


Novas funções.
Novo design.
Toque de notificações
configurável.

Tranquilidade e comodidade o
tempo todo, em qualquer lugar!

Active Mobile

Lançamento

Novo

Aplicativo para controle de centrais
JFL Alarmes via smartphone
e tablet.
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LANÇAMENTO LINHA CLOUD

A central de alarme
Plug&Play conectada
direto na nuvem.
1 -         Plugou o cabo no módulo ethernet;

2 -         Baixou o aplicativo celular;

3 -         Leu o QR Code;

4 -         Fez o cadastro na nuvem;

              Pronto, o aplicativo já
5 -         está conectado
              na central.

Características técnicas:

JFL SmartCloud 18
Central de alarme para até 18 zonas
com tecnologia de barramento.

• Central com 18 zonas (2 zonas mistas + 16 zonas de barramento).
• Sensores inteligentes com tecnologia de barramento JFL.
• Programação através de software programador ou via controle remoto.
• Proteção contra curto de bateria.
• Pânico por controle remoto.
• Auto-arme por falta de movimento.
• Rearme automático após desarme.
• Modo dividido.
• Indica bateria baixa de sensores, controles remotos e falta de AC.
• Zona inteligente, temporizada, silenciosa e 24hs.
• Função Bootloader.
• Controle via aplicativo para smartphone*.
• Entrada para módulo ethernet**.
• Uma saída PGM com relé ou entrada para módulo PGM
   (acionado via smartphone* ou controle remoto).
• 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) .

Instalação rápida, prática e econômica.

Tecnologia de barramento e conectividade
na central com melhor custo benefício
do mercado.

CONTROLE VIA
SMARTPHONE HOMOLOGADA

PELA
ANATEL
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LANÇAMENTOS SENSORES ATIVOS

Disponível em:
4, 6, 8, 10 e 12 feixes

Alinhamento por
sinal sonoro.

Ajuste de potência
do sinal infravermelho.

Saída de alarme
programável.
Características técnicas:

Linha IRB
Sensores infravermelho ativo de
barreira, modelo cerca virtual com
alcance de até 100 metros.

• Alcance de proteção de 10 a 100 metros.
• Ajuste de potência do infravermelho para
   diferentes cenários de aplicação.
• Chave tamper programável.
• Proteção de alumínio contra interferências.
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CHD-1115P Dome
Câmera infravermelho dome HD
com alcance de 15m. Case plástico.

CHD-1130P
Câmera infravermelho HD
com alcance de 30m. Case plástico.

CHD-1120M Dome
Câmera infravermelho dome HD
com alcance de 20m. Case metálico.

CHD-1130M
Câmera infravermelho HD
com alcance de 30m. Case metálico.

Câmeras 4em1 (TVI / CVI / AHD / Analógica)

Imagens de alta qualidade em Full-HD.
Câmeras 4em1 (TVI / CVI / AHD / Analógica)

Imagens de qualidade em HD.

CHD-2115P Dome
Câmera infravermelho dome Full-HD
com alcance de 15m. Case plástico.

CHD-2160VF
Câmera infravermelho com lente varifocal (2.8 a 12mm)
Full HD com alcance de 60m. Case metálico.

CHD-2120M Dome
Câmera infravermelho dome Full-HD
com alcance de 20m. Case metálico.

CHD-2130P
Câmera infravermelho Full-HD
com alcance de 30m. Case plástico.

CHD-2130M
Câmera infravermelho Full-HD
com alcance de 30m. Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 2.8mm.
• AGC e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 2.8mm.
• AGC e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 2.8mm.
• AGC e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 3.6mm.
• AGC e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 3.6mm.
• AGC e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente varifocal de 2.8 a 12mm.
• AGC e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 2.8mm.
• AGC e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 3.6mm.
• AGC e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 3.6mm.
• AGC e BLC.

LANÇAMENTOS CÂMERAS 1MP LANÇAMENTOS CÂMERAS 2MP
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CHD-3120 Dome
Câmera infravermelho 3MP-TVI
com alcance de 20m. Case metálico.

CHD-3130
Câmera infravermelho 3MP-TVI
com alcance de 30m. Case metálico.

CHD-5020 Dome
Câmera infravermelho dome 5MP-TVI
com alcance de 20m. Case metálico.

CHD-5030
Câmera infravermelho 5MP-TVI
com alcance de 30m. Case metálico.

Para quem quer imagens perfeitas! Facilidade e economia na instalação.

CHD-1030 Dome IP
Câmera infravermelho dome IP HD
com alcance de 30m. Case metálico.

CHD-1030 IP
Câmera infravermelho IP HD
com alcance de 30m. Case metálico.

CHD-2030 IP
Câmera infravermelho IP Full-HD
com alcance de 30m. Case metálico.

CHD-2030 Dome IP
Câmera infravermelho dome IP Full-HD
com alcance de 30m. Case metálico.

1
MEGAPIXEL

1
MEGAPIXEL

3
MEGAPIXEL

3
MEGAPIXEL

2
MEGAPIXEL

2
MEGAPIXEL

5
MEGAPIXEL

5
MEGAPIXEL

• Sensor 3MP Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 2.8mm.
• AGC e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P.
• PoE.
• Lente de 2.8mm.
• DWDR, 3D DNR e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P.
• PoE.
• Lente de 4mm.
• DWDR, 3D DNR e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P.
• PoE.
• Lente de 2.8mm.
• DWDR, 3D DNR e BLC.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P.
• PoE.
• Lente de 2.8mm.
• DWDR, 3D DNR e BLC.

• Sensor 3MP Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 3.6mm.
• AGC e BLC.

• Sensor 5MP Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 2.8mm.
• AGC e BLC.

• Sensor 5MP Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente de 3.6mm.
• AGC e BLC.

LANÇAMENTOS CÂMERAS 3MP / 5MP LANÇAMENTOS CÂMERAS IPs 1MP / 2MP
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BL-HD250
Balun de vídeo em alta definição.

CNJ-KRE-P4
Conector DC macho P4 com
conector KRE para instalações
práticas em CFTV.

• 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.

IP

2
MEGAPIXEL

2
MEGAPIXEL

Fish
eye

5
MEGAPIXELCHD-5015FE

Câmera infravermelho com lente Fisheye
5MP-TVI com alcance de 15m. Case metálico.

Muito mais detalhe.
Muito mais segurança.

• Sensor 5MP CMOS.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento
   de sistemas de CFTV convencionais.
• Saída de vídeo HD-TVI.
• Lente Fisheye.
• AGC e BLC.
• Ideal para ambientes internos.

Imagens de alta
qualidade em Full-HD.

SP-3400
Câmera infravermelho speed dome
Full HD-TVI com alcance de 150m.
Zoom óptico de 23x e digital de 16x.
• Sensor de imagem 1/2.8" CMOS de alta performance.
• Posicionamento inteligente 3D, 3D DNR, DWDR e AGC.
• Balanceamento de branco (auto, manual, ATW, indoor, outdoor).
• Opções de detecção smart de luminosidade ou filtro de infravermelho (IR CUT).
• Modo Smart IR (ajuste automático de intensidade).
• Tecnologia Coaxitron.
• Duas entradas e uma saída para alarme.

Imagens de alta
qualidade em Full-HD.
Facilidade de instalação.

