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Alarmes
CFTV
Interfonia
Detecção e alarme de incêndio
Movimentadores de portões



TIRE DÚVIDAS
AO VIVO* COM
O MONITOR

CURSO DE CENTRAIS
MONITORÁVEIS
(3 PROVAS)

CURSO DE CENTRAIS
CONVENCIONAIS
(2 PROVAS)

Aprender sobre
os equipamentos
JFL nunca foi
tão fácil

* Datas e horas da monitoria ao vivo disponíveis no site do EaD JFL. ** Brindes válidos somente para curso pago integralmente / Promoção por tempo limitado. Imagens meramente ilustrativas. 

Em parceria com o Instituto Nacional de
Telecomunicações - Inatel, a JFL Alarmes
desenvolveu cursos focados em segurança
eletrônica. De noções básicas de eletrônica
à programação de centrais de alarme JFL,
conteúdo disponibilizado em e-books,
vídeos e jogos.

Acesse www.jfl.com.br
para saber mais.

Faça o curso
e ganhe**:

1 mochila e
1 camiseta



Cursos práticos
e teóricos para
profissionais

Em um mercado cada vez mais competitivo,
é indispensável profissionais preparados
e prontos para atender as necessidades
de seus clientes. Venha se tornar um
profissional certificado pela maior fabricante
de equipamentos para segurança
eletrônica do país.

Acesse www.jfl.com.br
e confira o calendário de
cursos.

Cursos: Alarmes convencionais,
alarmes monitoráveis, CFTV,
interfonia e incêndio.

Investimento: R$150,00*
e 1Kg de alimento não
perecível**.

Local: Fábrica JFL em
Santa Rita do Sapucaí / MG

Inclusos: Hospedagem,
café da manhã e da
tarde, almoço e translado
hotel - fábrica.

* Por curso, pagamento deve ser feito no ato da inscrição no distribuidor JFL Alarmes.
** Entregue no primeiro dia de curso, será doado à instituições beneficentes da região.
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* Conexão via nuvem com módulo ethernet ME-04
a partir da versão 2.0 (vendido separadamente) e
centrais de alarme a partir da versão 5.3.

Conexão
rápida e fácil
via nuvem
Agora está muito mais fácil conectar
as centrais de alarme monitoráveis JFL
e eletrificadores JFL no aplicativo
Active Mobile V3.

Não é mais necessário o
redirecionamento de portas!

Basta selecionar o modelo do
equipamento, escolher o tipo de
conexão “Nuvem” e ler o QR Code ou
digitar o número de série que estão
localizados na placa do próprio
equipamento.

Viu como é fácil?
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Active-20 Bus
Central de alarme monitorável
para até 32 zonas com tecnologia
Bus e acesso via aplicativo celular*
• Até 32 zonas: 32 zonas Bus, 32 zonas sem fio, 4 zonas duplas;
• 99 usuários;
• 2 partições reais;
• Receptor 433,92MHz integrado
   para sensor sem fio e controle remoto;
• Conexão com aplicativo celular via nuvem*;
• Monitoramento de eletrificador;
• Até 4 teclados endereçáveis;
• Teclado vendido separadamente;
• 1 entrada PGM com relé (expansível até 4 PGMs);
• Até 16 PGMs utilizando a PGM-404 Bus**;
• Função ronda;
• Bivolt automático;
• Programação por cabo programador JFL**, GPRS**
   ou Ethernet**;
• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria e teclados;
• Comunicação flexível (modular): Ethernet**, GPRS**,
   wireless** ou rádio**.

* Necessário módulo ethernet, vendido separadamente.
** Vendido separadamente.

Até 32 zonas
com apenas
1 par de fios

CONTROLE
POR APLICATIVO

VIA NUVEM

RECEPTOR 
INTEGRADO PARA

SENSOR SEM FIO E
CONTROLE REMOTO

FUNÇÃO
DISCADORA PELO
MÓDULO CELULAR

TECNOLOGIA
DE BARRAMENTO
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ECR-18 Plus
Eletrificador para cerca elétrica de 0,5J
com controle via smartphone ou tablet
• Tensão de saída em aberto ajustável: 12.000V
   (padrão de fábrica), 15.000V ou 18.000V;
• Zona programável: imediata, inteligente, temporizada
   ou temporizada inteligente;
• Controle via aplicativo para smartphones e tablets**;
• Programação por controle remoto;
• Bivolt automático;
• Dois modos de arme e desarme: normal e dividido;
• Modo de disparo contínuo ou interrompido;
• Reconhecimento de perímetro via software;
• Aceita controle remoto e sensores sem fio 433,92MHz;
• Indica bateria baixa de sensores, controles remotos e falta de AC;
• Saída para monitoramento;
• Entrada liga programável (com retenção ou sem retenção);
• Função Bootloader;
• Comprimento máximo de fiação: 1.600m lineares.

* Vendido separadamente. ** Necessário módulo ethernet (não incluso).

CONTROLE
POR APLICATIVO

VIA NUVEM

RECONHECIMENTO
DE PERÍMETRO

PROGRAMAÇÃO
DE ZONA AJUSTÁVEL

1 ZONA MISTA +
3 ZONAS SEM FIO

(COM ME-04)

PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM
AS NORMAS DO

INMETRO

Módulo
ethernet*
direto no

eletrificador
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ECR-18i Plus
Eletrificador para cerca elétrica de 4J
com controle via smartphone ou tablet
• Tensão de saída em aberto ajustável: 12.000V
   (padrão de fábrica), 15.000V ou 18.000V;
• Zona programável: imediata, inteligente, temporizada
   ou temporizada inteligente;
• Controle via aplicativo para smartphones e tablets**;
• Programação por controle remoto;
• Bivolt automático;
• Dois modos de arme e desarme: normal e dividido;
• Modo de disparo contínuo ou interrompido;
• Reconhecimento de perímetro via software;
• Aceita controle remoto e sensores sem fio 433,92MHz;
• Indica bateria baixa de sensores, controles remotos e falta de AC;
• Saída para monitoramento;
• Entrada liga programável (com retenção ou sem retenção);
• Função Bootloader;
• Comprimento máximo de fiação: 12.000m lineares.

* Vendido separadamente. ** Necessário módulo ethernet (não incluso).

CONTROLE
POR APLICATIVO

VIA NUVEM

RECONHECIMENTO
DE PERÍMETRO

PROGRAMAÇÃO
DE ZONA AJUSTÁVEL

1 ZONA MISTA +
3 ZONAS SEM FIO

(COM ME-04)

PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM
AS NORMAS DO

INMETRO

Módulo
ethernet*
direto no

eletrificador
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AJUSTE DE
SENSIBILIDADE

FUNÇÃO PET
20KG

SINAL DE
LONGO ALCANCE
(ATÉ 200 METROS*)

ÂNGULO
DE 115º

LZ-530 SF
Sensor infravermelho sem
fio passivo PET PIR Dual
• Sensor PIR Dual;
• Bateria de Lithium (CR 123A) inclusa;
• Maior ângulo de detecção: 115º;
• Compensação de temperatura;
• 3 níveis de sensibilidade;
• Distância de detecção de até 12m;
• Frequência de 433,92MHz (Hopping Code);
• Alcance de até 200m*;
• Função PET, imune a animais de até 20kg;
• Indicado para ambientes fechados.

* Sem obstáculos.

ASD-400
Central de alarme
para até 4 zonas
• 4 zonas programáveis: 4 zonas sem fio,
   sendo 2 mistas (com ou sem fio);
• Dupla tecnologia: Hopping Code e Rolling Code
   (frequência em 433,92MHz);
• Bivolt automático;
• Rearme automático após desarme;
• Arme automático por falta de movimento;
• Saída para discadora celular ou linha telefônica;
• Indica bateria baixa de sensores,
   controle remoto e falta de AC;
• Pânico por controle remoto;
• Zona programável: imediata, inteligente,
   temporizada e temporizada inteligente;
• Modo dividido;
• Função Bootloader;
• Entrada para módulo PGM*.

* Verifique os modelos compatíveis.

ENTRADA PGM PARA
AUTOMATIZAÇÃO

SAÍDA PARA
DISCADORA

BIVOLT
AUTOMÁTICO

MRP-01
Repetidor de sinal para
dispositivos sem fio da linha Duo
• Antena robusta para melhor
   e maior alcance de sinal;
• Frequência: 868MHz;
• Comunicação com a central via cabo;
• Compatível com a linha Duo JFL Alarmes*.

* Versão 5.4 ou superior.

SINAL DE
LONGO ALCANCE

TECNOLOGIA
DUO
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SIR-120
Sirene piezoelétrica
• 120 dB a 1 metro de distância;
• Instalação vertical e horizontal;
• 180mA;
• Tensão de alimentação de 10 a 15Vdc;
• Disponível na cor branca e preta.

SOM
POTENTE

SPA-2000
Sensor de abertura para
portas e portões de aço
• Cabo flexível de alta resistência;
• Resistência mecânica de 2.000Kg;
• Distância do imã até 30mm;
• Sensor magnético e imã vedados.

RESISTÊNCIA DE
2 TONELADAS

2T

PGM-404 Bus
Módulo PGM com 4 saídas
e tecnologia Bus
• 4 saídas PGMs programáveis;
• Compatível com a linha Bus JFL Alarmes*;
• Alimentação independente do barramento.

* Versão 5.4 ou superior.

TECNOLOGIA
DE BARRAMENTO

PGM-101 Duo
Módulo PGM sem fio
com tecnologia Duo
• Alcance de 100 metros (sem obstáculos);
• Uma saída com relé;
• Tecnologia Duo*;
• Fonte de alimentação Full Range integrada.

* Compatível com Active-32 Duo versão 5.4 ou superior.

SEM FIO

TECNOLOGIA
DUO
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DHD-5204
Gravador digital
de vídeo de 4 canais
• Alta resolução de imagem 1MP, 2MP, 3MP e 4MP
   para TVI/AHD/CVI e 5MP para AHD/TVI;
• Sistema Tri-hibrido;
• Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais;
• Aceita HD de até 8TB;
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome
   JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;
• Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 6MP;
• Aplicativo mobile JFL gratuito;
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

MEGAPIXEL

5
ACESSO VIA
NUVEM (P2P)

ACESSO VIA
SMARTPHONES

E TABLETS

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

H.265+

LINHA DHD-8000
Gravadores digitais
de vídeo de 8 e 16 canais
• Alta resolução de imagem 1MP, 2MP, 3MP e 4MP
   para TVI/AHD/CVI, 5MP para AHD/TVI e 8MP para TVI;
• Sistema Tri-hibrido;
• Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais;
• Aceita HD de até 8TB;
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome
   JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;
• Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 6MP;
• Aplicativo mobile JFL gratuito;
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

H.265+

MEGAPIXEL
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ACESSO VIA
NUVEM (P2P)

ACESSO VIA
SMARTPHONES

E TABLETS

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

H.265+



CHD-1215P Dome

CHD-1230P

Câmera dome com alcance de até 15 metros
• Resolução horizontal de 1.280 (H) x 720 (V);
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• AGC,BLC, DWDR e IR Smart;
• Case plástico (ideal para ambientes internos).
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MEGAPIXEL

1
MENU
OSD

TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

LENTE
(MM)

2.8
DWDR

CHD-2230P Dome

Câmera bullet com alcance de até 30 metros
• Resolução horizontal de 1.280 (H) x 720 (V);
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• AGC,BLC, DWDR e  IR Smart;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL MENU
OSD

LENTE
(MM)

1 2.8
DWDR

CHD-2230P
Câmera bullet com alcance de até 30 metros
• Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V);
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• AGC,BLC, DWDR e IR Smart;
• Ambientes internos e externos.

