepor com teto ( proteção adicional para intempéries) 
específicos para instalação em Centrais Telefônicas HDL, ocupando posição de ramal. 
Fabricados em alumínio e plástico ABS, possuem ajustes de áudio externo e interno, além 
de dois acionamentos que podem ser utilizados individual ou simultaneamente, permitindo 
acionamento de fechadura elétrica, portão automático e outros dispositivos. O modelo F-12 
possui teclado frontal com iluminação de fundo permitindo, além de efetuar a chamada 
direta ao ramal desejado, a utilização como controle de acesso, por meio de senha de 4 
dígitos. Necessita da fonte de alimentação TRA-400. *Exclusivo para Central Facilitare e 

Fonte TRA-400 para Fechaduras, Porteiros e Centrais  
Fechadura C -90 Dupla Cinza  
 Fecho Elétrico  
 Fechadura PV-90
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Unidade Externa de Porteiro F10

Porteiros Eletrônicos de sobrepor com teto ( proteção adicional para intempéries) 
específicos para instalação em Centrais Telefônicas HDL, ocupando posição de ramal. 
Fabricados em alumínio e plástico ABS, possuem ajustes de áudio externo e interno, além 
de dois acionamentos que podem ser utilizados individual ou simultaneamente, permitindo 
acionamento de fechadura elétrica, portão automático e outros dispositivos. Necessita da 
fonte de alimentação TRA-400. *Exclusivo para Central Facilitare e Linha Flex HDL.

Fonte TRA-400 para Fechaduras, Porteiros e Centrais  
Fechadura C -90 Dupla Cinza  
 Fecho Elétrico  
 Fechadura PV90                                           

TELEFONE Intelbras Pleno
       

O Telefone PLENO chegou para levar a medalha de ouro. É resistente, prático e tem design moderno, 
totalmente brasileiro. Este nasceu para brilhar.

Principais facilidades:
 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo
 3 volumes de campainha
 2 timbres de campainha
 Disponível em 2 versões: COM e SEM chave de bloqueio
 Posições mesa e parede

Especificações Técnicas
Peso sem embalagem 415g
Consumo de energia não consome energia
Dimensões 187 x 137 x 90mm
Duração do flash 300 ms
Sinalização de linha pulso e tom
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TELEFONE Intelbras TC 50 Premium

A solução perfeita em qualquer ambiente de trabalho. Assim é o TC 50 Premium Intelbras, além de todas as funções básicas, possui a
exclusiva função modo PABX, que melhora o conforto do áudio do seu telefone quando conectado às centrais.

 Novo modo de operação PABX

 Funções flash, redial, pause e mute

 2 tipos de toque

 3 níveis de volume de campainha

 Uso em mesa ou parede

 Design moderno e ergonômico

TELEFONE Intelbras Premium

Um telefone prático e econômico, adequado a qualquer ambiente.

Principais facilidades:

 5 funções Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Rediscar

 2 volumes de campainha

 Opção de chave de bloqueio

 Posições mesa e parede

Especificações Técnicas
Consumo de energia não consome energia
Dimensões 210 x 150 x 80mm
Utilização Central Pública e PABX
Duração do flash 300 ms (100 e 600 ms - consulta)
Sinalização de linha pulso e tom
Peso sem embalagem 543g
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Intelbras TC 500

O TC 500 é um telefone com posição mesa e parede de 5 funções e design inovador.

Principais facilidades:

 5 funções Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Rediscar

 3 volumes de campainha

 Disponível em 2 versões: COM e SEM chave de bloqueio

 Posições mesa e parede

                  

Características:              

Telefone Intelbras Tok Fácil
10 memórias de discagem indireta
3 memórias de discagem rápida
Led sinalizador de campainha
Teclas de fácil visualização
Controle de volume de recepção no fone (alto e baixo)
Tecla função Mudo no fone
Ajuste de volume de campainha (alto e baixo)
Tecla com função rediscar/pausa
Tecla Flash
Chave de seleção de discagem Tom/Pulso
Alimentação com 2 pilhas AAA (memória)
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TELEFONE Áudioplus INTELBRAS