SP-3500 IP
Câmera infravermelho speed dome IP
Full HD-TVI com alcance de 150m.
Zoom óptico de 30x e digital de 16x.
• Sensor de imagem 1/2.8" CMOS de alta performance.
• Acesso remoto à câmera via DDNS.
• Acesso via nuvem (P2P).
• Cadastro de até 32 usuários.
• Posicionamento inteligente 3D, 3D DNR, DWDR e AGC.
• Entrada para cartão de memória SD Card de até 128GB.

LANÇAMENTOS FISH EYE / ACESSÓRIOS LANÇAMENTOS SPEED DOME 2MP

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

DHD-5100
Gravadores digitais de vídeo 5MP
disponíveis em 4, 8 e 16 canais.

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP
ECONOMIA DE ATÉ 50%
EM ARMAZENAMENTO

H.264+ 2
MEGAPIXEL

Acesso em nuvem (P2P).
Acesso via smartphone e tablets.

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP
ECONOMIA DE ATÉ 50%
EM ARMAZENAMENTO

H.264+

Acesso em nuvem (P2P).
Acesso via smartphone e tablets.

DHD-2000N
Gravadores digitais de vídeo Full-HD
disponíveis em 4, 8 e 16 canais.
Gravação em 1.080N.
• Gravação em 1.080N (960x1.080).
• Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento
   de sistemas de CFTV convencionais.
• Tecnologia Coaxitron.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

• Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento
   de sistemas de CFTV convencionais.
• 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/).

5
MEGAPIXEL

Porteiro eletrônico de
13 teclas ou tecla única.

Linha PEC

• 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.
• Função Bootloader.
• Compatível com centrais de comunicação padrão Anatel.

Características técnicas:

Teclas emborrachadas
luminosas.

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

LANÇAMENTOS GRAVADORES DIGITAIS
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LANÇAMENTOS INTERFONIA LANÇAMENTOS INTERFONIA

Características técnicas:

Interfone residencial
com tecla emborrachada
e iluminada.

IRT-4000

• Tecla emborrachada luminosa.
• 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.

Tecla emborrachada
luminosa.
Alta qualidade de áudio.

Terminal dedicado para
centrais de comunicação.

TD-1000

Alta qualidade de áudio.
Teclas emborrachadas.
Monofone ergonômico.
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DHC-700
Detector convencional de calor
com função termovelocimétrica
programável.

Características técnicas:
• Facilidade de instalação.
• Algoritmo otimizado para detecção de calor. 
• Níveis de detecção calor.
• Indicação visual de status.
• Função termovelocimétrica programável.
• Saída com ou sem retenção.
• Robustez elétrica e mecânica.

DHI-700
Detector endereçável de calor
com função termovelocimétrica
programável.

Características técnicas:
• Facilidade de Instalação.
• Algoritmo otimizado para detecção de calor. 
• Não necessita alimentação externa
• Níveis de detecção calor 
• Função termovelocimétrica programável.
• Robustez elétrica e mecânica.

Fácil instalação pela central de alarme Vulcano.
Função termovelocimétrica.
Duas classes de detecção de calor.

Alarmes

LANÇAMENTOS INCÊNDIO

Programação do
endereçamento por
chave rotativa.

Programação dos modos
de acionamento por chave
rotativa e dois estados.
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Características técnicas:

* Vendido separadamente.

Active-100 Bus
Central de alarme monitorável para
até 99 zonas com entrada para
linha telefônica.

• 99 usuários.
• 16 partições reais.
• Expansor de controle remoto e sensores sem fio*.
• Integração com eletrificador.
• Até 16 teclados endereçáveis.
• Até 99 zonas (6 duplas na placa + 1 por teclado
   + zonas de barramento + zonas sem fio).
• Uma saída PGM com relé.
• Arme/desarme via telefone.
• Função ronda.
• Função de discadora com 16 telefones.
• Programação por cabo programador JFL*, GPRS*, Ethernet*.
• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados e linha telefônica.
• Módulo Ethernet* e módulo GPRS* com 2 SIM cards, opção
  de arme/desarme por SMS e envio de mensagens no disparo.

CONTROLE VIA
SMARTPHONE

HOMOLOGADA
PELA

ANATEL

MÓDULOS DE
COMUNICAÇÃO

OPCIONAIS

FUNÇÃO PET
20KG

SIR-215 Bus
Sirene piezoelétrica com sinalização
visual de disparo e tecnologia
de barramento.

SL-320 Bus
Sensor de abertura com
tecnologia de barramento.

DS-510 Bus
Sensor PET digital. Cobertura
de 15m e ângulo de 90º.

DS-520 Bus
Sensor duplo PET digital.
Cobertura de 15m e ângulo de 90º.

FUNÇÃO PET
30KG

Teclados
Opcionais

TEC-300
Teclado LCD.

TS-400
Teclado LCD 4,3”

touchscreen.

O que é?

LINHA ALARMES MONITORÁVEIS BUS

É uma tecnologia que permite a comunicação entre a central
de alarme e sensores com apenas um par de fios. Muitos
fabricantes difundiram essa tecnologia de forma complexa e
cara, o que deixou inviável a sua utilização. Mas a JFL Alarmes
inovou e agora você pode contar com mais essa facilidade nas
instalações de sistemas de alarme no dia a dia. Confira a
linha completa nas próximas páginas.

Vantagens da tecnologia:
• Economia com cabeamento.
• Melhor organização da fiação.
• Não necessita de módulos auxiliares.
• Sensores com baixo consumo.
• Transmite o tamper do sensor.
• Supervisão periódica.
• Alteração remota da sensibilidade.

Já pensou em instalar um
sistema de alarme com
até 99 zonas utilizando
apenas um par de fios?
Tecnologia de
Barramento JFL
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LINHA ALARMES MONITORÁVEIS DUO

Active-32 Duo

• 32 usuários.
• 4 partições reais.
• Integração com eletrificador.
• Sensores sem fio com tecnologia DUO.
• Até 4 teclados endereçáveis.
• 1 saída PGM com relé.
• Arme/desarme via telefone.
• Função ronda.
• Modo duplo de reporte.
• Permissão de PGM por usuário.
• Função discadora com 4 telefones.
• Com transformador.
• Programação por cabo programador JFL*,
   GPRS, Ethernet.
• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados e linha telefônica.
• Módulo Ethernet* e módulo GPRS* com 2 sim cards, opção de
   arme/desarme via SMS e envio de mensagens no disparo.

Central de alarme sem fio
monitorável para até 32 zonas.

IRPET-520 Duo
Sensor PET sem fio com alcance
de até 100m (sem obstáculos).
Cobertura de 12m e ângulo de 90º.

IRD-650 Duo
Sensor duplo PET sem fio com alcance
de até 100m (sem obstáculos).
Cobertura de 12m e ângulo de 90º.

TX-5 Duo Fit
Controle remoto com alcance
de até 100m (sem obstáculos).
Informa o status das partições
e PGM’s da central.

SL-220 Duo
Sensor de abertura sem fio
com alcance de até 100m
(sem obstáculos).

TEC-220 Duo
Teclado LCD sem fio para
sistemas de alarme Duo com
função repetidor de sinal.

Características técnicas:

Sistema de segurança sem
fio 100% supervisionado.