DWDRMEGAPIXEL

2
MENU
OSD

TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

LENTE
(MM)

2.8
PROTEÇÃO

IP66

PROTEÇÃO
IP66

TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA



CHD-2120MW Dome
Câmera dome com
alcance de até 20 metros
• Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V);
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Ultra Low Light;
• IR Inteligente;
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/AHD/CVI/Analógica);
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 106°);
• AGC e BLC;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL

2
MENU
OSD

TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

LENTE
(MM)

2.8

CHD-2130MW
Câmera bullet com
alcance de até 30 metros
• Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V);
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Ultra Low Light;
• IR Inteligente;
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/AHD/CVI/Analógica);
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 106°);
• AGC e BLC;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL

2
MENU
OSD

TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

LENTE
(MM)

2.8

ULTRA LOW
LIGHT

ULTRA LOW
LIGHT

WDR
REAL

WDR
REAL

PROTEÇÃO
IP66

PROTEÇÃO
IP66

Lançamentos
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TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

Lançamentos

CHD-8030 Dome
Câmera dome com
alcance de até 30 metros
• Resolução horizontal de 3.840 (H) x 2.160 (V);
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Saída de vídeo 4em1;
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 102.2°);
• AGC e BLC;
• Larga faixa de temperatura de operação (-40ºC até 60ºC);
• IR Inteligente;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL

8
IR INTELIGENTELENTE

(MM)

2.8
DWDR MENU

OSD

CHD-8030
Câmera bullet com
alcance de até 30 metros
• Resolução horizontal de 3.840 (H) x 2.160 (V);
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Saída de vídeo 4em1;
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 102.2°);
• AGC e BLC;
• Larga faixa de temperatura de operação (-40ºC até 60ºC);
• IR Inteligente;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL

8
IR INTELIGENTELENTE

(MM)

2.8
DWDR MENU

OSD

PROTEÇÃO
IP66

PROTEÇÃO
IP66
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SP-2015
Câmera speed dome com
alcance de até 150 metros
• Resolução horizontal de 1920 (H) x 1080(V);
• Alcance do infravermelho de 150m;
• Ultra Low Light 0,005 Lux;
• WDR real;
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Saída de vídeo HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
   seleção por chave;
• Zoom ótico de 25x;
• Zoom digital de 16x;
• AGC / BLC;
• WDR 120dB;
• Larga faixa de temperatura de
   operação (-40°C até 60°C);
• Modo Smart IR (ajuste automático de intensidade);
• 8 máscaras de privacidade programáveis;
• Case IP66 (proteção contra poeira e chuva)
   e antivandalismo;
• Diversas funções: percurso, patrulha, preset, pan scan,
   tilt scan, frame scan, random scan e panorama scan;
• Verdadeiro day/night;
• Fonte e suporte para fixação inclusos.

BL-HD-200A
Power balun em alta
definição com alimentação
• LED indicador de alimentação;
• Proteção contra descargas elétricas;
• Supressão/filtro de ruídos;
• Vídeo em tempo real para distâncias de até 500m*;
• Proteção contra surtos;
• Impedância: 75 Ω (BNC) 100 Ω (UTP);
• Cabo UTP 24-16 AWG (0.5~1.31 mm);
• Categoria do cabo: CAT5e/6.

* Verifique no site a tabela de distância de transmissão de vídeo e alimentação.

MEGAPIXEL ALCANCE
(METROS)

150
PROTEÇÃO

IP66
ULTRA LOW

LIGHT
TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

2
DWDR
REAL

15
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Acesso prático
via chaveiro RFID
PEC-1T ID
Porteiro eletrônico 1 tecla
com acesso via chaveiro RFID
• Permite cadastro de até 1.600 chaveiros*
   (MIFARE) - Programação remota;
• Permite apagar todas as senhas e chaveiros de um apartamento;
• Possibilita apagar chaveiro individualmente, com senha do usuário
   ou utilizando o próprio chaveiro - programação remota;
• Função Bootloader;
• Possui entrada para até 2 botoeiras contato seco;
• Permite programar destino de atuação da botoeira,
   para saída Fech ou saída Aux;
• Ajuste de volume de alto falante e sensibilidade
   de microfone pelo teclado do porteiro ou
   remotamente em conversação com o porteiro;
• Função Intertravamento: Não permite a abertura do segundo
   portão da eclusa/gaiola se o primeiro portão não for fechado;
• Programação do porteiro pode ser remota (em conversação);
• Entrada para até 2 sensores magnéticos com fio*,
   para detecção e aviso de portão aberto;
• 3 tipos de reset.

Chaveiro
RFID*

PEC-13T ID
Porteiro eletrônico 13 teclas
com acesso via chaveiro RFID
• Numeração flexível para até 100 números de até 18 dígitos;
• Senhas de abertura de fechadura para
   até 1.600 usuários de até 8 dígitos;
• Permite cadastro de até 1.600 chaveiros*
   (MIFARE) - Programação remota;
• Permite apagar todas as senhas e chaveiros de um apartamento;
• Possibilita apagar chaveiro individualmente, com senha do usuário
   ou utilizando o próprio chaveiro - programação remota;
• Permite programação de prefixo de discagem de até 18 dígitos;
• Função Bootloader;
• Possui entrada para até 2 botoeiras contato seco;
• Permite programar destino de atuação da
   botoeira, para saída Fech ou saída Aux;
• Ajuste de volume de alto falante e sensibilidade
   de microfone pelo teclado do porteiro ou
   remotamente em conversação com o porteiro;
• Função Intertravamento: Não permite a abertura do segundo
   portão da eclusa/gaiola se o primeiro portão não for fechado;
• Programação do porteiro pode ser remota
   (em conversação) ou local pelo teclado;
• Entrada para até 2 sensores magnéticos com fio*,
   para detecção e aviso de portão aberto;
• 3 tipos de reset.
             * Vendidos separadamente.

PROGRAMAÇÃO
REMOTA

TECNOLOGIA
RFID

TECLAS
EMBORRACHADAS

E LUMINOSAS

PROGRAMAÇÃO
REMOTA

TECNOLOGIA
RFID

NUMERAÇÃO
FLEXÍVEL

TECLAS
EMBORRACHADAS

E LUMINOSAS

16



Lançamento

Alta qualidade de imagem
e módulo externo com
design moderno
VP-500
Videoporteiro com tela LCD
widescreen colorida de 4,3” e monofone
• Display de 4,3” colorido widescreen;
• Unidade externa com câmera digital, lente 2.8mm
   e filtro mecânico automático (IR Cut);
• LEDs infravermelho para visualização noturna;
• Entrada para uma câmera analógica auxiliar;
• Entrada para botoeira;
• Acionamento de 1 fechadura elétrica;
• Função não perturbe;
• Alarme de violação (tamper);
• Indicação da função não perturbe por LED;
• Modo sequencial, onde o VP-500 alterna as imagens
   das câmeras principal e auxiliar a cada 10 segundos;
• Função Intercom: é possível realizar chamadas de voz
   internas utilizando as extensões de áudio ou vídeo;
• Entrada para sensor magnético com fio*,
   para detecção e aviso de portão aberto;
• Permite a utilização de uma extensão de vídeo e duas de áudio.

* Vendidos separadamente.

ENTRADA
PARA CÂMERA

AUXILIAR

FUNÇÃO
INTERCOM

ALARME
DE VIOLAÇÃO

IMAGEM DE
ALTA QUALIDADE

TECLAS
EMBORRACHADAS

E LUMINOSAS

INSTALAÇÃO
SIMPLIFICADA
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ENTRADA
PARA MÓDULO

PGM

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

MECÂNICA
ROBUSTA

ELETRÔNICA
QUALIDADE JFL

ALARMES

DESACELERAÇÃO
PROGRAMÁVEL

G
A R A N T I A

A
N O S

Lançamentos

DR-200 Lite
Motor deslizante de cremalheira
para portões de até 350Kg

DR-200
Motor deslizante de cremalheira
para portões de até 450Kg

• DR-200 Lite / DR-200 / DR-200 Max: Motor monofásico (60Hz);
• DR-200 Max Speed: Motor trifásico (60Hz);
• Tensão opcional: 127V ou 220V;
• DR-200 Lite / DR-200 / DR-200 Max: Redutor de 1/18,5
   com engrenagem de bronze e lubrificação permanente (graxa 00);
• DR-200 Max Speed: Redutor de 1/25 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente (graxa 00);
• DR-200 Lite / DR-200 / DR-200 Max: Tempo de
   abertura/fechamento: 6,5s*;
• DR-200 Max Speed: Tempo de abertura/fechamento: 3,5s*;
• Programação de parada no meio do percurso;
• DR-200 Max Speed: Display para programação;
• Entrada para PGM** JFL com funções de trava,
   sinaleira, lâmpada de cortesia e interligação
   com central de alarme JFL***;
• Indicação visual de fim de curso;
• Tempo de pausa programável;
• Quadro de comandos na
   frequência 433,92MHz;
• Entrada para botoeira e fotocélula;
• Regulagem de embreagem eletrônica;
• Transmissão mecânica direta;
• Freio eletrônico e fechamento
   automático programáveis com regulagem;
• Cadastra até 1.024 usuários;
• Funciona com controles Rolling Code
   e Hopping Code simultaneamente;
• Fácil abertura (pelo usuário) na falta de energia elétrica.

* Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros
   variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. 
** Vendida separadamente.
            *** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0 ou superior, Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

DR-200 Max
Motor deslizante de cremalheira
para portões de até 600Kg

DR-200 Max Speed
Motor com inversora deslizante
de cremalheira para portões
de até 450Kg

18



ENTRADA
PARA MÓDULO

PGM

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

MECÂNICA
ROBUSTA

ELETRÔNICA
QUALIDADE JFL

ALARMES

DESACELERAÇÃO
PROGRAMÁVEL

G
A R A N T I A

A
N O S

Lançamentos

DR-300
Motor deslizante de
cremalheira para portões
de até 450Kg

• DR-300 / DR-300 Max: Motor monofásico (60Hz);
• DR-300 Max Speed: Motor trifásico (60Hz);
• Tensão opcional: 127V ou 220V;
• DR-300 / DR-300 Max: Redutor de 1/18,5 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente;
• DR-300 / DR-300 Max: Tempo de abertura/fechamento: 9,5s*;
• DR-300 Max Speed: Tempo de abertura/fechamento: 4,5s*;
• Programação de parada no meio do percurso;
• Entrada para PGM** JFL com funções
   de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia e
   interligação com central de alarme JFL***;
• Indicação visual de fim de curso;
• DR-300 Max Speed: Display para programação;
• Tempo de pausa programável;
• Quadro de comandos na
   frequência 433,92MHz;
• Entrada para botoeira e fotocélula;
• Regulagem de embreagem eletrônica;
• Transmissão mecânica via correia;
• Freio eletrônico e fechamento
   automático programáveis
   com regulagem;
• Cadastra até 1.024 usuários;
• Funciona com controles Rolling Code
   e Hopping Code simultaneamente;
• Fácil abertura (pelo usuário) na falta
   de energia elétrica.

* Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros
   variando de acordo com peso, estado do portão
   e ajuste de desaceleração. 
** Vendida separadamente.
*** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0 ou superior,
   Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

DR-300 Max
Motor deslizante de
cremalheira para portões
de até 600Kg

DR-300 Max Speed
Motor com inversora deslizante
de cremalheira para portões
de até 450Kg
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ENTRADA
PARA MÓDULO

PGM

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

MECÂNICA
ROBUSTA

ELETRÔNICA
QUALIDADE JFL

ALARMES

DESACELERAÇÃO
PROGRAMÁVEL

Lançamentos

DC-300
Motor deslizante de
corrente para portões
de até 500Kg

• DC-300 / DC-300 Max: Motor monofásico (60Hz);
• DC-300 Max Speed: Motor trifásico (60Hz);
• Tensão opcional: 127V ou 220V;
• DC-300 / DC-300 Max: Redutor de 1/18,5 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente;
• DC-300 / DC-300 Max: Tempo de abertura/fechamento: 9,5s*;
• DC-300 Max Speed: Tempo de abertura/fechamento: 4,5s*;
• Programação de parada no meio do percurso;
• Entrada para PGM** JFL com funções
   de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia e
   interligação com central de alarme JFL***;
• Indicação visual de fim de curso;
• DC-300 Max Speed: Display para programação;
• Tempo de pausa programável;
• Quadro de comandos na
   frequência 433,92MHz;
• Entrada para botoeira e fotocélula;
• Regulagem de embreagem eletrônica;
• Transmissão mecânica via correia;
• Freio eletrônico e fechamento automático
   programáveis com regulagem;
• Cadastra até 1.024 usuários;
• Funciona com controles Rolling Code
   e Hopping Code simultaneamente;
• Fácil abertura (pelo usuário) na falta
   de energia elétrica.

