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eletrônica.

De noções básicas de eletrônica à programação
de centrais de alarme JFL, conteúdo disponibilizado
em e-books, vídeos e jogos.
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Centro de treinamento
tecnológico JFL AlarmesJFLCT

Novidade



Índice
Lançamentos..........................................................................................04

Alarmes.....................................................................................................20
   Centrais de alarme monitoráveis..............................................................................................21
   Comparativo entre centrais monitoráveis JFL.........................................................................24
   Centrais de alarme monitoráveis – Acessórios........................................................................25
   Centrais de alarme convencionais...........................................................................................26
   Módulo universal / Discadoras.................................................................................................28
   Eletrificadores para cercas elétricas........................................................................................29
   Sensores passivos....................................................................................................................32
   Comparativo entre sensores passivos JFL..............................................................................34
   Sensores ativos.........................................................................................................................35
   Comparativo entre sensores ativos JFL...................................................................................37
   Sensores de abertura...............................................................................................................38
   Receptores................................................................................................................................39
   Transmissores............................................................................................................................40
   Acessórios.................................................................................................................................41

CFTV...........................................................................................................42
   Câmeras 1MP.............................................................................................................................43
   Câmeras 2MP.............................................................................................................................45
   Câmeras 3MP/5MP.....................................................................................................................47
   Câmeras IP.................................................................................................................................48
   Gravadores digitais de vídeo/rede............................................................................................50
   Acessórios.................................................................................................................................51
   Aplicativo...................................................................................................................................52

Interfonia..................................................................................................53
   Centrais de comunicação.........................................................................................................54
   Porteiros eletrônicos.................................................................................................................55
   Videoporteiros...........................................................................................................................56
   Interfone residencial.................................................................................................................57
   Terminal dedicado.....................................................................................................................58

Detecção e alarme de Incêndio..........................................................59
   Centrais de alarme de incêndio................................................................................................60
   Detectores.................................................................................................................................61
   Acessórios.................................................................................................................................62

RLG Automatizadores...........................................................................64
   Automatizadores basculantes.................................................................................................65
   Automatizadores deslizantes...................................................................................................68
   Automatizador pivotante..........................................................................................................72
   Cancelas....................................................................................................................................73
   Acessórios.................................................................................................................................75



Lançamentos



Lançamentos

Active Mobile V3
Aplicativo para smartphone e tablet de acesso
e controle de centrais de alarme monitoráveis,
eletrificadores e câmeras JFL

Um só aplicativo para
alarmes, CFTV e cercas
elétricas

NOVO
NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Programador JFL Mob
Aplicativo para smartphone e tablet de
programação das centrais de alarme
monitoráveis e linha Cloud JFL

Facilidade e mobilidade
na programação
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• Integração de gravador digital de imagem e central de alarme.
• A troca de aparelho não perde os locais cadastrados.
• Permite acionar PGM visualizando a câmera do local.
• Acesso via nuvem para linha Active sem necessidade
   de liberação de portas em roteadores.
• Utiliza protocolo de segurança TLS 1.2.
• Verifica o status da central em tempo real.
• Arma e desarma, aciona e desaciona PGM e inibe zonas.
• Visualiza as zonas em planta baixa.
• Configura toque de notificação.
• Disponível para Android e iOS.

Características técnicas:

• A troca de aparelho não perde os locais cadastrados.
• Programa a linha monitorada e linha Cloud JFL.
• Fácil, rápido e intuitivo.
• Buffer de eventos.
• Diagnóstico da conexão.
• Disponível para Android e iOS.

Características técnicas:
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Active-32 Duo

Nova versão
Novas funções
Novas facilidades

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

Função porta aberta
A central informa através do
aplicativo celular e teclado
se há portas ou janelas abertas

Nuvem (P2P)
Acesso ao aplicativo celular via
nuvem, com envio de notificações
para até 8 usuários **

• Longo alcance: Antena externa e novo protocolo
   de comunicação para maior alcance.
• 32 zonas.
• 4 partições reais.
• 99 usuários.
• 8 teclados: 4 com fio e 4 sem fio.
• 1 saída PGM com relé (expansível até 4 PGMs).
• 1 partição para controle de eletrificador.