Mais segurança e menor
consumo de bateria.

CONTROLE VIA
SMARTPHONE

HOMOLOGADA
PELA

ANATEL

MÓDULOS DE
COMUNICAÇÃO

OPCIONAIS

* Vendido separadamente.

Teclados
Opcionais

TEC-300
Teclado LCD.

TS-400
Teclado LCD 4,3”

touchscreen.

TEC-220 Duo
Teclado LCD sem fio.

FUNÇÃO PET
20KG

FUNÇÃO PET
30KG

LINHA ALARMES MONITORÁVEIS

* Vendidos separadamente.

* Vendidos separadamente.

HOMOLOGADA
PELA

ANATEL

MÓDULOS DE
COMUNICAÇÃO

OPCIONAIS

CONTROLE VIA
SMARTPHONE

HOMOLOGADA
PELA

ANATEL

MÓDULOS DE
COMUNICAÇÃO

OPCIONAIS

Active-8 Ultra

• 99 usuários.
• 2 partições reais.
• Entrada liga.
• Até 4 teclados endereçáveis.
• Até 12 zonas: 4 zonas duplas + 1 zona por teclado.
• Expansor de controles remotos e sensores sem fio.
• Sensor sem fio em qualquer zona.
• Arme/desarme via telefone.
• Função ronda.
• Função discadora com 4 telefones.
• Entrada para módulos* de comunicação.

Central de alarme monitorável
para até 12 zonas.

Características técnicas:

Active-20 Ultra

• 99 usuários.
• 2 partições reais.
• Integração com o eletrificador.
• Entrada liga.
• Até 4 teclados endereçáveis.
• Até 22 zonas: 9 zonas duplas + 1 zona por teclado.
• Expansor de controles remotos e sensores sem fio.
• Sensor sem fio em qualquer zona.
• 1 saída PGM ou expansão via módulo para 4 relés.
• Arme/desarme via telefone.
• Função ronda.
• Função discadora com 4 telefones.
• Entrada para módulos* de comunicação.

Central de alarme monitorável
para até 22 zonas.

Características técnicas:

Central econômica com 4 opções de comunicação:
Linha telefônica, GPRS, Wireless e Ethernet.

4 opções de comunicação:
Linha telefônica, GPRS, Wireless e Ethernet.
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Active-20 GPRS
Central de alarme monitorável para
até 22 zonas com entrada para linha
telefônica e módulo GPRS integrado.

• 99 usuários.
• 2 partições reais.
• Controle via software para smartphones.
• Integração com eletrificador.
• Entrada liga.
• Até 4 teclados endereçáveis.
• Até 22 zonas: 9 zonas duplas + 1 zona por teclado.
• Expansor de controles remotos e sensores sem fio*.
• Sensor sem fio em qualquer zona.
• 1 saída PGM com relé.
• Permissão de PGM por usuário.
• Função discadora com 4 telefones.
• Programação por cabo programador JFL*, GPRS, Ethernet ou remota via modem.
• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados e linha telefônica.
• Módulo Ethernet* e módulo GPRS com 2 sim cards, opção de
   arme/desarme via SMS e envio de mensagens no disparo.

Active-20 Ethernet
Central de alarme monitorável
para até 22 zonas com módulo
ethernet integrado.

• 99 usuários.
• 2 partições reais.
• Controle via software para smartphone.
• Integração com eletrificador.
• Entrada liga.
• Até 4 teclados endereçáveis.
• Até 22 zonas: 9 zonas duplas + 1 zona por teclado.
• Expansor de controles remotos e sensores sem fio*.
• Sensor sem fio em qualquer zona.
• Programação por cabo programador JFL*, GPRS e Ethernet.
• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria e teclados.
• Módulo Ethernet e módulo GPRS* com 2 SIM cards, opção
   de arme/desarme por SMS e envio de mensagens no disparo.

Características técnicas:

Características técnicas:

CONTROLE VIA
SMARTPHONE

HOMOLOGADA
PELA

ANATEL

CONTROLE VIA
SMARTPHONE

HOMOLOGADA
PELA

ANATEL

Módulo GPRS integrado.

Módulo Ethernet integrado.

* Vendido separadamente.

* Vendido separadamente.

LINHA ALARMES MONITORÁVEIS

TS-400
Teclado LCD 4,3” com tecnologia
touchscreen para centrais
monitoráveis JFL.

Design moderno.
Programação simplificada.
Porta retrato digital.

• Interface simples e intuitiva.
• Tela sensível ao toque.
• Módulo receptor integrado.
• Função porta retrato digital.
• Mais segurança utilizando
   a exibição da planta baixa.
• Compatível com as Actives-8, 20, 32 Duo
   e 100 Bus a partir das versões 4.0.

Características técnicas:

TECLADO LCD
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PGM
Módulo de expansão
para quatro saídas PGM.

MRF-01
Módulo receptor de
controle remoto e sensor
sem fio para teclado TEC-300.

MGP-04
Módulo GPRS.

ASD-200
Central de alarme para até
2 zonas mistas com transformador.

• 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.

Características técnicas:

Aceita até 40
dispositivos

sem fio.

ASD-260 sinal
Central de alarme para até 2 zonas
mistas com fonte chaveada
e discadora integrada.

• 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.

ASD-650
Central de alarme para até 6 zonas
programáveis, discadora integrada
e programação via teclado interno.

• 6 zonas programáveis (4 zonas mistas e 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 pulso ou tom.
• Indica bateria baixa de sensores, controle remoto e falta de AC.

Características técnicas:

Características técnicas:

Facilidade de
programação.

Arme/desarme
a distância.

Programação
por teclado

interno.

Discadora
integrada.

MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO / ALARME LINHA ALARMES

ME-04
Módulo Ethernet com suporte para
aplicativo celular (Active Mobile).

MW-01
Módulo Wireless com suporte para
aplicativo celular (Active Mobile).
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LINHA ALARMES

As mais completas
centrais de alarme

convencionais.

Discadora integrada.

Função Link Installer:

Brisa-4 Plus Sinal
Brisa-8 Plus Sinal
Centrais de alarme convencionais com
discadora e teclado de programação
integrados para até 8 zonas.

• Brisa-4 Plus Sinal: 8 zonas (8 zonas sem fio e 4 zonas com fio).
• Brisa-8 Plus Sinal: 8 zonas (8 zonas sem fio e 8 zonas com fio).
• Disca para 4 telefones.
• Desabilita zona com fio via teclado.
• Apaga sensores e controles separadamente.
• Proteção contra curto de bateria.
• Pânico por controle remoto.
• Função Link Installer.
• Arma/desarma via telefone.
• Auto-arme por falta de movimento.
• Rearme automático após desarme.
• Indica bateria baixa de sensores, controles remoto e falta de AC.
• Função inibir zonas (BYPASS).
• Função Bootloader.
• Saída auxiliar CH-CH (acionado via telefone ou por controle remoto).
• Modo dividido pelo controle remoto.

Características técnicas:

Sua conexão direta com o cliente.

O que é?
A função Link Installer cria um vínculo entre a central de alarme 
instalada no cliente e o profissional de segurança eletrônica, 
gerando ainda mais segurança e comodidade para ambas as 
partes.