** Tempo de abertura/fechamento para portão
   de 3 metros variando de acordo com peso,
   estado do portão e ajuste de desaceleração. 
** Vendida separadamente.
*** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0 ou superior,
   Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

DC-300 Max
Motor deslizante de
corrente para portões
de até 650Kg

DC-300 Max Speed
Motor com inversora deslizante
de corrente para portões
de até 500Kg

G
A R A N T I A

A
N O S
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Lançamentos

BC-400
Motor basculante
para portões de até
500Kg

• BC-400 / BC-400 Max: Motor monofásico (60Hz);
• BC-400 Max Speed: Motor trifásico (60Hz);
• Tensão opcional: 127V ou 220V;
• Redutor de 1/25 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente;
• BC-400 / BC-400 Max: Tempo
   de abertura/fechamento: 12s*;
• BC-400 Max Speed: Tempo de abertura/fechamento: 6s*;
• Programação de parada no meio do percurso;
• Entrada para PGM** JFL com funções
   de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia e
   interligação com central de alarme JFL***;
• Indicação visual de fim de curso;
• BC-400 Max Speed: Display para programação;
• Tempo de pausa programável;
• Quadro de comandos na
   frequência 433,92MHz;
• Entrada para botoeira e fotocélula;
• Regulagem de embreagem eletrônica;
• Transmissão mecânica via correia;
• Freio eletrônico e fechamento automático
   programáveis com regulagem;
• Cadastra até 1.024 usuários;
• Funciona com controles Rolling Code
   e Hopping Code simultaneamente;
• Fácil abertura (pelo usuário) na falta
   de energia elétrica.

* Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros
   variando de acordo com peso, estado do portão
   e ajuste de desaceleração. 
** Vendida separadamente.
*** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0 ou superior,
   Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

BC-400 Max
Motor basculante
para portões de até
650Kg

BC-400 Max Speed
Motor com inversora basculante
para portões de até
500Kg

ENTRADA
PARA MÓDULO

PGM

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

MECÂNICA
ROBUSTA

ELETRÔNICA
QUALIDADE JFL

ALARMES

DESACELERAÇÃO
PROGRAMÁVEL

OPCIONAL
KIT TRAÇÃO

G
A R A N T I A

A
N O S
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Lançamentos

• Embreagem eletrônica programável;
• Tempo de pausa programável;
• Saída para fim de curso aberto
   e fim de curso fechado com indicação;
• Cadastra até 1.024 controles Rolling e Hopping Code;
• Freio eletrônico programável;
• Entrada para PGM* JFL com funções de trava, sinaleira,
   lâmpada de cortesia e interligação com central de alarme JFL**;
• Programação de parada no meio do
   percurso, habilitado ou desabilitado;
• Opera em 127/220 Vac;
* Vendida separadamente. ** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0
ou superior, Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

QC-1000
Placa de comando para
movimentadores de portões

• Tempo de pausa programável;
• Partida e parada suaves (programáveis);
• Ajuste de velocidade;
• Permite que motores 220 Vac
   funcionem em instalações 127 Vac;
• Cadastra até 1.024 controles Rolling e Hopping Code;
• Fechamento automático com
   tempo de pausa ajustável;
• Aprende e memoriza o percurso automaticamente;
• Entrada para PGM* JFL com funções de trava, sinaleira,
   lâmpada de cortesia e interligação com central de alarme JFL**;
• Programação de parada no meio do
   percurso, habilitado ou desabilitado;
• Função antiesmagamento com reversão automática (fotocélula)*;
• Opera em 127/220 Vac;
* Vendida separadamente. ** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0
ou superior, Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

QC-5000 Speed
Placa de comando rápida para
movimentadores de portões

• Tempo de pausa programável;
• Entrada para fim de curso aberto
   e fim de curso fechado com indicação;
• Cadastra até 1.024 controles Rolling e Hopping Code;
• Entrada para fotocélula NF e botoeira NA;
• Saída 12 Vdc (300 mA);
• Alimentação 220Vac/ 380Vac;
• Entrada para PGM* JFL com funções de trava, sinaleira,
   lâmpada de cortesia e interligação com central de alarme JFL**;
• Programação de parada no meio do
   percurso, habilitado ou desabilitado;
• Opera em 127/220 Vac;
             * Vendida separadamente. ** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0
             ou superior, Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

QC-2000 Contatora
Placa de comando com contatora
para movimentadores de portões

ENTRADA PARA
MÓDULO PGM

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

ELETRÔNICA
QUALIDADE

JFL ALARMES

ENTRADA PARA
MÓDULO PGM

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

ELETRÔNICA
QUALIDADE

JFL ALARMES

ENTRADA PARA
MÓDULO PGM

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

ELETRÔNICA
QUALIDADE

JFL ALARMES

ATÉ

160Hz
MOTORES TRIFÁSICOS
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Centrais monitoráveis - Linha Duo

Active-32 Duo
Central de alarme monitorável para
até 32 zonas sem fio com tecnologia
Duo e acesso via aplicativo celular*

TEC-400 Duo
Teclado LCD sem fio
com tecnologia Duo

IR PET-520 Duo
Sensor infravermelho passivo
sem fio PET PIR Dual 12m
e ângulo de 90º

IRD-650 Duo
Sensor infravermelho passivo
sem fio PET duplo PIR Dual
12m e ângulo de 90º

SL-220 Duo
Sensor de abertura sem
fio com tecnologia Duo

TX-5 Duo Fit
Controle remoto com
tecnologia Duo

Sec Care
Dispositivo de pânico
tipo pulseira com
tecnologia Duo

• Antena externa para maior alcance;
• Conexão com aplicativo celular via nuvem*;
• Repetidor de sinais** (cabeado);
• Monitoramento de eletrificador;
• Discadora via módulo GPRS;
• Tarefas agendadas;
• Data e hora automáticas;
• Função porta aberta;
• 4 partições reais;
• 99 usuários;
• 8 teclados: 4 com fio e 4 sem fio;
• 1 entrada PGM com relé (expansível até 4 PGMs);
• Sensores sem fio 868MHz (tecnologia Duo) e
   controles remotos 868MHz (Hopping Code ou Rolling Code);
• Supervisão real dos sensores (abertura, fechamento, tamper, bateria, programação e nível de sinal).
• Comunicação flexível (modular): Ethernet**, GPRS**, wireless**, rádio** ou linha telefônica (padrão de fábrica).

* Necessário módulo ethernet, vendido separadamente. ** Vendido separadamente. 

Linha sem fio
com tecnologia Duo

PRODUTO
HOMOLOGADO

CONTROLE
POR APLICATIVO

VIA NUVEM

SEM FIO
LONGO ALCANCE

TECNOLOGIA
DUO

Acessórios • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Acessórios • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Centrais monitoráveis - Linha Bus

Active-100 Bus
Central de alarme monitorável
para até 99 zonas com tecnologia
Bus e acesso via aplicativo celular*
• Até 99 zonas: 99 zonas Bus, 32 zonas sem fio
   por teclado, 6 zonas duplas;
• 99 usuários;
• 16 partições reais;
• Expansor de controle remoto e sensores sem fio**;
• Conexão com aplicativo celular via nuvem*;
• Níveis de permissão;
• Tarefas agendadas;
• Data e hora automáticas;
• Monitoramento de eletrificador;
• Até 16 teclados endereçáveis;
• 1 entrada PGM com relé;
• Até 16 PGMs usando 4 módulos PGM-404 Bus**;
• Arme/desarme via telefone;
• Função de discadora com 16 telefones;
• Programação por cabo programador JFL**, GPRS** ou Ethernet**;
• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados e linha telefônica;
• Comunicação flexível (modular): Ethernet**, GPRS**,
   wireless** ou linha telefônica (padrão de fábrica).

* Necessário módulo ethernet, vendido separadamente. ** Vendido separadamente. 

Até 99 zonas  com
apenas 1 par de fios

TEC-300
Teclado LCD para
operação e programação

DS-510 Bus
Sensor infravermelho passivo
PET digital 14m e ângulo
de 90º

DS-520 Bus
Sensor infravermelho passivo
duplo PET digital 14m e
ângulo de 90º

SL-320 Bus
Sensor de abertura
com tecnologia Bus

SIR-215 Bus
Sirene piezoelétrica
com tecnologia Bus

IDX-3001 Bus
Sensor infravermelho
passivo digital 12m
e ângulo de 90º

PRODUTO
HOMOLOGADO

CONTROLE
POR APLICATIVO

VIA NUVEM

TECNOLOGIA
DE BARRAMENTO

ATÉ 16
PGMs
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Centrais monitoráveis

Active-8 Ultra
Central de alarme monitorável
para até 12 zonas
• Até 12 zonas: 4 zonas duplas + 1 zona por teclado;
• 99 usuários;
• 2 partições reais;
• Entrada liga;
• Até 4 teclados endereçáveis;
• Expansor de controle remoto e sensores sem fio*;
• Sensor sem fio em qualquer zona;
• Arme/desarme via telefone;
• Função ronda;
• Função de discadora com 4 telefones;
• Comunicação flexível (modular): Ethernet*, GPRS*,
   wireless*, rádio* ou linha telefônica (padrão de fábrica).

* Vendido separadamente. 

5 opções de
comunicação

Active-20 Ultra
Central de alarme monitorável para
até 22 zonas com acesso via
aplicativo celular*
• Até 22 zonas: 9 zonas duplas + 1 zona por teclado;
• 99 usuários;
• 2 partições reais;
• Entrada liga;
• Até 4 teclados endereçáveis;
• Expansor de controle remoto e sensores sem fio**;
• Data e hora automáticas;
• Arme/desarme via telefone;
• Função ronda;
• Função de discadora com 4 telefones;
• Comunicação flexível (modular): Ethernet**, GPRS**,
   wireless**, rádio** ou linha telefônica (padrão de fábrica).

* Necessário módulo ethernet, vendido separadamente. ** Vendido separadamente. 

5 opções de
comunicação

CONTROLE
POR APLICATIVO

VIA NUVEM

PRODUTO
HOMOLOGADO

PRODUTO
HOMOLOGADO
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Centrais monitoráveis

Active-20 GPRS
Central de alarme monitorável para até
22 zonas com módulo GPRS integrado
e acesso via aplicativo celular*
• Até 22 zonas: 9 zonas duplas + 1 zona por teclado;
• 99 usuários;
• 2 partições reais;
• Entrada liga;
• Até 4 teclados endereçáveis;
• Expansor de controle remoto e sensores sem fio**;
• Data e hora automáticas;
• Arme/desarme via telefone;
• Função ronda;
• Função de discadora com 4 telefones;
• Comunicação flexível (modular): Ethernet**, GPRS,
   wireless**, rádio** ou linha telefônica.

* Necessário módulo ethernet, vendido separadamente. ** Vendido separadamente. 

Módulo GPRS
integrado

PRODUTO
HOMOLOGADO

CONTROLE
POR APLICATIVO

VIA NUVEM

Active-20 Ethernet
Central de alarme monitorável para até
22 zonas com módulo Ethernet integrado
e acesso via aplicativo celular
• Até 22 zonas: 9 zonas duplas + 1 zona por teclado;
• 99 usuários;
• 2 partições reais;
• Entrada liga;
• Até 4 teclados endereçáveis;
• Expansor de controle remoto e sensores sem fio**;
• Data e hora automáticas;
• Função ronda;
• Comunicação flexível (modular): Ethernet, GPRS**,
   wireless** ou rádio**.