• Acesso e controle via app (por nuvem).
• Sensores sem fio 868MHz (tecnologia Duo) e controles
   remotos 433,92MHz (Hopping Code ou Rolling Code).
• Supervisão real dos sensores (abertura e fechamento,
   tamper, bateria, programação e nível de sinal).
• Comunicação flexível (modular): GPRS*, wireless*, ethernet*
   rádio* ou linha telefônica (padrão de fábrica).

* Não incluso. **Necessário módulo ethernet.

Características técnicas:

Tecnologia DUO
Muito mais segurança, os sensores
são capazes de enviar e receber
dados da central

Longo alcance
Antena externa e novo protocolo de
comunicação para maior alcance de
dispositivos sem fio

Supervisão real 
Constante confirmação de
transmissão de dados entre
a central de alarme e sensores

Repetidor de sinais (cabeado)
Barramento para até 4 módulos
repetidores de sensores sem
fio com tecnologia Duo

Entrada para rádio
Com comunicação ainda mais flexível,
agora a central possibilita a comunicação
via rádio*

Discadora via módulo GPRS
Possibilita o uso da função
discadora* em locais que
não possuem linha telefônica

Tarefas agendadas
Até 16 tarefas programadas
como armar/desarmar a central ou
acionar/desacionar as saídas PGMs

Data e hora automáticas
Ajuste automático de data,
hora e horário de verão
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PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM AS

NORMAS DO

INMETRO

• Energia de pulso de saída: 4J.
• Tensão de saída ajustável: 12.000V, 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.
• Dois modos de arme e desarme: normal e dividido.
• Modo de disparo contínuo ou interrompido.

ECR-18i Plus
Eletrificador para cerca elétrica de 4J
com arme e desarme por controle remoto
e controle via smartphone e tablet.

Controle por
smartphone e
tablet

Características técnicas:
• 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**. 

* Se interligada a uma central de alarme compatível com aplicativo celular.
** Se utilizado fiação 1,2mm

Programação de zona ajustável
O eletrificador possibilita a
programação da zona de quatro
maneiras: imediata, disparo imediato;
inteligente, detecção em duas etapas
para evitar disparos em falso;
temporizada, disparo após um tempo
predeterminado, possibilitando o
usuário desarmar o alarme antes do
disparo e temporizada inteligente,
detecção em duas etapas e disparo
após o tempo predeterminado

Três opções de tensão de saída
Com essa função é possível ajustar
a tensão de saída do eletrificador
para facilitar a instalação para cada
caso. O eletrificador sai de fábrica
com tensão de 12.000V, podendo
ser ajustado ainda para 15.000V
ou 18.000V

8 vezes

+ choque
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Conectividade
O eletrificador pode ser controlado 
pelo smartphone ou tablet quando 
interligado em uma central de alarme 
JFL com acesso via app*. Confira no 
diagrama abaixo:

Central de alarme
com acesso via app

Eletrificador
para cerca

Smartphone
ou tablet

Módulo
ethernet

Reconhecimento de perímetro
Essa função ajusta a sensibilidade de
disparo de acordo com o perímetro
(comprimento da fiação).
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ECR-18 Plus
Eletrificador para cerca elétrica de 0,5J
com arme e desarme por controle remoto
e controle via smartphone e tablet.

Controle por
smartphone e
tablet

PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM AS

NORMAS DO

INMETRO

• Energia de pulso de saída: 0,5J.
• Tensão de saída ajustável: 12.000V, 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.
• Dois modos de arme e desarme: normal e dividido.
• Modo de disparo contínuo ou interrompido.

Características técnicas:
• 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 (interação com centrais alarmes compatíveis).
• Entrada liga programável (com retenção ou sem retenção).
• Função Bootloader.
• Comprimento máximo de fiação: 1.600m. lineares.