Como funciona?
Quando a bateria de um dispositivo sem fio conectado a central 
de alarme esta baixa, além de indicar essa informação para o 
cliente, a central também envia automaticamente um sinal para o 
celular do profissional de segurança eletrônica que foi previamen-
te cadastrado.

Vantagens:
Se habilitada, a função Link Installer transmite mais segurança 
para o cliente que não precisará mais se preocupar com esse 
“detalhe” (bateria baixa dos dispositivos sem fio). Além disso, o 
profissional de segurança eletrônica que estará “monitorando” a 
bateria baixa dos dispositivos sem fio, quando entrar em contato 
com o cliente para comunicá-lo sobre o ocorrido, também tem a 
oportunidade de oferecer este entre outros serviços. Essa é mais 
uma facilidade que a JFL Alarmes oferece para o profissional de 
segurança eletrônica e o cliente final.

Instalador

Cliente

Instalador

Cliente

Instalador
Cliente

Instalador

LINHA ALARMES

Discadora
GSM integrada.

Ideal para locais que
não possuem linha fixa.

Função Link Installer:

Características técnicas:

Sua conexão direta com o cliente.

O que é?
A função Link Installer cria um vínculo entre a central de alarme 
instalada no cliente e o profissional de segurança eletrônica, 
gerando ainda mais segurança e comodidade para ambas as 
partes.

Como funciona?
Quando a bateria de um dispositivo sem fio conectado a central 
de alarme esta baixa, além de indicar essa informação para o 
cliente, a central também envia automaticamente um sinal para o 
celular do profissional de segurança eletrônica que foi previamen-
te cadastrado.

Vantagens:
Se habilitada, a função Link Installer transmite mais segurança 
para o cliente que não precisará mais se preocupar com esse 
“detalhe” (bateria baixa dos dispositivos sem fio). Além disso, o 
profissional de segurança eletrônica que estará “monitorando” a 
bateria baixa dos dispositivos sem fio, quando entrar em contato 
com o cliente para comunicá-lo sobre o ocorrido, também tem a 
oportunidade de oferecer este entre outros serviços. Essa é mais 
uma facilidade que a JFL Alarmes oferece para o profissional de 
segurança eletrônica e o cliente final.

Instalador

Cliente

Instalador

Cliente

Instalador
Cliente

Instalador

Brisa Cell-804
Central de alarme para até 8 zonas mistas,
discadora GSM e teclado de programação
integrados.

• Disca para 4 telefones.
• Central com 8 zonas (8 zonas sem fio e 8 zonas com fio).
• Desabilita zona com fio via teclado.
• Apaga sensores e controles separadamente.
• Proteção contra curto de bateria.
• Pânico por controle remoto.
• Função Link Installer.
• Arma/desarma via SMS.
• Auto-arme por falta de movimento.
• Rearme automático após desarme.
• Indica bateria baixa de sensores, controles remoto e falta de AC.
• Função inibir zonas (BYPASS).
• Função Bootloader.
• Saída auxiliar CH-CH (acionado via SMS ou por controle remoto).
• Modo dividido pelo controle remoto.

HOMOLOGADAS
PELA

ANATEL
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Ideal para
locais que

não possuem
linha fixa.

+ Funções + Rápido
e 30% mais barato

que o M-300.Características técnicas:

M-300+
Módulo universal GPRS
com dois SIM CARDs.

• 2 SIM CARDs.
• 2 entradas que geram eventos programáveis.
• 2 saídas PGMs.
• Função Bootloader.
• Duplo monitoramento.

Características técnicas:

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.
• Programação por cabo programador JFL.
• Função Call Open (acionar PGM via chamada).

Características técnicas:

Disc-8 Sinal ou Voz
Discadora para até 8 números telefônicos
compatível com todas as centrais de alarme do mercado.

• Ideal para interligação a 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.

Shock-18
Eletrificador para cerca elétrica
com arme/desarme
por chave.

• Energia de pulso de saída: 0,5 Joule.
• Tensão de saída em aberto de 18.000V.
• Controle via smartphone.
• Arme/desarme por chave.
• Modo de disparo programável.
• Ajuste de sensibilidade da cerca em 3 níveis.
• Aceita sensores com fio.
• Saída para monitoramento.
• Entrada Liga.
• Comprimento máximo de fiação: 1.600m lineares.

Características técnicas:

Os melhores eletrificadores
por 11 anos consecutivos.

Produto certificado de acordo
com as normas do INMETRO.

Arme/desarme por chave exclusiva.

Controle via smartphone:
O eletrificador pode ser controlado remotamente via aplicativo
celular quando é interligado a uma central de alarme JFL que
possua acesso via Active Mobile.

Aplicativo
Active Mobile

Módulo
compatívelCentral de Alarme

compatível

Eletrificador
compatível

CONTROLE VIA
SMARTPHONE

MÓDULO UNIVERSAL / DISCADORAS LINHA ELETRIFICADORES
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LINHA ELETRIFICADORES LINHA ELETRIFICADORES

ECR-18i
Eletrificador para cerca elétrica
com arme/desarme por
controle remoto.

• Energia de pulso de saída: 4 Joules.
• Tensão de saída em aberto de 18.000V.
• Controle via smartphone .
• Modo de disparo programável.
• Ajuste de sensibilidade da cerca em 3 níveis.
• Aceita controle remoto e sensores
   sem fio 433,92Mhz.
• Saída para monitoramento.
• Entrada Liga.
• Dois modos de arme/desarme.
• Comprimento máximo de fiação:

Fiação 0,6mm

Fiação 0,9mm

Fiação 1,2mm

5.000m lineares

8.000m lineares

12.000m lineares

Características técnicas:

Os melhores eletrificadores
por 11 anos consecutivos.

Produto certificado de acordo
com as normas do INMETRO.

8 vezes mais choque.

Controle via smartphone:
O eletrificador pode ser controlado remotamente via aplicativo
celular quando é interligado a uma central de alarme JFL que
possua acesso via Active Mobile.

Aplicativo
Active Mobile

Módulo
compatívelCentral de Alarme

compatível

Eletrificador
compatível

CONTROLE VIA
SMARTPHONE

VEZES MAIS
CHOQUE

8

ECR-18
Eletrificador para cerca elétrica
com arme/desarme por
controle remoto.

• Energia de pulso de saída: 0,5 Joule.
• Tensão de saída em aberto de 18.000V.
• Controle via smartphone.
• Modo de disparo programável.
• Ajuste de sensibilidade da cerca em 3 níveis.
• Aceita controle remoto e sensores sem fio 433,92Mhz.
• Saída para monitoramento.
• Entrada Liga.
• Dois modos de arme/desarme.
• Comprimento máximo de fiação: 1.600m lineares.

Características técnicas:

Os melhores eletrificadores
por 11 anos consecutivos.

Produto certificado de acordo
com as normas do INMETRO.

Controle via smartphone:
O eletrificador pode ser controlado remotamente via aplicativo
celular quando é interligado a uma central de alarme JFL que
possua acesso via Active Mobile.

Aplicativo
Active Mobile

Módulo
compatívelCentral de Alarme

compatível

Eletrificador
compatível

CONTROLE VIA
SMARTPHONE
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LINHA SENSORES PASSIVOS DIGITAIS

Exclusivo para
áreas externas.

Ajuste de sensibilidade
do PIR e micro-ondas.