** Vendido separadamente. 

Módulo Ethernet
integrado

CONTROLE
POR APLICATIVO

VIA NUVEM
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Comparativo entre
centrais monitoráveis

LANÇAMENTO

Active-8 Ultra Active-20 Ultra Active-20 EthCaracterísticas Active-20 GPRS Active-100 BusActive-32 DuoActive-20 Bus

Nº de zonas

Zonas placa

Zonas teclado

Teclados

Partições

Usuários

APP (nuvem)

PGM

Aceita módulo PGM

Aceita módulo Ethernet

Aceita módulo GPRS

Comunicação via rádio

Função Ronda

Teclado Touch

Teclado sem fio

Tecnologia DUO

Tecnologia BUS

Discagem pelo módulo celular

Tarefas agendadas

Antena externa/longo alcance

Ajuste automático de data/hora

Alarme de porta aberta

Repetidor de sinais (cabeado)

Dispositivo Sec Care

12

4 duplas

4

4

2

99

-

-

-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

9 duplas

4

4

2

99



Até 4













-

-

-

-

-

-



-

-

-

22

9 duplas

4

4

2

99



Até 4



Integrado









-

-

-

-

-

-



-

-

-

22

9 duplas

4

4

2

99



Até 4





Integrado







-

-

-

-

-

-



-

-

-

32

4 duplas

4

4

2

99



Até 4













-

-







-





-

-

32

4 duplas

4

8

4

99



Até 4

















-















99

6 duplas

16

16

16

99



Até 16













-

-



-



-





-

-
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Centrais monitoráveis - Acessórios

TS-400
Teclado LCD touchscreen para
programação e controle de
centrais monitoráveis JFL
• Tela colorida de 4,3” sensível ao toque;
• Interface simples e intuitiva;
• Exibição de planta baixa;
• Módulo receptor 433,92MHz integrado;
• Apresentação de imagens (porta retrato digital);
• Compatível com todas centrais monitoráveis JFL*.

* Versão 4.0 ou superior.

TEC-300
Teclado LCD para programação
e controle de centrais monitoráveis JFL
• Nomeação de zonas, usuários, partições e PGMs;
• Compatível com módulo receptor 433,92MHz;
• Compatível com todas centrais monitoráveis JFL*.

* Versão 4.0 ou superior.

MGP-04 3G
Módulo 3G para
comunicação de centrais
monitoráveis JFL

ME-04
Módulo Ethernet para
comunicação com suporte
para aplicativo celular

PGM
Módulo de expansão
PGM para 4 saídas

MW-01
Módulo wireless para
comunicação de centrais
monitoráveis JFL com
suporte para aplicativo celular

MRF-01
Módulo receptor 433,92MHz
para controle e sensor sem
fio para teclado TEC-300

MGP-04
Módulo GPRS para
comunicação de centrais
monitoráveis JFL
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Centrais monitoráveis - Aplicativos

Active Mobile V3
Aplicativo para smartphone de acesso
e controle de centrais de alarme,
eletrificadores e câmeras JFL
• Integração de gravador digital de imagem e central de alarme;
• Permite acionar PGM visualizando a câmera do local;
• Acesso via nuvem sem necessidade de liberação
   de portas em roteadores;
• Utiliza protocolo de segurança TLS 1.2;
• Verifica o status da central em tempo real;
• Histórico de notificações;
• Arma e desarma, aciona e desaciona PGM e inibe zonas;
• Visualiza as zonas em planta baixa;
• Toque de notificações personalizado;
• Toque de até 30 segundos no disparo;
• Disponível para Android e iOS.

Um só aplicativo para
alarmes, câmeras e
eletrificadores

Programador JFL Mob
Aplicativo para smartphone de
programação de equipamentos
JFL Alarmes

Facilidade e
mobilidade na
programação

• Programa a linha monitorada e linha Cloud JFL;
• Conexão via cabo programador JFL*;
• Fácil, rápido e intuitivo;
• Bu�er de eventos;
• Diagnóstico da conexão;
• Disponível para Android e iOS.

* Versão Android. Necessário adaptador Micro USB OTG ou USB C OTG, não inclusos.

30



Centrais convencionais

ASD-200
Central de alarme para até 2 zonas
com transformador
• 2 zonas mistas (com ou sem fio);
• Permite o uso de até 40 dispositivos sem fio;
• Rearme automático após desarme;
• Auto-arme por falta de movimento;
• Informa bateria baixa dos dispositivos sem fio;
• Permite o acoplamento de discadora telefônica;
• Possui zona inteligente que diminui a incidência de
   disparos indesejáveis em áreas semiabertas e abertas.

ASD-260 Sinal
Central de alarme para até 2 zonas
com discadora integrada
• 2 zonas mistas (com ou sem fio);
• Permite o uso de até 32 dispositivos sem fio;
• Discagem para até 4 números telefônicos;
• Saída de relê para acionamento de cargas
   (portões automáticos, lâmpadas, etc);
• Permite programação e interação remota via telefone
   para arme/desarme e acionamento da saída de relê;
• Rearme automático após desarme;
• Auto-arme por falta de movimento;
• Informa bateria baixa dos dispositivos sem fio;
• Possui zona inteligente que diminui a incidência de
   disparos indesejáveis em áreas semiabertas e abertas.

• 6 zonas programáveis: 4 zonas mistas (com ou
   sem fio) + 2 zonas com fio;
• Discagem para até 4 números telefônicos
   (capacidade de 20 dígitos);
• Pânico por controle remoto;
• Zonas inteligentes, temporizada, silenciosa e 24H;
• Rearme automático após desarme;
• Arme automático por falta de movimento;
• Modo dividido;
• Discagem por tom;
• Indica bateria baixa de sensores, controle
   remoto e falta de AC.

ASD-650
Central de alarme para até 6 zonas
com programação por teclado interno
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Centrais convencionais

Brisa-4 Plus Sinal
Brisa-8 Plus Sinal
Centrais de alarme para até 8 zonas com
discadora e teclado de programação integrados
• Brisa-4 Plus Sinal: 8 zonas sem fio, sendo 4 zonas mistas (com ou sem fio);
• Brisa-8 Plus Sinal: 8 zonas mistas (com ou sem fio);
• Disca para 4 telefones;
• Desabilita zona via teclado;
• Apaga sensores e controles separadamente;
• Proteção contra curto de bateria;
• Função Link Installer;
• Arma/desarma via telefone;
• Função inibir zonas (BYPASS);
• Função Bootloader;
• Modo dividido pelo controle remoto.

Brisa Cell-804
Central de alarme para até 8 zonas mistas com
discadora GSM e teclado de programação integrados
• Disca e envia SMS para até 4 telefones;
• Central com 8 zonas mistas (com ou sem fio);
• Desabilita zona via teclado;
• Apaga sensores e controles separadamente;
• Proteção contra curto de bateria;
• Função Link Installer;
• Arma/desarma via SMS;
• Função inibir zonas (BYPASS);
• Modo dividido pelo controle remoto.

JFL SmartCloud 18
Central de alarme para até 18 zonas com tecnologia
de barramento e controle via aplicativo celular*
• Central com 18 zonas: 16 zonas de barramento + 2 zonas mistas (com ou sem fio);
• Sensores inteligentes com tecnologia de barramento JFL;
• Programação via computador ou controle remoto;
• Proteção contra curto de bateria;
• Pânico por controle remoto;
• Auto-arme por falta de movimento;
• Rearme automático após desarme;
• Modo dividido;
• Função Bootloader;
• Entrada para módulo Ethernet**;
• Função inibir zonas (via smartphone*);
• Interação com eletrificadores JFL Alarmes (via smartphone*).

* Para acesso via aplicativo celular é necessário adicionar um módulo ethernet (vendido separadamente).
   Consulte os “Termos e Condições” do aplicativo celular na loja virtual de apps.
** Modelo ME-04 ou superior (não incluso). 

PRODUTOS
HOMOLOGADOS
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Módulo universal / Discadoras

M-300+
Módulo universal GPRS
com 2 SIM Cards
• 2 SIM Cards.
• 2 entradas que geram eventos programáveis.
• 2 saídas PGMs.
• Função Bootloader.
• Duplo monitoramento.

Ideal para locais que
não possuem linha fixa

Disc Cell-4 Ultra
Discadora GSM com teclado
• Envia SMS para até 4 números telefônicos
• Disca para até 4 números telefônicos. 
• Acionamento de PGM via SMS.
• Função Call Open (acionar PGM via chamada).

Compatível com todas
as centrais de alarme
do mercado

Disc-8 Sinal
Disc-8 Voz
Discadoras para até 8
números telefônicos
• Ideal para interligar as centrais de alarme ou cercas elétricas
   que não possuem discadora incorporada.
• Modo de discagem pulso ou tom.
• Permite gravação de até 20 segundos de voz (Disc-8 voz).
• Modo de discagem contínuo ou interrompido.
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Sensores passivos

LZ-500
Sensor infravermelho
passivo PET PIR Dual
• Sensor PIR Dual.
• Maior ângulo de detecção: 115º.
• Proteção de violação da caixa (tamper).
• Compensação de temperatura.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Distância de detecção de até 12m.
• Função PET, imune a animais de até 20kg.
• Indicado para ambientes fechados.

DS-420
Sensor infravermelho
passivo PET Duplo
PIR Digital
• Sensor duplo PIR digital;
• Função PET 30Kg;
• Compensação automática de 
   temperatura;
• Saída Tamper;
• Design moderno;
• Baixo consumo;
• 3 níveis de sensibilidade;
• Cobertura de 14 metros e ângulo de 90º.

DSE-830
Sensor infravermelho passivo
PET PIR Digital para ambientes
abertos
• Duplo canal PIR digital mais um canal 
   microondas;
• Antimascaramento (detecção de bloqueio 
   ou obstrução do sensor);
• Função PET 30kg;
• Opções de detecção: PIR e microondas, 
   somente PIR ou somente microondas;
• Três níveis de sensibilidade;
• Proteção de violação da caixa (tamper);
• Indicado para áreas externas.

FUNÇÃO PET
30KG

AJUSTE DE
SENSIBILIDADE

ANTI-MASCARAMENTO

DS-410
Sensor infravermelho
passivo PET PIR Digital
• Sensor PIR digital duplo elemento;
• Função PET 20Kg;
• Compensação temperatura;
• Proteção de violação da caixa (tamper);
• Baixo consumo;
• Design moderno;
• 3 níveis de sensibilidade;
• Cobertura de 14 metros e ângulo de 90º.

100% DIGITAL

LZ-550
Sensor infravermelho passivo PET PIR Quad
• Dupla tecnologia: Micro-ondas e PIR Quad;
• Maior ângulo de detecção: 115º;
• Função anti-mascaramento;
• Indicado para ambientes fechados e semiabertos;
• Ajuste de sensibilidade do micro-ondas;
• Proteção de violação da caixa (tamper);
• Compensação de temperatura.

LZ-540
Sensor infravermelho
passivo PET PIR Quad
• Sensor PIR Quad.
• Maior ângulo de detecção: 115º.
• Proteção de violação da caixa (tamper).
• Compensação de temperatura.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Distância de detecção de até 14m.
• Função PET, imune a animais de até 20kg.
• Indicado para ambientes fechados.

FUNÇÃO PET
30KG

AJUSTE DE
SENSIBILIDADE

ANTI-MASCARAMENTO

ÂNGULO
DE 115º
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Sensores passivos

IRW-1000
Sensor infravermelho
passivo tipo cortina
PIR Dual
• Ajuste de sensibilidade;
• Cobertura de 9m e ângulo de 108º;
• Indicado para ambientes fechados.

IDX-1001
Sensor infravermelho
passivo PIR Dual
• Sensor PIR Dual;
• Três níveis de sensibilidade;
• Cobertura de 12 metros e ângulo de 90º.

IRP-310i
Sensor infravermelho
passivo PIR Dual
• Três níveis para ajuste da sensibilidade;
• Compensação automática de 
   temperatura;
• Cobertura de 12m e ângulo 90º;
• Baixo consumo;
• Design moderno.

IDX-2001 PET
Sensor infravermelho
passivo PET PIR Dual
• Sensor PIR Dual;
• Função PET 20Kg;
• Três níveis de sensibilidade;
• Cobertura de 12 metros e ângulo de 90º.

IRD-640 PET
Sensor infravermelho
passivo Duplo PET
PIR Quad
• Dois sensores QUAD;
• Função PET 30Kg;
• Três níveis de sensibilidade de detecção;
• Proteção de violação da caixa (tamper);
• Cobertura de 14m e ângulo de 90º.