* Se interligada a uma central de alarme compatível com aplicativo celular.8

Programação de zona ajustável
O eletrificador possibilita a
programação da zona de quatro
maneiras: imediata, disparo imediato;
inteligente, detecção em duas etapas
para evitar disparos em falso;
temporizada, disparo após um tempo
predeterminado, possibilitando o
usuário desarmar o alarme antes do
disparo e temporizada inteligente,
detecção em duas etapas e disparo
após o tempo predeterminado

Três opções de tensão de saída
Com essa função é possível ajustar
a tensão de saída do eletrificador
para facilitar a instalação para cada
caso. O eletrificador sai de fábrica
com tensão de 12.000V, podendo
ser ajustado ainda para 15.000V
ou 18.000V

Conectividade
O eletrificador pode ser controlado 
pelo smartphone ou tablet quando 
interligado em uma central de alarme 
JFL com acesso via app*. Confira no 
diagrama abaixo:

Central de alarme
com acesso via app

Eletrificador
para cerca

Smartphone
ou tablet

Módulo
ethernet

Reconhecimento de perímetro
Essa função ajusta a sensibilidade de
disparo de acordo com o perímetro
(comprimento da fiação).
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ASD-650
Central de alarme para até 6 zonas
com programação por teclado
interno

A central de
alarme com
melhor custo
benefício, 
agora com
fonte chaveada

• 6 zonas programáveis (4 zonas mistas e 2 zonas com fio).
• Programação por teclado interno.
• Bivolt automático.
• Rearme automático após desarme.
• Disca para até 4 telefones.
• Indica bateria baixa de sensores, controle remoto e falta de AC.

Características técnicas:

• Pânico por controle remoto.
• Zonas inteligente, temporizada, silenciosa e 24h.
• Arme automático por falta de movimento.
• Modo dividido.
• Discagem por pulso ou tom.

Bivolt automático
Com sistema de alimentação bivolt,
a voltagem é selecionada
automaticamente

Programação facilitada
Com teclado interno, a programação
da central  ASD-650 Sinal é simples
e rápida

Disparou, avisou
É possível informar até quatro telefones
(fixos ou smartphones) que houve
disparo, basta ligar uma linha fixa
na central

Segurança sempre
A central é armada automaticamente
se não for detectado nenhum
movimento em um longo
período de tempo
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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.

Características técnicas:

Função PET
Com software e lente inteligentes,
ele reconhece e inibe disparo
para animais de até 20Kg

Maior ângulo de detecção
Com sua lente especial, o LZ-500
tem ampla detecção, analisando
um ângulo de até 115º

Ajuste de sensibilidade
Possibilita o ajuste da sensibilidade
em 3 níveis (mínimo, médio e
máximo), facilitanto a instalação
em diferentes ambientes

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.

Características técnicas:

Função PET
Com software e lente inteligentes,
ele reconhece e inibe disparo
para animais de até 20Kg

Maior ângulo de detecção
Com sua lente especial, o LZ-540
tem ampla detecção, analisando
um ângulo de até 115º

Ajuste de sensibilidade
Possibilita o ajuste da sensibilidade
em 3 níveis (mínimo, médio e
máximo), facilitanto a instalação
em diferentes ambientes

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.
• 3 níveis de sensibilidade do PIR.
• Distância de detecção de até 15m.
• Função PET, imune a animais de até 30kg.

Características técnicas:

Função PET
Com software e lente inteligentes,
ele reconhece e inibe disparo
para animais de até 30Kg

Maior ângulo de detecção
Com sua lente especial, o LZ-550
tem ampla detecção, analisando
um ângulo de até 115º

Ajuste de sensibilidade
Possibilita o ajuste da sensibilidade
em 3 níveis (mínimo, médio e
máximo), facilitanto a instalação
em diferentes ambientes

Anti-mascaramento
O sensor é capaz de detectar
bloqueios acidentais ou intencionais
que tentem burlar o sistema
de detecção
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Sec Care
Dispositivo de pânico tipo pulseira

O Sec Care é um dispositivo que pode ser utilizada por qualquer
pessoa que necessite de monitoramento especial. Em caso de
pânico, a pessoa aciona o botão SOS e o pedido de socorro
é enviado para central de monitoramento e para os contatos
cadastrados via notificação para o aplicativo Active Mobile.