Função anti-mascaramento.

Com a função
anti-mascaramento,
o sensor é capaz de
detectar bloqueios
acidentais ou
intencionais que
tentem burlar o
sistema de
detecção do
sensor.

Mais segurança na detecção de movimento.

FUNÇÃO PET
30KG

FUNÇÃO PET
20KG

FUNÇÃO PET
30KG

Características técnicas:

DSE-830
Sensor com fio para áreas
externas PET PIR Digital
até 30Kg.

• 2 canais de PIR digital.
• 1 canal de micro-ondas.
• Função anti-mascaramento.
• 3 níveis de sensibilidade do PIR.
• Ajuste de sensibilidade do micro-ondas.

O sensor DSE-830 foi desenvolvido
exclusivamente para proteção contra
intrusões em áreas externas (quintal,
pátio, garagem, jardim, etc). Possui
proteção contra intempéries da
natureza como raios solares,
chuva, etc).

• Software com função PET.
• Compensação automática de temperatura.
• Processamento digital de sinal.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 14 metros e ângulo de 90º.

DS-410
Sensor PET Digital
até 20Kg com fio.

Características técnicas:

DS-420

• Software com função PET.
• Compensação automática de temperatura.
• Processamento digital de sinal.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 14 metros e ângulo de 90º.

Sensor PET Duplo Digital
até 30Kg com fio.

Características técnicas:

DUAL TEC-550

• Software com função PET.
• Dupla tecnologia micro-ondas e PIR.
• Cobertura do micro-ondas ajustável.
• Cobertura 15 metros e ângulos de 90º.

Sensor PIR Quad PET
até 30Kg com fio.

IR PET-510

• Software com função PET.
• Bateria de Lithium.
• Transmissor de longa distância
(400m) sem obstáculos.
• Frequência de 433 MHz (Hopping Code).
• Cobertura 12 metros e ângulos de 90º.

Sensor PET PIR Dual
até 20Kg sem fio.

IRD-640 PET
Sensor duplo PET PIR Dual
até 30Kg com fio.

• 2 sensores PIR quad.
• Software com função PET.
• Dupla lente imune a animais até 30Kg.
• Cobertura de 12 metros e ângulo de 90º.

IRS-430 i

• Bateria de Lithium.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Transmissão de até 100m sem obstáculos.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.

Sensor microcontrolado
sem fio.

FUNÇÃO PET
20KG

FUNÇÃO PET
30KG

FUNÇÃO PET
30KG

LINHA SENSORES PASSIVOS

IRW-1000
• Sensor PIR dual.
• 3 Níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 9m e ângulo de 108º.

Sensor tipo cortina com fio.

IRP-310 i
Sensor passivo com fio.

• Detecção de sinal microcontrolado.
• 3 Níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 15m e ângulo 90º.

IDX-1001
• Sensor PIR dual.
• Ajuste de sensibilidade.
• Cobertura de 15m e ângulo de 90º.

Sensor passivo com fio.

IDX-2001 PET

• Sensor PET PIR dual.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 15m e ângulo de 90º.

Sensor PET PIR Dual
até 20Kg com fio.

IR PET-500

• Software com função PET.
• Detecção de sinal microcontrolado.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 15m e ângulo 90º.

Sensor PET PIR Dual
até 20Kg com fio.

FUNÇÃO PET
20KG

FUNÇÃO PET
20KG
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Compacto.

Indicado para
portões e cancelas.

Ajuste de
sensibilidade.

Alinhamento
por LED.

Articulador para
fixação direta em
muros ou paredes.

Ajuste de
sensibilidade.

Alinhamento
por LED.

• Feixe único.
• Alcance de 20 metros.
• Alimentação 10 a 24 Volts.
• Usado em instalações embutidas ou externas.
• Sistema inteligente microcontrolado.

IRA-20
Sensor ativo compacto
para até 20 metros.

IRA-50 Digital
Sensor ativo para até 60 metros.

• Alcance de 30 metros externo e 60 metros interno.
• Fácil alinhamento por LED indicador do nível
   do sinal (dispensa o uso do multímetro).
• Ajuste de sensibilidade.
• Alimentação de 10 a 24 Volts.

• Feixe único.
• Alcance de 30m externo e 60m interno.
• Ajuste de sensibilidade.
• Multifrequência (3 canais para seleção).
• Alimentação de 10 a 24 Volts.
• Fácil alinhamento por LED indicador do nível
   do sinal (dispensa o uso do multímetro).

IRA-115 Digital
Sensor ativo com articulador
para até 60 metros.

Giro de 360º
Articulador de 180º

IRA-260 Digital
Sensor ativo duplo feixe
para até 60 metros.

• Alcance de 60 metros (sem obstáculos).
• Multifrequência (3 canais para seleção).
• Alinhamento por espelho.
• Alimentação 10 a 24 Volts.
• Ajuste de sensibilidade.

IRA-360
Sensor ativo duplo feixe
para até 150 metros.

• Fácil alinhamento.
• Alcance de 150 metros (sem obstáculos).
• Alimentação 10 a 24 Volts.
• Alinhamento por espelho, LED alto brilho e ajuste de tensão.
• Ajuste de sensibilidade.

IRA-315 Digital
Facilitando a vida do instalador. Indicado
para a fixação direta em muros e paredes.

• Alcance de 60 metros (sem obstáculos).
• Multifrequência (3 canais para seleção).
• Ajuste de sensibilidade.
• Alimentação de 10 a 24 Volts.
• Fácil alinhamento por LED indicador do nível
   do sinal (dispensa o uso do multímetro).

Maior distância
entre feixes.

Giro de 360º

Articulador de 180º

Multifrequência.

Alinhamento
por espelho.

Alcance de até
150 metros.

Alinhamento
por LED.

Articulador para
fixação direta em
muros ou paredes.

Ajuste de
sensibilidade.

Alinhamento
por LED.

LINHA SENSORES ATIVOS LINHA SENSORES ATIVOS
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Disponível
também em
2, 4 e 5 canais.

Fonte interna.

Fotocélula
incorporada.

Ideal para locais
com grande
número de
usuários.

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.

RRC-100
Receptor de 1 canal programável.

AC-100
Receptor de 1 canal programável.

• 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
   e obedecendo o sensor e a fotocélula.
• Rolling Code e Hopping Code.

• 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.
• Recebe informações de abertura e fechamento do sensor SL-210.
• Memoriza até 300 controles remoto e 40 sensores com frequência de 433,92MHz.
• Carga máxima do relê até 400W.

LINHA TRANSMISSORES

TX Fit
Controle remoto 433,92MHz.

• Sem ajuste de frequência.
• Alcance de transmissão de 100m*.
• Rolling Code.
• Bateria CR2032.

CONTROL CAR
Controle remoto automotivo 433,92MHz.

TXR e TX4R
Controle remoto 433,92MHz SAW 

• Alta praticidade, basta um comando pelo farol
   do carro para acionar o portão automático.
• Tecnologia Rolling Code, compatível com
   diversas marcas de portões automáticos.
• Frequência fixa, não necessita de ajuste.
• Alcance de transmissão de 150m*.

• TX-R: Hopping Code.
• TX-4R: Rolling Code.
• Sem ajuste de frequência.
• Alcance de transmissão de 100m*.
• 3 teclas independentes.
• Bateria inclusa.