Dual Tec-550
Sensor infravermelho
passivo PET PIR Quad
• Dupla tecnologia: micro-ondas e 
   PIR Quad;
• Função PET 30Kg;
• Cobertura de até 15metros e ângulo 
   de 90º;
• Cobertura do micro-ondas ajustável;
• Indica falha nos canais;
• Indicado para áreas semiabertas como 
   garagens, varanda com cobertura, 
   entre outros.

IR PET-500
Sensor infravermelho
passivo PET PIR Dual
• Sensor PET PIR Dual;
• Software com função PET;
• Três níveis para ajuste da sensibilidade;
• Compensação automática de 
   temperatura;
• Cobertura de 14m e ângulo 90º;
• Baixo consumo.

IR PET-510i
Sensor infravermelho
passivo sem fio PET
PIR Dual
• Função PET 20Kg;
• Ajuste de sensibilidade;
• Bateria de Lithium;
• Alcance de até 400m (sem obstáculos);
• Frequência de 433,92MHz;
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º;
• Indicado para ambientes fechados.

IRS-430i
Sensor infravermelho
passivo sem fio
microcontrolado
• Bateria de Lithium inclusa;
• 3 níveis de sensibilidade;
• Compensação de temperatura;
• Comunicação sem fio (100m 
   sem obstáculos);
• Baixo consumo;
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
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Sensores ativos

IRA-20
Sensor infravermelho
ativo 1 feixe para até
20 metros
• Indicado para portões e cancelas;
• Alinhamento inteligente por LED;
• Sistema microcontrolado.

IRA-50 Digital
Sensor infravermelho
ativo 1 feixe para até
60 metros
• Alinhamento inteligente por LED;
• Ajuste de sensibilidade;
• Alcance de 30 metros em
   ambientes abertos e 60 metros
   em ambientes fechados.

IRA-115 Digital
Sensor infravermelho ativo
1 feixe com articulador
para até 60 metros
• Alinhamento inteligente por LED;
• Ajuste de sensibilidade;
• Multifrequência;
• Alcance de 30 metros em
   ambientes abertos e 60 metros
   em ambientes fechados.

Giro de 360º

Articulador de 180º

IRA-260 Digital
Sensor infravermelho
ativo 2 feixes para até
60 metros
• Alinhamento inteligente por LED;
• Ajuste de sensibilidade;
• Multifrequência;
• Protetor sol e chuva incluso.

IRA-360 Digital
Sensor infravermelho
ativo 2 feixes para até
150 metros
• Longo alcance;
• Fácil alinhamento;
• Ajuste de sensibilidade.

IRA-315 Digital
Sensor infravermelho ativo
2 feixes com articulador
para até 60 metros
• Alinhamento inteligente por LED;
• Ajuste de sensibilidade;
• Multifrequência.

Giro de 360º

Articulador de 180º

Acessório:
protetor sol

e chuva

Acessório:
protetor sol

e chuva
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Sensores ativos de barreira

Linha IRB
Sensor infravermelho ativos
para até 100 metros
• Alinhamento por sinal sonoro;
• Duas frequências de operação;
• Ajuste de potência do infravermelho para
   diferentes cenários de aplicação;
• Saída de alarme programável
   (normalmente aberta ou fechada);
• Chave tamper programável;
• Proteção de alumínio contra interferências.

IRB-210
2 feixes
0,47m

IRB-410
4 feixes
0,76m

IRB-610
6 feixes
1,07m

IRB-810
8 feixes
1,40m

IRB-1010
10 feixes
1,71m

IRB-1210
12 feixes
2,05m
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Comparativo entre
sensores ativos

IRB-410 IRB-610 IRB-810

Número de feixes

Alcance

Chave anti violação

Ajuste horizontal

Ajuste vertical

Alinhamento por LED

Número de canais

4

100m





-



2

6

100m





-



2

Características IRB-1010 IRB-1210

8

100m





-



2

10

100m





-



2

12

100m





-



2

IRB-210

2

100m





-



2

* Ambiente interno.

IRA-20 IRA-50 IRA-115

Número de feixes

Alcance

Chave anti violação

Ajuste horizontal

Ajuste vertical

Alinhamento por LED

Número de canais

1

20m

-

-

-



1

1

60m*

-







1

Características IRA-260 IRA-315 IRA-360

1

60m*

-







3

2

60m









3

2

60m

-







3

2

150m







-

1
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Sensores de abertura

SHC-FIT
Sensor de abertura
sem fio ultrafino
• Não necessita de ajuste de
   frequência (SAW);
• Frequência de 433,92MHz;
• Alcance de até 100m
   (sem obstáculos);
• Tecnologia Hopping Code.

SHC-FIT PA
Sensor de abertura
sem fio ultrafino para
portas de aço
• Não necessita de ajuste de
   frequência (SAW);
• Frequência de 433,92MHz;
• Alcance de até 100m
   (sem obstáculos);
• Tecnologia Hopping Code.

Sobrepor
Sensor de abertura
para sobrepor

Embutir
Sensor de abertura
para embutir

PA-110
Sensor de porta aberta
• Tempo de abertura ajustável;
• Saída para fechamento automático de portão;
• Fonte interna;
• Bivolt automático;
• Ideal para locais que necessitem de controle
   de abertura e fechamento de portas e portões.

Porta de Aço
Sensor de abertura
 para portas de aço
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Receptores

RDL-250
Receptor com display LCD programável
e teclado de senha multifunção
• Grava e apaga controles e sensores na memória individualmente
   (ex.: caso haja a perda de um dos controles remotos cadastrados,
   basta gravar um novo controle para o mesmo usuário);
• Memoriza até 330 controles remotos e 40 sensores
   com possibilidade de nomeá-los individualmente;
• 64 senhas de usuários com diferentes permissões;
• Possui bu�er interno, permite visualizar os últimos 380 eventos gerados;
• 2 relês programáveis, com ou sem retenção temporizada e obedecendo o sensor.

AC-100
Receptor 1 canal
• Ideal para acionamento de lâmpadas ou qualquer outra carga até 400W;
• Memoriza até 300 controles remoto e 40 sensores;
• Alcance de 100m (sem obstáculos);
• 1 relê programável, com ou sem retenção temporizada,
   obedecendo o sensor e a fotocélula;
• Rolling Code e Hopping Code.

RRCs
Linha de receptor RRC,
disponível em 1, 2, 4 e 5 canais
• 1 relê programável, com ou sem retenção temporizada e obedecendo o sensor;
   Este relê possibilita transformar 1 zona da central de alarme com fio em sem fio;
   Permite também acender/apagar lâmpadas entre outras cargas;
• Memoriza até 300 controles remoto e 40 sensores com frequência de 433,92MHz;
• Carga máxima do relê até 400W.

RRC-400 Plus
Receptor 4 canais com display
interno para controle e programação
• Armazena até 1.600 controles e sensores;
• Memória extra removível (backup);
• Dupla tecnologia, Hopping Code e Rolling Code (433,92MHz);
• Alcance de 100m sem obstáculos;
• Programação independente das teclas do controle;
• Aciona/desaciona 4 cargas até 400W;
• Chave de segurança em caso de emergência;
• Permissão individual de saída por grupo;
• Possibilidade de apagar todos os controles
   e sensores ou apagar por grupo.

PROGRAMAÇÃO
VIA DISPLAY

AMPLO
ARMAZENAMENTO

MEMÓRIA
REMOVÍVEL
(BACKUP)
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Transmissores

Sem ajuste
de frequência
TX FIT
Controle remoto ultrafino
• Frequência de 433,92MHz;
• Alcance de até 100m (sem obstáculos);
• Tecnologia Rolling Code;
• 3 teclas independentes;
• Bateria CR2032.

Sem ajuste de frequência
Alta durabilidade

TX-4R
Controles remotos
• Frequência de 433,92MHz;
• Alcance de transmissão de 100m (sem obstáculos);
• Tecnologia Rolling Code;
• 3 teclas independentes;
• Bateria inclusa.

Abre o portão da
garagem pelo farol
do carro
Control Car
Controle remoto automotivo
• Alta praticidade, basta um comando pelo farol
   do carro para acionar o portão automático;
• Tecnologia Rolling Code, compatível com
   diversas marcas de portões automáticos;
• Alcance de transmissão de 150m (sem obstáculos).

Acessório:
clipe para fixação

no quebra-sol
do carro
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SF-115i
Sirene de parede com
indicação luminosa
• Carregador de bateria incluso;
• Dispara quando um dos fios de
   alimentação for cortado;
• Acionamento de sirene e indicação
   luminosa juntas ou independentes;
• Potência de som de 115dB a 1m de distância.

Sirene
Sirene convencional
• Potência de som de 115dB
   a 1m de distância;
• Instalação vertical e
   horizontal;
• Disponível nas cores
   branca e preta.

Cabo programador
Cabo para programação
de equipamentos JFL
• Compatível com equipamentos JFL que
   possuem software programador;
• Utilizado para equipamentos que
   possuem função Bootloader;
• Compatível com USB 2.0.

SI-30P
Sensor de
iluminação de
sobrepor
• Carga máxima: 127V
   (500W) ou 220V (1.000W);
• Usado com qualquer
   lâmpada;
• Bivolt automático.

Power-212 Plus
Power-512 Plus
Fontes de alimentação  com função
nobreak e saída temporizada
• Power-212 Plus: potência máxima de saída: 24W (12V/2A);
• Power-512 Plus: potência máxima de saída: 60W (12V/5A);
• Alimentação Bivolt (90 ~ 265 Vac.);
• Saída temporizada para acionamento de fechadura
   elétrica ou magnética;
• Eficiência: mais de 80%;
• Filtro de saída contra interferência de imagem;
• Função nobreak;
• Proteção de bateria baixa na falta de energia (Power-512 Plus);
• Proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade da bateria.

Placa de advertência
Placa de advertência para cerca elétrica
• Medidas: 165x190mm;
• Material de alta resistência a intempéries da natureza;
• Desenvolvida pra fixação de simples encaixe;
• Furos extras para fixação em diversas posições.
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Câmeras infravermelho TVI

45

CHD-2110P
Câmera bullet com
alcance de até 10 metros
• Alta resolução de imagem 1.920x1.080 em tempo real;
• Saída de vídeo Full-HD TVI;
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 2,8mm;
• AGC e BLC;
• Ideal para ambientes internos.

MEGAPIXEL

2

CHD-2110P Dome
Câmera dome com
alcance de até 10 metros
• Alta resolução de imagem 1.920x1.080 em tempo real;
• Saída de vídeo Full-HD TVI;
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 2,8mm;
• AGC e BLC;
• Ideal para ambientes internos.

MEGAPIXEL

2

SP-3015 Dome
Câmera speed dome com
alcance de até 100 metros
• Alta resolução de imagem 1.920x1.080 em tempo real;
• Saída de vídeo Full-HD TVI;
• Sensor CMOS progressive scan;
• Ultra Low Light 0,005 Lux;
• Zoom ótico de 15x;
• AGC e BLC;
• Case IP66 e antivandalismo;
• Fonte e suporte para fixação inclusos.

MEGAPIXEL

2
PROTEÇÃO

IP66

ULTRA LOW
LIGHT

DWDR
REAL
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Câmeras infravermelho TVI

CHD-5015FE
Câmera dome com
alcance de até 15 metros
• Alta resolução de imagem 2.592x1.944 em tempo real;
• Saída de vídeo HD-TVI;
• Sensor 5MP CMOS.
• Lente Fisheye.
• AGC e BLC;
• Ideal para ambientes internos.

MEGAPIXEL

5
LENTE

FISH EYE

CHD-5120 Dome
Câmera dome com
alcance de até 20 metros
• Alta resolução de imagem 2.592x1.944 em tempo real;
• Saída de vídeo HD-TVI/AHD/CVI/Analógica;
• Menu OSD;
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 2,8mm;
• AGC, BLC e DWDR;
• Ambientes internos e externos.