Confira no diagrama abaixo como funciona:

Segurança e independência
para o usuário, tranquilidade
para a família e amigos

• IP64 (resistente a respingos de água).
• Frequência 868MHz.
• Design compacto.

Características técnicas:

• Tecnologia Duo*.
• Baixo consumo de energia.
• Função programável do botão de pânico.

* Active-32 Duo 5.1 ou superior.

Design diferenciado
Com design anatômico
e pulseira emborrachada,
o Sec Care oferece
conforto e praticidade

Supervisionado
O Sec Care é supervisionado
pela empresa de monitoramento,
trazendo mais segurança para
o usuário

Usuário Active-32 Duo
Sec Care

Empresa de
monitoramento

Active Mobile
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Power-212 Plus
Power-512 Plus
Fontes de alimentação  com função
nobreak e saída temporizada

RRC-400 Plus
Receptor 4 canais com display interno
para controle e programação

• 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.

* Não inclusa.

Características técnicas:

Lançamentos

Saída temporizada
As fontes possuem saída temporizada
para fechadura elétrica ou magnética
e ainda permitem ajuste de tempo
de acionamento

Função nobreak
Na ausência de energia elétrica,
a carga passa a ser alimentada
por uma bateria* conectada na
fonte de alimentação

Imagens sem ruído
Para um sistema de CFTV com
imagens de qualidade, as fontes
possuem filtro de saída contra
interferência, garantindo imagens
estáveis e sem ruído

• Receptor de 4 canais.
• Armazena até 1.600 controles e sensores.
• Display interno para programação.
• Memória extra removível (backup).
• Dupla tecnologia, Hopping Code e Rolling Code
   com frequência de 433,92MHz.

Características técnicas:

• Alcance de 100m sem obstáculos.
• Programação independente das teclas do controle.
• Aciona/desaciona 4 cargas até 400W.
• Chave de segurança em caso de emergência (perda de controle remoto).
• Permissão individual de saída por grupo.
• Possibilidade de apagar todos os controles e sensores ou apagar por grupo.

Programação prática
Com display interno, a programação dos
relés, sensores e controles dispensa o uso
de jumpers e tabela de programação

Amplo armazenamento
O RRC-400 Plus possibilita o armazenamento de até
1.600 dispositivos (1.500 controles Rolling Code
e 100 sensores) divididos em até 255 grupos

Memória removível (backup)
Para comodidade e segurança, o receptor
possui uma memória extra que pode ser removida
e acoplada em outro receptor RCC-400 Plus, não
sendo necessário um novo cadastro de todos
os sensores e controles
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TEC-400 Duo
Teclado LCD sem fio para
programação e controle da
central de alarme Active-32 Duo

Alcance todos os sensores
Sensor sem sinal? Com o
repetidor MRP-01 isso não
acontece mais, ele replica o
sinal dos sensores mais
afastados para a central via
conexão cabeada

Longo alcance
Com antena externa, o
repetidor tem muito mais
potência e alcance de sinal

MRP-01
Repetidor de sinal para
sensores sem fio JFL Alarmes

• Antena externa para melhor
   e maior alcance de sinal.
• Frequência de 868MHz.
• Compatível com a linha Duo JFL Alarmes.
• Comunicação com a central via cabo.

Características técnicas:

• Teclado LCD sem fio.
• Tecnologia Duo.
• Fácil programação.
• Teclas emborrachadas e iluminadas.
• Bateria recarregável e carregador inclusos.

Características técnicas:
Bateria recarregável
Na falta de energia, a bateria
interna entra em ação,
mantendo a segurança de
todo o sistema. Quando a
energia retorna, a bateria
é recarregada
automaticamente

Sem fio 
O teclado sem fio possibilita
uma instalação rápida e
prática, economizando
fiação e tempo

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

• Conexão 2G e 3G.
• Antena externa.
• 2 SIM Cards.
• IP fixo ou dinâmico.
• Mensagens SMS no disparo.
• Programação remota.