O telefone Áudioplus é indicado para para pessoas que possuem perda auditiva leve e moderada e que 

necessitam de um telefone em que o áudio possa ser ajustado, facilitando sua utilização. Possui ajuste da 

recepção do áudio em até 4 níveis, além de teclas de fácil visualização, sendo 3 de memória para discagem 

direta.
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• Ideal para pessoas com perda auditiva

• Teclas de fácil visualização

• Compatível com aparelhos auditivos - HAC

• LED Indicativo de chamadas

• Discagem rápida para 10 números

• 3 memórias de discagem rápida

• 2 opções de volume de campainha

• Tecla mudo no monofone

• Teclas Flash, Rediscar e Pausa

• Chave de seleção de discagem (Tom/Pulso)
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Telefone Headset HSB 50 INTELBRAS

O HSB 50 é um telefone Headset de alto desempenho, ideal para uso profissional intenso. Seu microfone com

cancelamento de ruídos, proporciona transmissão clara da voz.

Com base discadora de alta qualidade produzida no Brasil, possui 2 níveis de campainha e modo de 

atendimento automático, além de controle digital do volume de recepção, e leds indicadores para 

on/off e mute.

• Headset com microfone cancelador de ruídos

• Controle digital do volume de recepção

• Teclado emborrachado de alta durabilidade

• 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático

• Teclas Redial, Flash, Mute e On/Off

• Chaves para ajuste da campainha, mode e flash

• Discagem em Tom e Pulso

• LEDs identificadores para On/Off e Mute

• Tempo de flash de 100, 300 e 600 ms

TELEFONE IP TIP 100 INTELBRAS 

Telefone IP com funções de roteador e alta qualidade de áudio. Compatível com protocolo 
de comunicação SIP, o que o torna uma solução em redes VoIP.

Principais facilidades:

• Alta tecnologia e simples operação

• Prioriza o tráfego de voz sobre o de dados (ToS/DiffServ), garantindo qualidade de áudio superior

• Teclas Redial, Flash e Mute com LED sinalizador

• Volume da campainha ajustável

• Função de roteador e bridge

• Funções de Agenda, Discagem rápida, Bloqueio de chamada anônima, Desvio de chamada, Não 

perturbe, Transferência de chamada e Toques personalizáveis

• Configuração via web e via menu de voz em português

• Protocolo SIP 2.0 (RFC3261)

• Atualização remota de firmware e de configuração

• Codecs G.711, G.723, G.726, G.729 e iLBC
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RÁDIO COMUNICADOR Twin 9,6 INTELBRAS

O Intelbras Twin 9,6 possui visor iluminado, clip belt, 5 opções de toque, bloqueio de teclado, fone de ouvido

incluso e uma novidade: carregadores independentes. Comunicação com mais praticidade e facilidade para 

você.

• Até 9,6km de alcance*

• Bloqueio de teclado

• Tecla de sinal sonoro

• Fone de ouvido incluso

• Bipe de câmbio

• 14 canais de operação

• Indicação de carga de bateria

• 5 opções de toque

• 7 níveis de ajuste de volume

• 99 códigos privativos

• Visor iluminado

• Carregadores de bateria independentes

• Varredura de canal

• Clip belt

• Tom de alerta de chamada

• Conforme as condições geográficas e de clima.
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TDMI 200 - Terminal dedicado para centrais de 

comunicação condominial MAXCOM / INTELBRAS

Uso em ambientes internos para comunicação com a central de portaria

•Teclado na base

•Uso em mesa ou parede

• Compatível com caixas 4 x 2 - fácil instalação

• Textura lisa – fácil limpeza

• Volume do toque ajustável

TELEFONE PADRÃO MULTITOC

• Campainha com volume ajustável

• Compatível com centrais públicas e PABX
• Teclado decádico (pulso) e multifrequencial (tom)
• Circuito totalmente eletrônico
• Memória do último número discado
• Circuito eletrônico de voz
• Padrão de cores modernas
• Teclas de função Flash, PT e Redial
• 15 teclas emborrachadas
• 2 níveis de campainha
• Cores: cinza
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TELEFONE GÔNDOLA MULTITOC