PROTEÇÃO
IP66

DWDR

MEGAPIXEL

5

MENU
OSD

CHD-5130
Câmera bullet com
alcance de até 30 metros
• Alta resolução de imagem 2.560x1.944 em tempo real;
• Saída de vídeo HD-TVI/AHD/CVI/Analógica;
• Menu OSD;
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 2,8mm;
• AGC, BLC e DWDR;
• Ambientes internos e externos.

PROTEÇÃO
IP66

DWDR

MEGAPIXEL

5

MENU
OSD



Câmeras infravermelho 4em1
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CHD-1215P Dome
Câmera dome com
alcance de até 15 metros
• Alta resolução de imagem 1.280x720 em tempo real;
• Saída de vídeo HD-TVI;
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 2,8mm;
• AGC e BLC;
• Ideal para ambientes internos.

MEGAPIXEL

1

CHD-1130M
Câmera bullet com
alcance de até 30 metros
• Alta resolução de imagem 1.280x720 em tempo real;
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AHD/Analógica);
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 3,6mm;
• AGC e BLC;
• Ambientes internos e externos.

CHD-1120M Dome
Câmera dome com
alcance de até 20 metros
• Alta resolução de imagem 1.280x720 em tempo real;
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AD/Analógica);
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 2,8mm;
• AGC e BLC;
• Ambientes internos e externos.

PROTEÇÃO
IP66

MEGAPIXEL

1

PROTEÇÃO
IP66

MEGAPIXEL

1
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Câmeras infravermelho 4em1

CHD-2130M
Câmera bullet com
alcance de até 30 metros
• Alta resolução de imagem 1.920x1.080 em tempo real;
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AHD/Analógica).
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 3,6mm;
• Ambientes internos e externos.

CHD-2120M Dome
Câmera dome com
alcance de até 20 metros
• Alta resolução de imagem 1.920x1.080 em tempo real;
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AHD/Analógica);
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 2,8mm;
• Ambientes internos e externos.

CHD-2115P Dome
Câmera dome com
alcance de até 15 metros
• Alta resolução de imagem 1.920x1.080 em tempo real;
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AHD/Analógica);
• Sensor CMOS progressive scan;
• Disponível lente de 2,8mm;
• Ideal para ambientes internos.

CHD-2160VF
Câmera bullet com
alcance de até 60 metros
• Alta resolução de imagem 1.920x1.080 em tempo real;
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AHD/Analógica);
• Sensor CMOS progressive scan;
• Lente varifocal de 2,8 a 12mm;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL

2
PROTEÇÃO

IP66

MEGAPIXEL

2
PROTEÇÃO

IP66

MEGAPIXEL

2

MEGAPIXEL

2
PROTEÇÃO

IP66

LENTE
VARIFOCAL



Câmeras infravermelho IP
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CHD-1030 IP
Câmera bullet com
alcance de até 30 metros
• Alta resolução de imagem
   1.280x720 em tempo real;
• Sensor CMOS progressive scan;
• ONVIF, PSIA, CGI e ISAPI;
• PoE;
• Acesso via nuvem (P2P);
• Disponível lente de 2,8mm;
• DWDR, 3D DNR e BLC;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL

1
PROTEÇÃO

IP67

DWDR ACESSO DIRETO
VIA NUVEM

CHD-1030 Dome IP
Câmera dome com
alcance de até 30 metros
• Alta resolução de imagem
   1.280x720 em tempo real;
• Sensor CMOS progressive scan;
• ONVIF, PSIA, CGI e ISAPI;
• PoE;
• Acesso via nuvem (P2P);
• Disponível lente de 2,8mm;
• DWDR, 3D DNR e BLC;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL

1
PROTEÇÃO

IP67

DWDR ACESSO DIRETO
VIA NUVEM

CHD-2030 IP
Câmera bullet com
alcance de até 30 metros
• Alta resolução de imagem
   1.920x1.080 em tempo real;
• Sensor CMOS progressive scan;
• Gravação em servidor de rede;
• ONVIF, PSIA, CGI e ISAPI;
• PoE;
• Acesso via nuvem (P2P);
• Disponível lente de 2,8mm;
• DWDR, 3D DNR e BLC;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL

2
PROTEÇÃO

IP67

DWDR ACESSO DIRETO
VIA NUVEM
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Câmeras infravermelho IP

CHD-2030 Dome IP
Câmera dome com
alcance de até 30 metros
• Alta resolução de imagem
   1.920x1.080 em tempo real;
• Sensor CMOS progressive scan;
• Gravação em servidor de rede;
• ONVIF, PSIA, CGI e ISAPI;
• PoE;
• Acesso via nuvem (P2P);
• Disponível lente de 2,8mm;
• DWDR, 3D DNR e BLC;
• Ambientes internos e externos.

MEGAPIXEL

2
PROTEÇÃO

IP67

DWDR ACESSO DIRETO
VIA NUVEM

SP-3500 Dome IP
Câmera speed dome com
alcance de até 150 metros
• Resolução horizontal de 1920 (H) x 1080(V);
• Alcance do infravermelho de 150m;
• DWDR;
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real;
Sensor de imagem 1/2.8” CMOS de alta performance.
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Zoom ótico de 30x;
• Zoom digital de 16x;
• AGC;
• Posicionamento inteligente 3D;
• 3D DNR (redução de ruído digital 3D);
• Protocolo de comunicação ONVIF, PSIA e CGI;
• Entrada para SD Card de até 128GB;
• 8 máscaras de privacidade programáveis;
• Case IP66 (proteção contra poeira e chuva)
   e antivandalismo;
• Diversas funções: percurso, patrulha, preset, pan scan,
   tilt scan, frame scan, random scan e panorama scan;
• Verdadeiro day/night;
• Fonte e suporte para fixação inclusos.

MEGAPIXEL

2
ALCANCE
(METROS)

150
PROTEÇÃO

IP66
DWDR ACESSO DIRETO

VIA NUVEM



Gravadores digitais de vídeo 1080P
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DHD-1100
Gravadores digitais
de vídeo de 8 e 16 canais
• Alta resolução de imagem 1MP para TVI/AHD/CVI;
• Gravação em 1.080N (960x1.080);
• Acesso via nuvem (P2P);
• Saída CVBS;
• Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais;
• Função NVR: converte todos os canais em IP;
• Sistema Tri-hibrido;
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome
   JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;
• Adição de câmeras IP JFL e ONVIF;
• Aplicativo mobile JFL gratuito;
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

ACESSO VIA
NUVEM (P2P)

ACESSO VIA
SMARTPHONES

E TABLETS

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 50%
EM ARMAZENAMENTO

H.264+

SAÍDA
CVBS

DHD-2100
Gravadores digitais
de vídeo de 4, 8 e 16 canais
• Alta resolução de imagem 1MP para TVI/AHD/CVI;
• Gravação em 1.080N (960x1.080);
• Acesso via nuvem (P2P);
• Saída CVBS;
• Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais;
• Função NVR: converte todos os canais em IP;
• Sistema Tri-hibrido;
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome
   JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;
• Adição de câmeras IP JFL e ONVIF;
• Aplicativo mobile JFL gratuito;
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

ACESSO VIA
NUVEM (P2P)

ACESSO VIA
SMARTPHONES

E TABLETS

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 50%
EM ARMAZENAMENTO

H.264+

SAÍDA
CVBS



52

Gravador digital de vídeo 3MP / NVR 8MP

DHD-3300
Gravadores digitais de
vídeo de 4, 8,16 e 32 canais
• Alta resolução de imagem 1MP
   para TVI/AHD/CVI e 3MP para TVI;
• Sistema Tri-hibrido;
• Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais;
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Tecnologia Coaxitron;
• Adição de câmeras IP JFL e ONVIF
   com resolução de até 4MP;
• Aplicativo mobile JFL gratuito;
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

SAÍDA
CVBS

MEGAPIXEL

3
ACESSO VIA
NUVEM (P2P)

ACESSO VIA
SMARTPHONES

E TABLETS

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

H.265+

NHD-2108
Gravadores digitais de
vídeo em rede 8 canais
• Alta resolução de gravação e execução;
• 8 entradas de rede PoE (alimentação por cabo ethernet).
• Saída HDMI (até 4K) e VGA independentes.
• Gerenciamento de até 8 câmeras IP.
• 1 entrada de rede local (10/100/1.000Mbps).
• 1 entrada para disco rígido de até 6TB.
• Protocolo de comunicação: Proprietário / ONVIF.
• Aplicativo mobile JFL gratuito;
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

H.265+

MEGAPIXEL

8
ACESSO VIA
NUVEM (P2P)

ACESSO VIA
SMARTPHONES

E TABLETS

ALIMENTAÇÃO
POR CABO
ETHERNET



Linha PoC (Power Over Coax)
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DHD-3300 PoC
Gravadores digitais de
vídeo de 4, 8 e 16 canais
• Alta resolução de imagem 1MP
   para TVI/AHD/CVI, e 3MP para TVI;
• PoC: Alimentação por cabo coaxial;
• Saída CVBS;
• Função NVR;
• Compatibilidade com câmeras
   analógicas convencionais;
• Não necessita de substituição da estrutura
   de cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome JFL
   utilizando o próprio cabo de vídeo.
• Adição de câmeras IP JFL e ONVIF
   com resolução de até 4MP;
• Aplicativo mobile JFL gratuito;
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

CHD-2020P Dome PoC
Câmera dome com
alcance de até 20 metros
• Alta resolução de imagem 1.920x1.080 em tempo real;
• Saída de vídeo HD-TVI;
• PoC: Alimentação por cabo coaxial;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Disponível lente de 2,8mm;
• AGC e BLC;
• Ideal para ambientes internos.

MEGAPIXEL

2
ALIMENTAÇÃO
CABO COAXIAL

CHD-2030 PoC
Câmera bullet com
alcance de até 30 metros
• Alta resolução de imagem 1.920x1.080 em tempo real;
• Saída de vídeo HD-TVI;
• PoC: Alimentação por cabo coaxial;
• Sensor CMOS Progressive Scan;
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
• Disponível lente de 2,8mm;
• AGC e BLC;
• Ideal para ambientes internos.

MEGAPIXEL

2
ALIMENTAÇÃO
CABO COAXIAL

SAÍDA
CVBS

MEGAPIXEL

3
ACESSO VIA
NUVEM (P2P)

ACESSO VIA
SMARTPHONES

E TABLETS

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP
ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

H.265+
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Acessórios

Power-212 Plus
Power-512 Plus
Fontes de alimentação  com função
nobreak e saída temporizada
• Power-212 Plus: potência máxima de saída: 24W (12V/2A);
• Power-512 Plus: potência máxima de saída: 60W (12V/5A);
• Alimentação Bivolt (90 ~ 265 Vac.);
• Saída temporizada para acionamento de fechadura
   elétrica ou magnética;
• Eficiência: mais de 80%;
• Filtro de saída contra interferência de imagem;
• Função nobreak;
• Proteção de bateria baixa na falta de energia (Power-512 Plus);
• Proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade da bateria.

Caixas
organizadoras
Caixas 90º e 180º para organização
e proteção de fontes e baluns 
• Desenvolvido em ABS super-resistente;
• Dimensões externas 180º: 88x88x52mm (LxAxP);
• Dimensões externas 90º: 88x88x54mm (LxAxP);
• Modelo 180º indicado para paredes planas;
• Modelo 90º indicado para cantos de parede.

• Transmissão de vídeo via cabo UTP CAT5;
• Proteção contra descargas elétricas;
• Supressão/filtro de ruídos;
• Vídeo em tempo real para distâncias até 400m*;
• Excepcional rejeição contra ruídos e proteção contra transientes;
• Conector BCN que permite a conexão direta com câmeras ou DVR;
• Não precisa alimentação (dispositivo passivo);
• Proteção contra surtos;

*A distância pode variar de acordo com o modelo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

BL-HD250
Balun de vídeo em alta definição via cabo UTP CAT5

CNJ-KRE-P4
Conector DC macho P4 com conector KRE



Aplicativo
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WD-Mob V2
Aplicativo para smartphone e tablet
de acesso e controle de câmeras
JFL Alarmes
• Acesso em nuvem (P2P) rápido e fácil;
• Programação remota;
• Notificação de evento*;
• A troca de aparelho não perde os locais cadastrados*;
• Visualização das imagens em tempo real;
• Acesso por DDNS, IP/Domínio;
• Suporte para controle PTZ;
• Suporte para ativar e desativar saída de alarme.