Características técnicas:
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Conexão ultra rápida
O módulo com conexão
3G traz uma comunicação
da central de alarme muito
mais rápida, garantindo
ainda mais estabilidade
e segurança

O 1º módulo de
comunicação 3G
do Brasil na área
de alarmes
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DHD-2100N
Linha de gravadores digitais
de vídeo 1.080N de 4, 8 e 16 canais
• Alta resolução de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHD/CVI.
• Saída CVBS.
• Gravação em 1.080N (960x1.080).
• Sistema Tri-híbrido.
• 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.
• Aplicativo mobile JFL gratuito.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 50%
EM ARMAZENAMENTO

H.264+

ACESSO EM
NUVEM

(P2P)

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS
SAÍDA
CVBS

1080N
FUNÇÃO

NVR

DHD-3300
Linha de gravadores digitais
de vídeo 3MP de 4, 8 e 16 canais
• Alta resolução de imagem 1.080p e 720p para
   TVI/AHD/CVI, e 3MP para TVI.
• Saída CVBS.
• Sistema Tri-híbrido.
• 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/).

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

H.265+

FUNÇÃO
NVR

ACESSO EM
NUVEM

(P2P)

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS
SAÍDA
CVBS

3
MEGAPIXEL

DHD-3300 PoC
Linha de gravadores digitais de
vídeo 3MP PoC de 4, 8 e 16 canais
• Alta resolução de imagem 1.080p e 720p
   para TVI/AHD/CVI, e 3MP para TVI.
• PoC: Alimentação por cabo coaxial.
• Saída CVBS.
• Função NVR: converte todos os canais em IP.
• Sistema Tri-híbrido.
• 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/).

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

H.265+

FUNÇÃO
NVR

ACESSO EM
NUVEM

(P2P)

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS
SAÍDA
CVBS

3
MEGAPIXEL
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CHD-1110P
Câmeras TVI HD com
alcance de 10m
• 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.
• Saída de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 92°).
• AGC e BLC.
• Ideal para ambientes internos.

1
MEGAPIXEL

TVI

DHD-5204
Gravador digital de vídeo
5MP de 4 canais
• Alta resolução de imagem 1MP, 2MP, 3MP e 4MP
   para TVI/AHD/CVI e 5MP para AHD/TVI.
• Sistema Tri-híbrido.
• 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+

ACESSO EM
NUVEM

(P2P)

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS

5
MEGAPIXEL

DHD-8000
Linha de gravadores digitais
de vídeo 8MP 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-híbrido.
• 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+

ACESSO EM
NUVEM

(P2P)

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS

8
MEGAPIXEL
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Lançamentos

2
MEGAPIXEL

TVI ALIMENTAÇÃO
CABO

COAXIAL

CHD-2020P Dome PoC
Câmera dome TVI Full-HD
com alcance de 20m
• Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V).
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real.
• PoC: Alimentação por cabo coaxial.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Saída de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 103.55°).
• AGC e BLC.
• Ideal para ambientes internos.

2
MEGAPIXEL

TVI ALIMENTAÇÃO
CABO

COAXIAL

CHD-2030 PoC
Câmera bullet TVI Full-HD
com alcance de 30m
• Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V).
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real.
• PoC: Alimentação por cabo coaxial.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Saída de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 103.55°).
• AGC e BLC.

16

CHD-2110P
Câmeras TVI Full-HD
com alcance de 10m
• 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.
• Saída de vídeo HD-TVI.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 92°).
• AGC e BLC.
• Ideal para ambientes internos.

2
MEGAPIXEL

TVI



Lançamentos

SP-3015 Dome
Câmera speed dome TVI Full-HD
com alcance de 100m
• Resolução horizontal de 1920 (H) x 1080(V).
• Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Ultra Low Light 0,005 Lux.
• Não necessita de substituição da estrutura de
   cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Saída de vídeo HD-TVI/CVBS.
• AGC, BLC e DWDR.
• Modo Smart IR (ajuste automático de intensidade).
• Case IP66 (proteção contra poeira e chuva) e anti-vandalismo.
• Verdadeiro day/night.