• Compatível com centrais públicas e PABX

• Teclado decádico (pulso) e multifrequencial (tom)
• Circuito totalmente eletrônico
• Memória do último número discado
• Circuito eletrônico de voz
• Padrão de cores modernas
• Teclas de função Flash, PT e Redial
• 15 teclas emborrachadas
• 2 níveis de campainha
• Cores: branco
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CentrixFone ID

Aparelho telefônico HDL com função redial, identificador de chamadas, música de espera e
outras facilidades típicas para aplicações em centrais telefônicas. Com ajustes de 
intensidade e tonalidade da campainha. Com design atual combina com qualquer ambiente 
de instalação.

Especificações

Modelo Centrixfone ID - Telefone de mesa com identificador de chamada
Aplicação Aparelho telefônico de uso geral
Campainha Com ajuste de melodia e intensidade
Display LCD - Com luz de fundo
Identificação de Chamadas Sim - DTMF/FSK (Precisa ser contratado com a operadora) 
de chamadas
Registro de Chamadas77 (61 recebidas e 16 efetuadas)
Outras Funções Relógio, mudo, bloqueadora, botões de memória, LED indicador de 
uso, alarme
Viva-Voz Sim
Frequência 60 Hz
Peso 350g
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CentrixFone M

 
Aparelho telefônico HDL com função redial, música de espera e outras facilidades típicas para 
aplicações em centrais telefônicas. Com ajustes de intensidade da campainha. Seu design atual 
combina com qualquer ambiente de instalação. Disponível nas cores Branca e Preta.

Especificações

Outras FunçõesMudo, redial, LED indicador de uso, música de espera, flash
Frequência 60 Hz
Modelo Centrixfone M - Telefone de mesa
Campainha Com ajuste de intensidade
Aplicação Aparelho telefônico de uso geral
Cor Branca
Peso 350g
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CentrixFone P

Aparelho telefônico HDL com fio, função redial e outras facilidades típicas para aplicações 
em centrais telefônicas. Com ajustes de intensidade da campainha. Seu design atual e 
pequenas dimensões combinam com qualquer ambiente de instalação. Próprio para ser 
instalado na vertical (parede), também pode ser instalado em uma superfície horizontal. 
Disponível nas cores Branca e Preta.

Especificações

Aplicação Aparelho telefônico de uso geral
Cor Branco
Modelo Centrixfone P - Telefone de parede

Campainha Com ajuste de intensidade
Outras Funções Mudo, redial, flash
Frequência 60 Hz
Peso 350g
Instalação direto na parede ou caixa 4 x 2"
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Cabos CCI, CI, CTP APL, CTP APL G, FE, CHATO

Bastidores

Blocos M10B

Caixa TPF 10 e 20

Line cord e cabo espiral

Emendas e extensões

Gerador de tom

Ferramentas de inserção

Bloco BLI
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Características:
Headset Bluetooth HBT 1000 Intelbras
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Tecla de atendimento e encerramento e chamadas
Função mute (sigilo/mudo)
Fácil conexão a qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth
Controle do volume de áudio ajustável
Capacidade para até 4 h de conversação
LED indicador de funcionamento /operação e bateria fraca
Alça para melhor ajuste à orelha
Capacidade para até 80 h em modo repouso
Alcance de até 10 m
Bateria recarregável
Tecnologia Bluetooth versão 2.0

Perfis: Bluetooth, headset e handsfree
Características:
Base Bluetooth HA 1000 BT Intelbras
Atendimento de chamadas de linhas fixas via bluetooth
Capacidade de ativação/desativação do toque da campainha na base
Compatível com Bluetooth versão 2.0
Funciona em linhas analógicas e em ramais de PABX
Armazenamento de até 8 códigos de sincronização (utilização de um dispositivo por vez)
LED indicador de status de operação
Sem necessidade de sincronização quando reiniciado o headset Bluetooth
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