* Os DVRs devem estar com acesso via P2P.

É rápido,
é seguro,
é interativo

Visualização de até 16
câmeras simultaneamente

Visualização ao
vivo em qualidade máxima

Acesso e edição
das imagens gravadas



Interfonia



Centrais de comunicação
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Optymus 16
Central de comunicação para até 17 ramais

A menor central
de comunicação
com os maiores
benefícios do
mercado

• Ligações diretas, sigilosas e sem
   custos entre os apartamentos.
• Transferências de ligações;
• Desvio de chamada do porteiro eletrônico;
• Não perturbe;
• Siga-me;
• Segunda chamada;
• Captura chamada em espera (pêndulo);
• Retorno se ocupado e se não atende;
• Pega trote;
• Identificação de chamada nos ramais;
• Atualização de firmware (Bootloader);
• Alarme de emergência de pânico;
• Identificação da versão de software da central;
• Identificação do número físico e flexível;
• Hot ramal;
• Modo portaria;
• Comandos das funcionalidades
   e programação otimizados;
• Programação por telefone (MF)
   ou software programador;
• Alteração e programação de
   numeração flexível direto do apartamento;
• Entrada de botoeira para acionamento
  do alarme de emergência de pânico;
• Saída de alimentação (28Vdc)
   para porteiros eletrônicos;
• Toques diferenciados.

CENTRAIS
INTERLIGADAS

32
ULTRA

COMPACTA

INTERLIGAÇÃO
SIMPLIFICADA

SOFTWARE
PROGRAMADOR

RAMAIS
INTERLIGANDO
32 CENTRAIS

544



Optymus 32 / Optymus 64 / Optymus 144
Centrais de comunicação condominial de até 32, 64 e 144 ramais

Centrais modulares e ampliáveis

Ligação sem custo entre
apartamentos

• Fácil programação;
• Instalação rápida e prática
   (conexão com modular jack);
• Optymus 64/144: Permite a
   interligação entre duas ou mais
   centrais para a ampliação de ramais;
• Software CTI Optymus gratuito (disponível no site
   www.jfl.com.br), através do mesmo poderá fazer
   toda programação por computador (ramal flexível,
   permissões, etc). Informa também todo o status do
   sistema (ramal em loop, etc);
• Optymus 64/144: Facilidade de operação com
   a tecnologia Hot-Swap;
• Programação via terminal telefônico e/ou CTI (serial);
• Função Bootloader;
• Programação de ramais flexíveis de 6 dígitos;
• Programação de ramais flexíveis sequenciada;
• Programação categoria de ramal;
• Optymus 64/144: Tabelas de permissão programáveis;
• Funções: siga-me, conferência, pêndulo e captura de ramal.
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Centrais de comunicação

Acessórios Optymus 64/144 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Placa 16 ramais
balanceados

Placa 16 ramais
desbalanceados

Placa de
interconexão

Cabo de
interconexão

Placa de
serviço



Porteiros eletrônicos
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PEC-1T / PEC13T
Porteiros eletrônicos
de 1 tecla e 13 teclas

Teclas
emborrachadas
e luminosas

Alta qualidade
de áudio

Ideal para grandes
condomínios com
sistema de
gaiola/eclusa
e até 1.600 usuários

• Possui entrada para até 2 botoeiras contato seco;
• Função Intertravamento: Não permite a abertura do segundo
   portão da eclusa/gaiola se o primeiro portão não for fechado;
• Programação do segundo dígito para abertura das fechaduras;
• Permite até 1.600 senhas de usuários (PEC-13T);
• Até 100 números flexíveis;
• Entrada para até 2 sensores magnéticos com fio;
• Ajuste de volume de alto falante e sensibilidade
   de microfone pelo teclado do porteiro ou
   remotamente em conversação com o porteiro;
• Função Bootloader;
• Compatível com centrais de comunicação padrão Anatel.



Touch sense

Tira fotos e grava vídeos

VP-700
Videoporteiro com tela
LCD widescreen colorida
de 7” e teclas touch sense
• Permite a conexão de mais 3 câmeras auxiliares
   além da câmera principal. Com a função
   sequencial, o monitor exibe de forma alternada
   as imagens das câmeras nele conectadas;
• Tira foto caso o cliente não esteja em casa;
• Unidade externa com câmera digital e lente
   pin hole;
• Gravação de vídeo;
• Possui saída para abertura de fechaduras
   elétricas;
• Entrada para sensor de abertura*, assim
   o cliente detecta que o portão está aberto;
• Saída codificada para fechadura, aumentando
   a segurança do cliente; a fechadura não
   abrirá caso o porteiro seja violado;
• Chave tamper, caso a unidade externa seja
   violada a unidade interna dispara um aviso
   sonoro para que o cliente seja avisado.

* Não incluso.

60

Videoporteiro

Acessórios • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ext. vídeo
VP-700
Extensão de vídeo para
videoporteiro VP-700

Ext. áudio
VP-700
Extensão de áudio para
videoporteiro VP-700



Interfones
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IRT-4000
Interfone residencial
• Tecla emborrachada luminosa;
• Excelente qualidade de áudio;
• Permite a ligação de uma extensão
   de áudio;
• Jumper INIBIR no interfone para
   desabilitar a abertura da fechadura;
• Permite a instalação de uma botoeira para
   abertura de fechadura;
• Entrada para sensor e sinalização
   de porta aberta;
• Jumper SENSOR na unidade externa
   para inibir o sensor de porta aberta.

IRT-4000 FI
Interfone residencial
com fonte interna
• Tecla emborrachada luminosa;
• Excelente qualidade de áudio;
• Permite a ligação de uma extensão
   de áudio (comunicação 4 fios);
• Jumper INIBIR no interfone para
   desabilitar a abertura da fechadura;
• Permite a instalação de uma botoeira
   para abertura de fechadura;
• Entrada para sensor e sinalização
   de porta aberta;
• Jumper SENSOR na unidade externa
   para inibir o sensor de porta aberta;
• Fonte de alimentação bivolt junto
   a unidade interna.

Qualidade de áudio, design
diferenciado e durabilidade

Acessório • • • • • • •

Extensão
de áudio
IRT-4000

Acessório • • • • • • •

Extensão
de áudio

IRT-4000 FI
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Terminal dedicado

TD-1000
Terminal dedicado para
centrais de comunicação

Alta qualidade
de áudio

Teclas
emborrachadas

Monofone
ergonômico



Detecção e
alarme de
incêndio
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Centrais de alarme de incêndio

Vulcano-200
Central de alarme de incêndio
para até 199 dispositivos

Visor LCD para
programação e
visualização de
eventos

• Usa apenas 2 fios para ligação dos laços endereçáveis;
• Aceita ligação tipo classe A e B nos laços endereçáveis;
• Possui laços endereçáveis para até 199 dispositivos;
• Possibilita enviar informações a centrais de
   monitoramento (via módulo celular*);
• Uma entrada para sensores convencionais;
• Função Bootloader;
• Programação remota por teclado ou via
   software por cabo programador;
• Alimentação bivolt.

* Não incluso.

Vulcano-400
Central de alarme de incêndio
para até 403 dispositivos

Grande
capacidade
de dispositivos

• Aceita ligação tipo Classe A e B;
• Possui 4 laços endereçáveis para até 396
   dispositivos (ligação de 2 e/ou 4 fios);
• 7 entradas para sensores convencionais;
• Função Bootloader;
• Programação remota por teclado ou via
   software por cabo programador;
• Compacta.

* Não incluso.



DHC-700
Detector de calor convencional 
• Função termovelocimétrica programável;
• Facilidade de instalação;
• Algoritmo otimizado para detecção de calor;
• Níveis de detecção de calor;
• Indicação visual de status;
• Saída com ou sem retenção.

DHI-700
Detector de calor endereçável
• Função termovelocimétrica programável;
• Facilidade de instalação;
• Algoritmo otimizado para detecção de calor;
• Níveis de detecção de calor;
• Indicação visual de status.

DTC-700
Detector de fumaça convencional 
• Software de detecção otimizado;
• Indicação luminosa de status;
• Níveis de detecção programáveis;
• Autoteste.

DTI-700
Detector de fumaça endereçável
• Software de detecção otimizado;
• Indicação luminosa de status;
• Conexão de 2 ou 4 fios;
• Distância de comunicação de até 1Km (2 ou 4 fios);
• Autoteste.
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Detectores



TCI-100
Teclado LCD para conexão
a sistemas de alarme
de incêndio
• Auxilia na programação, operação
   e supervisão da central de incêndio;
• Função Bootloader;
• Maior confiabilidade no uso
   de todo sistema.

AMI-700
Acionador manual
de alarme de incêndio
• Indicação luminosa de status;
• Conexão de 2 ou 4 fios;
• Distância de comunicação de até 1Km (2 ou 4 fios);
• Autoteste;
• Chave de rearme mecânico.

RSI-1000
Repetidor de sinal
• Aumento da distância máxima de comunicação;
• Proteção contra curto no barramento;
• Alimentação depende ou independente da central;
• Indicação luminosa de status;
• Reteste automático de curto no barramento;
• Equipamento microcontrolado;
• Espaço para bateria interna.
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Acessórios



ISP-1000
Isolador passivo
• Não há a necessidade de alimentação externa;
• Indicação luminosa de status;
• Reteste automático de curto no barramento;
• Equipamento microcontrolado.

Sirene
Sirene piezoelétrica

• Potência de som de 115dB a 1m de distância;
• Instalação vertical e horizontal;
• Compacta.

SI-115
Sirene de parede com
indicação luminosa
• Carregador de bateria incluso;
• Acionamento de sirene e indicação luminosa
   juntas ou independentes;
• Potência de som de 115dB a 1m de distância.

Ideal para locais que
precisam de alerta
auditivo e visual

ASI-1000
Ativador setorial
de cargas remotas

• Sirene endereçada para incêndio;
• Alimentação depende ou independente da central;
• Equipamento microcontrolado;
• Espaço para bateria interna;
• Acionador de carga (relê);
• Conexão de 2 ou 4 fios;
• Distância de comunicação de 1Km (2 fios ou 4 fios).
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Acessórios
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Movimentadores basculantes

Basculante
industrial
Motor 1/2CV basculante de alta
performance para portões
de até 1.500Kg

Basculante
industrial big
Motor 1CV basculante de alta
performance para portões
de até 2.000Kg
• Motor ventilado monofásico
   ou trifásico (60Hz);
• Acompanha quadro de contatora
   e relé térmico (motor trifásico);
• Tensão de 220V ou 380V (industrial);
• Tensão de 380V (industrial big);
• Calha em perfil de aço galvanizado
   nos tamanhos: 1,45m, 1,75m, 2,10m,
   2,50m, 3,00m, 3,50m, 4,00m, 4,50m,
   5,00m, 5,50m e 6,00m;
• Basc. Industrial: Tempo de
   abertura/fechamento: 18s*;
• Basc. Industrial Big: Tempo de
   abertura/fechamento: 24s*;
• Redutor industrial de 1/32 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente;
• Corrente industrial 1/2 x 5/16”;
• Entrada para PGM** JFL com funções
   de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia
   e interligação com central de alarme JFL***;
• Quadro de comandos na frequência 433MHz;
• Transmissão mecânica via correia;
• Entrada para botoeira e fotocélula;
• Fechamento automático ajustável;
• Chave liga e desliga;
• Cadastra até 1.024 usuários;
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta
   de energia elétrica.

* Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros
   variando de acordo com peso, estado do portão
   e ajuste de desaceleração. 
** Vendida separadamente.
*** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0 ou superior,
   Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

Série
industrial

Força bruta
para projetos

exigentes

ENTRADA
PARA MÓDULO

PGM

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

MECÂNICA
ROBUSTA

ELETRÔNICA
QUALIDADE JFL

ALARMES

OPCIONAL
VERSÃO
SPEED

OPCIONAL
KIT TRAÇÃO

G
A R A N T I A

A
N O S



G
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A
N O S
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Movimentadores deslizantes

Deslizante
industrial
Motor 1/2CV deslizante de
corrente de alta performance
para portões de até 1.000Kg

Deslizante
industrial big
Motor 1CV deslizante de
corrente de alta performance
para portões de até 2.000Kg
• Motor ventilado monofásico
   ou trifásico (60Hz);
• Acompanha quadro de contatora
   e relé térmico (motor trifásico);
• Tensão de 220V ou 380V (industrial);
• Tensão de 380V (industrial big);
• Desliz. Industrial: Tempo de
   abertura/fechamento: 18s*;
• Desliz. Industrial Big: Tempo de
   abertura/fechamento: 24s*;
• Redutor de 1/32 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente
   (industrial);
• Redutor de 1/30 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente
   (industrial big);
• Corrente industrial 1/2 x 5/16”;
• Entrada para PGM* JFL com funções
   de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia
   e interligação com central de alarme JFL**;
• Quadro de comandos na frequência 433MHz;
• Transmissão mecânica via correia;
• Entrada para botoeira e fotocélula;
• Fechamento automático ajustável;
• Cadastra até 1.024 usuários;
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta
   de energia elétrica.

* Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros
   variando de acordo com peso, estado do portão
   e ajuste de desaceleração. 
** Vendida separadamente.
*** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0 ou superior,
   Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

MECÂNICA
ROBUSTA

ENTRADA
PARA MÓDULO

PGM

ELETRÔNICA
QUALIDADE JFL

ALARMES

VERSÃO
SPEED
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Movimentador pivotante

Pivotante
robô
Motor 1/3CV pivotante
para portões de até 150Kg
• Motor ventilado monofásico (60Hz);
• Tensão de 220V;
• Roda de borracha maciça;
• Trabalha com até 20cm de desnível;
• Redutor de 1/37 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente;
• Tempo de abertura/fechamento: 13,5s*;
• Tampa em chapa de aço com pintura epóxi;
• Quadro de comandos na frequência 433MHz;
• Transmissão mecânica via correia;
• Entrada para PGM* JFL com funções
   de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia
   e interligação com central de alarme JFL**;
• Entrada para botoeira e fotocélula;
• Saída para trava de segurança;
• Regulagem de embreagem eletrônica;
• Fechamento automático ajustável;
• Cadastra até 1.024 usuários;
• Fácil abertura (pelos usuários)
   na falta de energia elétrica.

* Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros
   variando de acordo com peso, estado do portão
   e ajuste de desaceleração. 
** Vendida separadamente.
*** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0 ou superior,
   Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

Indicado para
portas e portões
laterais de
grade ou folha
fechada

ENTRADA
PARA MÓDULO

PGM

CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING

E HOPPING CODE

MECÂNICA
ROBUSTA

ELETRÔNICA
QUALIDADE JFL

ALARMES

DESACELERAÇÃO
PROGRAMÁVEL

G
A R A N T I A

A
N O S
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Cancela

Cancela reta
Cancela para gestão de passagem
com haste de até 6 metros
• Motor ventilado monofásico de 1/3CV;
• Redutor de 1/56 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente;
• Material em chapa de aço com pintura epóxi;
• Quadro de comandos na frequência 433MHz;
• Entrada para PGM* JFL com funções
   de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia
   e interligação com central de alarme JFL**;
• Entrada para botoeira e fotocélula;
• Regulagem de embreagem eletrônica;
• Fechamento automático ajustável;
• Cadastra até 1.024 usuários;
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

* Vendida separadamente.
** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0 ou superior,
   Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

Gestão de
passagem com
segurança e
comodidade

Motor

Potência do motor (CV)

Alimentação

Tempo de abertura/fechamento

Nº. máximo de controles remotos

Quantidade de ciclos/hora

Entrada para módulo PGM

Coroa interna

Transmissão mecânica

Estrutura

Indicação de uso

Braço:
2,5 a 3 metros

Monofásico

1/3

127 V / 220 V

4,5 s

1.024 (QC-2000)

60



Bronze

Correia

Metálica

Condomínio / Indústria

Braço:
3,5 a 6 metros

Monofásico

1/3

127 V / 220 V

5,5 s

1.024 (QC-2000)

60



Bronze

Correia

Metálica

Condomínio / Indústria

Características
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Cancela

Cancela articulada
Cancela para gestão de passagem
com haste de até 4 metros
• Motor ventilado monofásico de 1/3CV;
• Redutor de 1/56 com engrenagem
   de bronze e lubrificação permanente;
• Material em chapa de aço com pintura epóxi;
• Quadro de comandos na frequência 433MHz;
• Entrada para PGM* JFL com funções
   de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia
   e interligação com central de alarme JFL**;
• Entrada para botoeira e fotocélula;
• Regulagem de embreagem eletrônica;
• Fechamento automático ajustável;
• Cadastra até 1.024 usuários;
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

* Vendida separadamente.
** Compatível com Active-32 Duo versão 5.0 ou superior,
   Active-100 Bus versão 5.4 ou superior e Active-20 Bus.

Gestão de
passagem com
segurança e
comodidade

Motor

Potência do motor (CV)

Alimentação

Tempo de abertura/fechamento

Nº. máximo de controles remotos

Quantidade de ciclos/hora

Entrada para módulo PGM

Coroa interna

Transmissão mecânica

Estrutura

Indicação de uso

Braço:
2,5 a 3 metros

Monofásico

1/3

127 V / 220 V

5 s

1.024 (QC-2000)

60



Bronze

Correia

Metálica

Condomínio / Indústria

Braço:
3,5 a 6 metros

Monofásico

1/3

127 V / 220 V

6 s

1.024 (QC-2000)

60



Bronze

Correia

Metálica

Condomínio / Indústria

Características
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RTRHT
Controle remoto 433,92MHz
• Frequência de 433,92MHz;
• HT - Code learning;
• Alcance de até 100 metros.

Kit Tração
Para grandes portões, a RLG disponibiliza o Kit Tração. Economia,
por não ser necessária a compra de movimentador extra e
durabilidade para todo o sistema automatizado.

Economia e durabilidade

* O bastão tracionador não é incluso no kit, mas é necessário para o funcionamento correto do sistema de tração.

Movimentador

Bastão
tracionador*

Calha Calha extra
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C
om

p
arativo entre

m
ovim

entad
ores R

LG

Categoria

Tipo

M
otor

Peso do portão

Alim
entação

Tem
po de abertura/fecham

ento*

N
º. m

áxim
o de controles rem

otos

Q
uantidade de ciclos/hora

Entrada para m
ódulo PG

M

C
oroa interna

Transm
issão m

ecânica

Estrutura (base)

Indicação de uso

D
R

-200 Lite

D
eslizante

C
rem

alheira

M
onofásico

350 Kg

127 V / 220 V

6,5 s

1.024

30

Bronze

D
ireta

N
ylon com

 fibra

Residência

D
R

-200

D
eslizante

C
rem

alheira

M
onofásico

450 Kg

127 V / 220 V

6,5 s

1.024

40

Bronze

D
ireta

N
ylon com

 fibra

Residência

D
R

-200 M
ax

D
eslizante

C
rem

alheira

M
onofásico

600 Kg

127 V / 220 V

6,5 s

1.024

70

Bronze

D
ireta

N
ylon com

 fibra

Residência/condom
ínio

D
R

-200 M
ax Speed

D
eslizante

C
rem

alheira

Trifásico

450 Kg

127 V / 220 V

3,5 s

1.024

60

Bronze

D
ireta

N
ylon com

 fibra

Residência/condom
ínio

D
R

-300

D
eslizante

C
rem

alheira

M
onofásico

450 Kg

127 V / 220 V

9,5 s

1.024

40

Bronze

C
orreia

M
etálica

Residência

D
R

-300 M
ax

D
eslizante

C
rem

alheira

M
onofásico

600 Kg

127 V / 220 V

9,5 s

1.024

70

Bronze

C
orreia

M
etálica

Residência/condom
ínio

D
R

-300 M
ax Speed

D
eslizante

C
rem

alheira

Trifásico

450 Kg

127 V / 220 V

4,5 s

1.024

60

Bronze

C
orreia

M
etálica

Residência/condom
ínio

D
C

-300

D
eslizante

C
orrente

M
onofásico

500 Kg

127 V / 220 V

9,5 s

1.024

40

Bronze

C
orreia

M
etálica

Residência

D
C

-300 M
ax

D
eslizante

C
orrente

M
onofásico

650 Kg

127 V / 220 V

9,5s

1.024

70

Bronze

C
orreia

M
etálica

Residência/condom
ínio

C
aracterísticas

LA
N
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A

M
E

N
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Ç
A
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E

N
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* Tem
po de abertura/fecham

ento para portão de 3 m
etros variando de acordo com

 peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. 

Categoria

Tipo

M
otor

Peso do portão

Alim
entação

Tem
po de abertura/fecham

ento*

N
º. m

áxim
o de controles rem

otos

Q
uantidade de ciclos/hora

Entrada para m
ódulo PG

M

C
oroa interna

Transm
issão m

ecânica

Estrutura (base)

Indicação de uso

D
C

-300 M
ax Speed

D
eslizante

C
orrente

Trifásico

500 Kg

127 V / 220 V

4,5 s

1.024

60

Bronze

C
orreia

M
etálica

Residência/condom
ínio

BC
-400

Basculante

C
orrente

M
onofásico

500 Kg

127 V / 220 V

12 s

1.024

40

Bronze

C
orreia

-

Residência

BC
-400 M

ax

Basculante

C
orrente

M
onofásico

650 Kg

127 V / 220 V

12 s

1.024

70

Bronze

C
orreia

-

Residência/condom
ínio

BC
-400 M

ax Speed

Basculante

C
orrente

Trifásico

500 Kg

127 V / 220 V

6 s

1.024

60

Bronze

C
orreia

-

Residência/condom
ínio

Basc. Industrial

Basculante

C
orrente

M
onofásico/trifásico

1.000 Kg

220 V / 380 V

18 s

1.024 (Q
C

-2000)

60


( Q

C
-2000)

Bronze

C
orreia

M
etálica

C
ondom

ínio / Indústria

Basc. Industrial Big

Basculante

C
orrente

Trifásico

2.000 Kg

380 V

24 s

1.024 (Q
C

-2000)

60


( Q

C
-2000)

Bronze

C
orreia

M
etálica

C
ondom

ínio / Indústria

D
esliz. Industrial

D
eslizante

C
orrente

M
onofásico/trifásico

1.000 Kg

220 V / 380 V

18 s

1.024 (Q
C

-2000)

60


( Q

C
-2000)

Bronze

C
orreia

M
etálica

C
ondom

ínio / Indústria

D
esliz. Industrial Big

D
eslizante

C
orrente

Trifásico

2.000 Kg

380 V

24 s

1.024 (Q
C

-2000)

60


( Q

C
-2000)

Bronze

C
orreia

M
etálica

C
ondom

ínio / Indústria

Pivotante R
obô

Pivotante

Robô

M
onofásico

150 Kg

220 V

13,5 s

1.024

60

Bronze

C
orreia

M
etálica

C
ondom

ínio / Indústria

C
aracterísticas
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N
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A

M
E

N
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N
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A
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E
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N
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A
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A
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A JFL Alarmes e RLG se reservam no direito de efetuar alterações nos produtos apresentados neste catálogo, sem prévio aviso.
Alguns itens citados podem ser opcionais ou necessitar de dispositivos externos. Consulte o seu distribuidor a respeito.

Todas as imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. Catálogo atualizado em outubro de 2019.

Versão digital:

Comercial: (35) 3473.3550 / jfl@jfl.com.br
Suporte técnico JFL: (35) 3473.3550 / suporte.jfl@jfl.com.br

Suporte técnico RLG: (54) 3222.2588 / rlg@rlg.ind.br

ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO

FORÇA - PRECISÃO - ROBUSTEZ

www.rlg.ind.br

www.jfl.com.br