2
MEGAPIXEL

TVI 15X
ZOOM

ÓPTICO
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CHD-5120 Dome
Câmera dome TVI 5MP
com alcance de 20m
• Resolução horizontal de 2.560 (H) x 1.944 (V).
• Alta resolução de imagem 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/Analógica.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 85.5°).
• AGC, BLC e DWDR.
• Case metálico.

CHD-5130
Câmera bullet TVI 5MP
com alcance de 30m
• Resolução horizontal de 2.560 (H) x 1.944 (V).
• Alta resolução de imagem 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/Analógica.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 85.5°).
• AGC, BLC e DWDR.
• Case metálico.

IP66
TVI / CVI / AHD

ANALÓGICA

5
MEGAPIXEL

MENU
OSD

IP66
TVI / CVI / AHD

ANALÓGICA

5
MEGAPIXEL

MENU
OSD



Lançamentos

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.

Características técnicas:

Interligação simplificada e rápida
Ideal para pequenos, médios e grandes
condomínios, é possível interligar até 32
centrais para expandir o número de ramais
para 554. Tudo isso através de barramento
de comunicação e áudio

Ultra compacta
A menor central de comunicação do
mercado com apenas 125x185x42mm

Software programador
Novo software programador com função
de monitoramento, nova interface visual,
mais amigável e intuitiva

18

Até

centrais
interligadas
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Lançamentos

IRT-4000 FI
Interfone residencial com fonte interna

Qualidade de áudio, design
diferenciado e durabilidade

• Excelente qualidade de áudio.
• Tecla emborrachada luminosa.
• Permite a ligação de uma extensão de áudio (comunicação 4 fios).
• Distância máxima entre o interfone e unidade externa: 100m (comunicação 2 fios).
• Jumper INIBIR junto a unidade interna, que desabilita a abertura da fechadura.

• Permite a instalação de uma botoeira para abertura de fechadura.
• Entrada para sensor magnético com fio para alerta de porta aberta.
• Fonte de alimentação bivolt junto a unidade interna.

Características técnicas:

O IRT-4000 FI é um produto que possui
características ideais para segurança residencial.
Além da excelente qualidade de áudio para
identificação de pessoas, o interfone conta
com entrada para sensor magnético com fio,
que pode ser instalado no portão para geração
de bips de sinalização caso permaneça aberto
por 30 segundos. Outra característica presente
no interfone, é a sinalização da chave tamper,
se o porteiro for violado, será emitido um som
semelhante a uma sirene e simultaneamente,
ocorre também o bloqueio total da fechadura.

A unidade interna (instalada dentro da residência),
possui um jumper que inibe o botão que aciona
a abertura da fechadura. Isto é indicado para
residências onde a unidade interna fica ao alcance
de crianças, podendo acidentalmente pressionar
o botão de abertura da fechadura e, consequentemente,
abrir o portão da residência. Recomenda-se neste
caso a instalação de uma botoeira em um local mais
seguro, fora do alcance de crianças.



Alarmes



Centrais monitoráveis

Active-100 Bus
Central de alarme monitorável  para
até 99 zonas com tecnologia Bus
e acesso via aplicativo celular

Até 99 zonas
utilizando apenas
um par de fios
• Até 99 zonas (6 duplas na placa + 1 por teclado +
   zonas de barramento + zonas sem fio).
• 99 usuários.
• 16 partições reais.
• Expansor de controle remoto e sensores sem fio*.
• Integração com eletrificador.
• Até 16 teclados endereçáveis.
• 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.
• Comunicação flexível (modular): GPRS*, wireless*, ethernet*
   ou linha telefônica (padrão de fábrica).

* Vendido separadamente. **Necessário módulo ethernet.