* Sem obstáculos.

* Sem obstáculos.

* Sem obstáculos.

Piscou abriu,
piscou fechou!

Sem ajuste de
frequência.

Alta durabilidade.

Sem ajuste de
frequência.

Design ultrafino.

HOMOLOGADA
PELA

ANATEL

LINHA RECEPTORES

36 37



LINHA SENSORES DE ABERTURA

Sem ajuste de
frequência.

Design ultrafino.

Sem ajuste de
frequência.

Design ultrafino.

Conheça a linha completa de sensores de abertura no site www.jfl.com.br

Ideal para locais
que necessitam
de controle de
abertura e
fechamento de
portas, portões,
entre outros.

PA-110
Sensor de porta aberta com fio.

• Tempo de abertura ajustável.
• Saída para fechamento automático de portão.
• Fonte interna de 110 ou 220 Vac.

* Sem obstáculos.

SHC-FIT
Sensor de abertura sem fio
com ressonador SAW.

• Não necessita de ajuste de frequência.
• Frequência de 433,92MHz.
• Alcance de até 100m*.
• Tecnologia Hopping Code.

* Sem obstáculos.

SHC-FIT PA
Sensor de porta aberta sem fio
433,92MHz com ressonador SAW
para portas de aço.

• Indicado para portas de aço.
• Frequência fixa, não necessita de ajuste.
• Alcance de transmissão de 100m*.
• Tecnologia Holling Code.

SI-30P
Sensor de iluminação
com 3 fios sobrepor.

• Carga máxima 127V 500W / 220V 1.000W.
• Usado com qualquer lâmpada.
• Bivolt automático.

Power-212 Plus
Power-512 Plus
Fontes de alimentação
com função no-break.

• 212: Potência máxima de saída: 24W (12V/2A).
• 512: Potência máxima de saída: 60W (12V/5A).
• Alimentação FULL RANGE.
• Filtro de saída contra interferência de imagem.
• Proteção de bateria baixa na falta de energia (512).
• Proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade da bateria.

SF-115 i
Sirenes de parede com indicação luminosa.

Cabo Programador
Cabo para programação
de equipamentos JFL.

• Compatível com equipamentos JFL
   que possuam software programador.
• Utilizado para equipamentos que
   possuem a função Bootloader.
• Compatível com USB 2.0,
    Windows, Mac OS e Linux.

• Carregador de bateria incluso (SF-115i).
• Dispara quando um dos fios de alimentação for cortado (SF-115i).
• Acionamento de sirene e indicação luminosa juntas ou independentes.
• Potência de som de 115dB a 1m de distância.

Sirenes
Alta potência e durabilidade.

• Consumo de 250mA.
• Alimentação de 10 a 16Vdc.
• Potência de som de 115dB a 1m
   de distância.
• Disponível na cor branca e preta.

Ideal para locais
que necessitem de
informação auditiva
e visual.

ACESSÓRIOS
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CFTV

LINHA CÂMERAS 1MP

CD-3220+ Dome
Câmera infravermelho dome HD/analógica
com alcance de 20m. Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Saída de vídeo HD-TVI e analógica, seleção por cabo.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• AGC e BLC.

CD-3230+
Câmera infravermelho HD/analógica
com alcance de 30m. Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Saída de vídeo HD-TVI e analógica, seleção por cabo.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• AGC e BLC.

Disponível em
lentes de 2,8mm

e 3,6mm.

CD-1015P Dome
Câmera infravermelho dome HD/analógica
com alcance de 15m. Case plástico.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Saída de vídeo HD-TVI e analógica, seleção por cabo.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• AGC e BLC.
• Ideal para ambientes internos.

CD-3060 VF
Câmera infravermelho com lente varifocal (2.8 a 12mm)
HD com alcance de 60m. Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente varifocal de 2.8 a 12mm.
• AGC e BLC.

Disponível em
lentes de 2,8mm

e 3,6mm.

41



LINHA CÂMERAS 1MP LINHA CÂMERAS 2MP

CD-2015P Dome
Câmera infravermelho dome Full HD-TVI
com alcance de 15m. Case plástico.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• AGC e BLC.
• Ideal para ambientes internos.

CD-2030P
Câmera infravermelho Full HD-TVI
com alcance de 30m. Case plástico.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• AGC e BLC.
• Ideal para ambientes internos.

CD-3320F Dome
Câmera infravermelho dome Full HD-TVI
com alcance de 20m. Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• AGC e BLC.

CD-3330F
Câmera infravermelho Full HD-TVI
com alcance de 30m. Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• AGC e BLC.

Disponível em
lentes de 2,8

e 3,6mm.

Disponível em
lentes de 2,8

e 3,6mm.

CD-3160 VF
Câmera infravermelho com lente varifocal (2.8 a 12mm)
Full HD-TVI com alcance de 60m. Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• Lente varifocal de 2.8 a 12mm.
• AGC e BLC.

SP-3300 Dome
Câmera infravermelho speed dome
HD-TVI com alcance de 150m.

• CMOS de alta performance.
• Alcance do infravermelho de 150m.
• Zoom óptico de 23x.
• Zoom digital de 16x.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Tecnologia COAXITRON: Controle dos movimentos e
  configurações da câmera através do próprio cabo de vídeo.
• Posicionamento inteligente 3D.
• 3D DNR (redução de ruído digital 3D).
• WDR.
• AGC (ajuste automático de variação de luminosidade).
• Balanceamento de branco (auto, manual, ATW, indoor, outdoor).
• Uma saída de vídeo TVI e uma saída de vídeo composto BNC.
• Duas entradas e uma saída para alarme.
• Case IP66 (proteção contra poeira.
• 8 máscaras de privacidade programáveis.
• Diversas funções: percurso, patrulha, preset, pan scan,
   tilt scan, frame scan, random scan e panorama scan.
• Opções de detecção smart de luminosidade
   ou filtro de infravermelho (IR CUT).

Imagens de alta
qualidade em HD.
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LINHA CÂMERAS 3MP

CHD-3020 Dome
Câmera infravermelho dome 3MP-TVI
com alcance de 20m. Case metálico.

• Sensor 3MP CMOS.
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• AGC e BLC.

CD-2230 Dome IP
Câmera infravermelho dome IP Full-HD
com alcance de 30m. Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso via nuvem (P2P).
• Armazenamento interno de até 128GB através de SD Card*.
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• Lente de 4mm.
• PoE (não necessita de fonte de alimentação, basta ligar
  em um NVR com conexão PoE ou em uma rede compatível PoE).
• 3D DNR / DWDR / BLC.
• Case IP66 (proteção contra poeira e chuva) e anti-vandalismo.
• DDNS JFL gratuito (www.jflddns.com.br).

CD-2230 IP
Câmera infravermelho IP Full-HD
com alcance de 30m. Case metálico.

• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso via nuvem (P2P).
• Armazenamento interno de até 128GB através de SD Card*.
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• Lente de 4mm.
• PoE (não necessita de fonte de alimentação, basta ligar
  em um NVR com conexão PoE ou em uma rede compatível PoE).
• 3D DNR / DWDR / BLC.
• Case IP66 (proteção contra poeira e chuva) e anti-vandalismo.
• DDNS JFL gratuito (www.jflddns.com.br).