Acessórios:

SL-320 Bus
Sensor de abertura

TEC-300
Teclado LCD

TS-400
Teclado LCD
touchscreen

SIR-215 Bus
Sirene piezoelétricaDS-510 Bus

Sensor passivo PET digital.
Cobertura de 14m e ângulo
de 90º

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

IDX-3001 Bus
Sensor passivo. Cobertura
de 12m e ângulo de 90º

FUNÇÃO PET
30KG

100%
DIGITAL

FUNÇÃO PET
20KG

100%
DIGITAL

LANÇAMENTO

Nuvem (P2P)
Acesso ao aplicativo
celular via nuvem**

NOVO

NOVO

Tarefas agendadas
Até 16 tarefas programadas
como armar/desarmar a central ou
acionar/desacionar as saídas PGMs

NOVO

Data e hora automáticas
Ajuste automático de data,
hora e horário de verão
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Centrais monitoráveis

Active-8 Ultra
Central de alarme monitorável
 para até 12 zonas

5 opções de
comunicação
• Até 12 zonas (4 zonas duplas + 1 zona por teclado).
• 99 usuários.
• 2 partições reais.
• Entrada liga.
• Até 4 teclados endereçáveis.
• 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.
• Comunicação flexível (modular): GPRS*, wireless*, ethernet*
   rádio* ou linha telefônica (padrão de fábrica).

* Vendido separadamente.

Active-20 Ultra
Central de alarme monitorável para até
22 zonas e acesso via aplicativo celular

5 opções de
comunicação
• Até 22 zonas (9 zonas duplas + 1 zona por teclado).
• 99 usuários.
• 2 partições reais.
• Entrada liga.
• Até 4 teclados endereçáveis.
• 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.
• Comunicação flexível (modular): GPRS*, wireless*, ethernet*
   rádio* ou linha telefônica (padrão de fábrica).

* Vendido separadamente. **Necessário módulo ethernet.

Entrada para rádio
Com comunicação ainda mais
flexível, agora a central possibilita
a comunicação via rádio

NOVO

Nuvem (P2P)
Acesso ao aplicativo celular via nuvem**

NOVO

Entrada para rádio
Com comunicação ainda mais flexível,
agora a central possibilita a comunicação
via rádio

NOVO
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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

Módulo GPRS
integrado
• Até 22 zonas (9 zonas duplas + 1 zona por teclado).
• 99 usuários.
• 2 partições reais.
• Entrada liga.
• Até 4 teclados endereçáveis.
• 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.
• Comunicação flexível (modular): GPRS (padrão de fábrica),
   wireless*, ethernet*, rádio* ou linha telefônica.

* Vendido separadamente. **Necessário módulo ethernet.

Active-20 Ethernet
Central de alarme monitorável  para até
22 zonas com módulo Ethernet integrado
e acesso via aplicativo celular

Módulo Ethernet
integrado
• Até 22 zonas (9 zonas duplas + 1 zona por teclado).
• 99 usuários.
• 2 partições reais.
• Entrada liga.
• Até 4 teclados endereçáveis.
• Expansor de controles remotos e sensores sem fio*.
• Sensor sem fio em qualquer zona.
• Função ronda.
• Comunicação flexível (modular): GPRS*, wireless*,
   ethernet (padrão de fábrica) ou rádio*.

* Vendido separadamente.

Nuvem (P2P)
Acesso ao aplicativo celular via nuvem

NOVO

Entrada para rádio
Com comunicação ainda mais flexível,
agora a central possibilita a comunicação
via rádio

NOVO

Nuvem (P2P)
Acesso ao aplicativo celular via nuvem**

NOVO

Entrada para rádio
Com comunicação ainda mais flexível,
agora a central possibilita a comunicação
via rádio

NOVO

23



Active-8 Ultra Active-20 Ultra Active-20 EthCaracterísticas Active-20 GPRS Active-100 BusActive-32 Duo
NOVA VERSÃO

Comparativo entre
centrais monitoráveis JFL

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 ceular

Tarefas agendadas

Antena externa/longo alcance

Ajuste automático de data/hora

Alarme de porta aberta

Repetidor de sinais (cabeado)

Dispositivo Sec Care

4 duplas

4

4

2

99

-

-

-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 duplas

4

4

2

99

















-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 duplas

4

4

2

99







Integrado









-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 duplas

4

4

2

99









Integrado







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 duplas

4

8

4

99





















-















6 duplas

16

16

16

99











-





-

-



-



-



-

-

-
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Centrais monitoráveis - Acessórios

TS-400
Teclado LCD touchscreen para programação
e controle de centrais monitoráveis JFL

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.