CHD-3030
Câmera infravermelho 3MP-TVI
com alcance de 30m. Case metálico.

• Sensor 3MP CMOS.
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencionais.
• AGC e BLC.

Para quem quer imagens perfeitas! Facilidade e economia na instalação.

LINHA  CÂMERAS IPs 2MP
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LINHA GRAVADORES DIGITAIS 1MP

WD-4204
Gravador digital de vídeo HD
de 4 canais.

• 4 entradas de vídeo e 1 entrada de áudio.
• Tecnologia Coaxitron.
• Acesso via nuvem* (P2P).
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento
   do sistema de CFTV convencional.
• Tempo real de visualização e gravação digital das imagens***.
• Pentaplex: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto.
• Compressão de vídeo (H.264).
• Gravação e taxa de transmissão configurável para acesso remoto (dual streaming).
• Suporte gratuito ao serviço DDNS através do servidor JFL DDNS (www.jflddns.com.br).

* Ao habilitar a função P2P, automaticamente o DDNS é desabilitado. Não há a possibilidade da utilização das duas funções ao mesmo tempo.
** Somente é possível a reprodução de 1 canal HD em tempo real. Para reproduzir mais canais simultaneamente, é necessário programar o DVR para gravação em modo não real.

WD-3032
Gravador digital de vídeo
Full HD-TVI de 32 canais.

• 32 canais (32 entradas de vídeo e 4 entrada de áudio).
• DVR tri-hibrido: permite a visualização de câmeras
   analógicas, câmeras IPs JFL e FULL HD-TVI.
• Tecnologia Coaxitron.
• Função Smart (pesquisa inteligente de imagens gravadas).
• 16 entradas e 4 saídas para alarmes.
• Acesso via nuvem (P2P).
• Compressão de vídeo H.264.
• Suporte gratuito ao serviço DDNS através do
   servidor JFL DDNS (www.jflddns.com.br).
• Suporte a 4 HDs SATA até 6TB.
• Visualização das imagens em tempo real (PC e dispositivos
   móveis (Android, iOS e Windows Phone)) via DDNS ou nuvem.

WD-3116
Gravador digital de vídeo
Full HD-TVI de 16 canais.

• 16 canais (16 entradas de vídeo e 1 entrada de áudio).
• Acesso e armazenamento via nuvem (P2P)*.
• Suporte a 1 HD SATA até 6TB.
• Visualização das imagens em tempo real (PC e dispositivos
   móveis (Android, iOS e Windows Phone)) via DDNS ou nuvem.

WD-4208
Gravador digital de vídeo HD
de 8 canais.

• 8 entradas de vídeo e 1 entrada de áudio.
• Tecnologia Coaxitron.
• Acesso via nuvem* (P2P).
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento
   do sistema de CFTV convencional.
• Tempo real de visualização e gravação digital das imagens***.
• Pentaplex: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto.
• Compressão de vídeo (H.264).
• Gravação e taxa de transmissão configurável para acesso remoto (dual streaming).
• Suporte gratuito ao serviço DDNS através do servidor JFL DDNS (www.jflddns.com.br).

* Ao habilitar a função P2P, automaticamente o DDNS é desabilitado. Não há a possibilidade da utilização das duas funções ao mesmo tempo.
** Somente é possível a reprodução de 1 canal HD em tempo real. Para reproduzir mais canais simultaneamente, é necessário programar o DVR para gravação em modo não real.

WD-4216
Gravador digital de vídeo HD
de 16 canais.

• 16 entradas de vídeo e 1 entrada de áudio.
• Tecnologia Coaxitron.
• Acesso via nuvem* (P2P).
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento
   do sistema de CFTV convencional.
• Tempo real de visualização e gravação digital das imagens***.
• Pentaplex: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto.
• Compressão de vídeo (H.264).
• Gravação e taxa de transmissão configurável para acesso remoto (dual streaming).
• Suporte gratuito ao serviço DDNS através do servidor JFL DDNS (www.jflddns.com.br).

* Ao habilitar a função P2P, automaticamente o DDNS é desabilitado. Não há a possibilidade da utilização das duas funções ao mesmo tempo.
** Somente é possível a reprodução de 1 canal HD em tempo real. Para reproduzir mais canais simultaneamente, é necessário programar o DVR para gravação em modo não real.

* Armazenamento em nuvem (Dropbox, Google Drive e One Drive), a conta deve ser criada pelo usuário.

2
MEGAPIXEL

DHD-5004/5008/5016
Gravadores digitais de vídeo 3MP-TVI
disponíveis em 4, 8 e 16 canais.

• 4 entradas de vídeo e 1 entrada de áudio.
• Alta resolução de imagem: 1MB (TVI/AHD), 2MB (TVI) e 3MP (TVI).
• Compatível com câmeras analógicas convencionais.
• Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento
   do sistema de CFTV convencional.
• DVR híbrido (HVR): permite a visualização de câmeras
   analógicas e adição de câmeras IPs ao DVR.
• Tecnologia Coaxitron.
• Acesso e armazenamento via nuvem (P2P)*.
• Tempo real de visualização e gravação digital das imagens**.
• Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 4MP.

* Armazenamento em nuvem (Dropbox, Google Drive e One Drive),
  a conta deve ser criada pelo usuário.
** Somente para gravações e reproduções até 1080p, para câmera
   3MP a taxa máxima de quadros de gravação será 15fps.

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

3
MEGAPIXEL

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

2
MEGAPIXEL

LINHA GRAVADORES DIGITAIS 2MP / 3MP
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WN-2016
Gravador digital de vídeo
em rede de 16 canais.

• Alta resolução de gravação e execução (até 1080p).
• Saída HDMI e VGA (1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768).
• 8 entradas de rede PoE.
• Gerenciamento de até 16 câmeras IP (8 local PoE + 8 via rede local).
• 2 entradas USB.
• 1 entrada de rede local (10 / 100 / 1000Mbps).
• 1 entrada para disco rígido de até 4TB.
• 1 entrada de áudio.
• 1 saída de áudio.
• Gerenciamento de alocação de espaço no HD (HD quota e gerenciamento de grupo).
• Protocolo de comunicação: Proprietário/PSIA/ONVIF.
• Tamanho compacto.
• Design moderno.

Acesso via smartphone e tablets.

LINHA GRAVADORES DIGITAIS EM REDE

Interfonia
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VP-400
Vídeo porteiro com tela LCD
colorida de 4,3” e monofone.

• Display de 4,3” colorido widescreen.
• Módulo externo com câmera digital e lente pin hole.
• Unidade externa com tecla touch.
• LEDs infravermelho para visualização noturna.
• Entrada para 1 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, alterna as imagens das câmeras principal e auxiliar.
• Função Intercom: realiza chamadas internas 
   utilizando as extensões de vídeo

Master
Porteiros eletrônicos de
12 teclas ou tecla única.

• 2 saídas para fechaduras.
• Permite acionar as saídas de fechaduras pelo telefone do apartamento.
• 100 senhas para acionar as saídas (12 teclas).
• Comunicação direta com o apartamento (12 teclas).
• Número da portaria programável (12 teclas).
• Comunicação sem ruídos.
• Permite ajustar o volume do autofalante e microfone.
• Proteção contra raios ultravioletas.
• Universal: pode ser usado em qualquer central de comunicação padrão Anatel.

Características técnicas:

Características técnicas:

Módulo externo

Visualize quem chama
antes de iniciar
a conversa.

PORTEIROS ELETRÔNICOS VÍDEO PORTEIRO
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VÍDEO PORTEIRO LCD

Tira foto ou
grava vídeo se o
morador estiver
ausente.

Tela LCD
colorida de 7”.

Teclas touch
luminosas.

Ajuste de
imagem na

tela via
OSD.

Tecla touch
luminosa.

VP-700
Vídeo porteiro residencial touch
sense com tela colorida de 7”.

• Tecnologia 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.
• Gravação de vídeo.
• Design inovador.
• 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.

Características técnicas:

Optymus 32
Central de 4 a 32 ramais (Modular).

• Fácil programação.
• Instalação rápida e prática (conexão com modular jack).
• 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).
• Robustez elétrica.
• Programação via terminal telefônico e/ou CTI (serial).
• Função Bootloader.: Permite a atualização do produto em campo pelo
   instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).
• Programação de ramais flexíveis de 6 dígitos.
• Programação de ramais flexíveis sequenciada.
• Programação categoria de ramal.
• Funções: siga-me, conferência, pêndulo e captura de ramal.

Características técnicas:

Centrais modulares e ampliáveis.

Imagens de até 3 câmeras auxiliares.
Tecnologia touch sense.
Tira fotos e grava vídeos.

CENTRAL DE COMUNICAÇÃO

52 53



CENTRAL PABX

* Placas adicionais podem ser compradas separadamente. ** Micro SD Card vendido separadamente.

Easy
Central de PABX modular* para até
4 troncos e 12 ramais com micro SD Card** 
para personalização de mensagens de áudio.

• Possui rede Ethernet nativa, permitindo o acesso
   remoto da central via internet para efetuar quaisquer
   programação (ramais flexíveis, permissões, senhas, etc).
• Detecção automática das placas de tronco e ramal.
• Facilidade na programação, pois pode ser feita de qualquer ramal.
• Possui IDC em todos os ramais, ou seja, podem-se utilizar aparelhos
   com identificador de chamada, identificando chamadas
   internas e externas.
• Programação por qualquer ramal ou software CTI.
• Instalação rápida e pratica, a central é toda modular.
• Numeração flexível de 1 a 9999.
• Permite conferência entre ramais, pêndulo, siga-me
   e cadeados eletrônicos.
• Tabelas de permissões programais.
• Call back, ela retorna a chamada para números cadastrados na lista interna.
• Call block, bloqueia chamas de números indesejáveis.
• Call open, permite o acionamento de cargas através de sua saída de rele, com
   um simples toque telefônico.
• Voice mail, mensagem coletiva, rechamada, desvio de chamada.
• Central mais completa da categoria, pelo melhor custo da categoria.

Características técnicas:

Fácil de instalar.
Fácil de programar.
Fácil de operar.

Optymus 64 e 144

• Fácil programação.
• Instalação rápida e prática (conexão com modular jack).
• A ligação pode ser direta entre duas centrais próximas (cabo ponto
   a ponto com 60cm), para ligação de 3 ou mais centrais é necessário
   uma placa de extensão (sem perda 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, tronco tomado, etc).
• Robustez elétrica.
• Facilidade de operação com a tecnologia Hot-Swap.
• Programação via terminal telefônico e/ou CTI (serial).
• Função Bootloader.: permite  a atualização do produto em
   campo pelo instalador através do cabo programador JFL (não incluso).
• Acesso de ramais a entroncamento analógico (linhas telefônicas).
• Programação de ramais flexíveis de 6 dígitos.
• Programação de ramais flexíveis sequenciada.
• Programação categoria de ramal.
• Tabelas de permissão programáveis.
• Siga-me, conferência, pêndulo, captura ramal, tronco, cadeado.

Centrais com até 64 ramais (fonte interna)
e 144 ramais (fonte externa).

Características técnicas:

Centrais modulares e ampliáveis.

Fonte externa
Optymus 144

CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO
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Detecção de Incêndio

CENTRAL DE ALARME

* Não incluso.

Vulcano-200
Central de alarme de incêndio para até 199
dispositivos com visor LCD para programação
e visualização de eventos em geral.

• 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*).
• Robustez mecânica.
• Baixo consumo.
• Uma entrada para sensores convencionais.
• Função Bootloader.
• Programação remota por teclado ou via
   software por cabo programador.
• Alimentação bivolt.

Características técnicas:

Visor LCD para programação
e visualização dos eventos em geral.
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ACESSÓRIOS

Características técnicas:

Características técnicas:

• Fácil instalação.
• Auxilia na programação, operação e supervisão da central de incêndio.
• Função Bootloader.
• Maior confiabilidade no uso de todo sistema.
• LCD de 16 x 02 (16 colunas por 2 linhas) backlight azul.

TCI-100
Teclado LCD para conexão a
sistemas de alarme de incêndio.

• Baixo consumo.
• Indicação luminosa de status.
• Conexão de 2 ou 4 fios.
• Distância de comunicação de até 1km (2 ou 4 fios).
• Fácil instalação.
• Autoteste.
• Chave de rearme mecânico.

AMI-700
Acionador de alarme de
incêndio manual com indicação
luminosa de status.

CENTRAL DE ALARME

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

• Aceita ligação tipo Classe A e B.
• Baixo consumo.
• 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.

Características técnicas:

Baixo consumo. Compacta.
Grande capacidade de dispositivos.
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ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

Características técnicas:
• Baixo consumo.
• Indicação luminosa de status.
• Conexão de 2 ou 4 fios.
• Distância de comunicação
    de até 1km (2 ou 4 fios).
• Fácil instalação.
• Autoteste.
• Equipamento microcontrolado com
   algoritmo de detecção de fumaça otimizado.

DTI-700
Detector endereçável de fumaça microcontrolado
com algoritmo de detecção otimizado.

Características técnicas:

• Baixo consumo.
• Indicação luminosa de status.
• Opção para acionamento normalmente
    aberto ou normalmente fechado.
• Fácil instalação.
• Equipamento microcontrolado com algoritmo
   de detecção de fumaça otimizado.

DTC-700
Detector convencional de fumaça microcontrolado
com algoritmo de detecção otimizado.

Características técnicas:

• Baixo consumo.
• 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.
• Fácil instalação.
• Equipamento microcontrolado.
• Espaço para bateria interna.

RSI-1000
Repetidor de sinal.

Características técnicas:

• Baixo consumo.
• Não há a necessidade de  alimentação externa.
• Indicação luminosa de status.
• Reteste automático de curto no barramento.
• Fácil instalação.
• Equipamento microcontrolado.

ISP-1000
Isolador passivo.

Características técnicas:
• 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).

ASI-1000
Ativador setorial de cargas remotas.

Características técnicas:
• Potência do som: 115 dB a 1 metro.
• Tensão de alimentação: 22V a 26V.

SIRENE
Sirene piezoelétrica.

Características técnicas:

• Potência do som: 115 dB a 1 metro.
• Consumo: 180 mA.
• Tensão de alimentação: 22V a 26V.
• Acionamento de sirene e strobe juntos ou independentes.

SI-115
Sirene de parede
com indicação luminosa.
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