TEC-300
Teclado LCD para programação
e controle de centrais monitoráveis JFL
• Nomeação de zonas, usuários, partições e PGMs.
• Compatível com módulo receptor MRF-01.

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

LANÇAMENTO

ME-04
Módulo Ethernet para
comunicação de centrais
monitoráveis JFL com
suporte para aplicativo celular

PGM
Módulo de expansão
PGM para 4 saídas

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

MGP-04
Módulo GPRS para comunicação
de centrais monitoráveis JFL

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

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

Aceita até 40
dispositivos 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 mistas
com fonte chaveada e discadora integrada

Arme e desarme
a distância
• 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

Programação por
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.

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

26
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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 (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.
• 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 (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.
• Função Link Installer.
• Arma/desarma via SMS.
• Função inibir zonas (BYPASS).
• Função Bootloader.
• 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 (2 zonas mistas + 16 zonas de barramento).
• 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). 

Central de alarme
Plug&Play conectada

direto na nuvem



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.
• Programação por cabo programador JFL.
• 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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Eletrificadores para cercas elétricas

• 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 sensores com fio.
• Saída para monitoramento.
• Entrada Liga.
• Comprimento máximo de fiação: 1.600m lineares.

Shock-18
Eletrificador para cerca elétrica de 0,5J
com arme e desarme por chave
e controle via aplicativo celular

Módulo
ethernet

Central de alarme
com acesso via app Eletrificador Smartphone

ou tablet

* Conexão via smartphone

Placa de
advertência
Placa 165x190mm,
dupla-face e encaixe
inteligente para
cercas

Controle por
aplicativo celular

A melhor linha de
eletrificadores do
país por 12 anos

consecutivos

PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM AS

NORMAS DO

INMETRO
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Eletrificadores para cercas elétricas

• Energia de pulso de saída: 0,5 Joule.
• Tensão de saída ajustável: 12.000V, 15.000V ou 18.000V.
• Controle via smartphone*.
• Modo de disparo programável.
• Ajuste de sensibilidade da cerca em 3 níveis.
• Aceita sensores com fio e sem fio 433,92MHz.
• Saída para monitoramento.
• Entrada Liga.
• Comprimento máximo de fiação: 1.600m lineares.

ECR-18
Eletrificador para cerca elétrica de 0,5J
com arme e desarme por controle remoto
e controle via aplicativo celular

Módulo
ethernet

Central de alarme
com acesso via app Eletrificador Smartphone

ou tablet

* Conexão via smartphone

Placa de
advertência
Placa 165x190mm,
dupla-face e encaixe
inteligente para
cercas

Controle por
aplicativo celular

A melhor linha de
eletrificadores do
país por 12 anos

consecutivos

PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM AS

NORMAS DO

INMETRO
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Eletrificadores para cercas elétricas

• Energia de pulso de saída: 4 Joule.
• Tensão de saída ajustável: 12.000V, 15.000V ou 18.000V.
• Controle via smartphone*.
• Modo de disparo programável.
• Ajuste de sensibilidade da cerca em 3 níveis.
• Aceita sensores com fio e sem fio 433,92MHz.
• Saída para monitoramento.
• Entrada Liga.
• Comprimento máximo de fiação: 12.000m lineares**.

** Consulte o manual.

ECR-18i
Eletrificador para cerca elétrica de 4J
com arme e desarme por controle remoto
e controle via aplicativo celular

Módulo
ethernet

Central de alarme
com acesso via app Eletrificador

Smartphone
ou tablet

* Conexão via smartphone Placa de
advertência
Placa 165x190mm,
dupla-face e encaixe
inteligente para
cercas

Controle por
aplicativo celular

A melhor linha de
eletrificadores do
país por 12 anos

consecutivos

PRODUTO CERTIFICADO
DE ACORDO COM AS

NORMAS DO

INMETRO

8 vezes
mais

choque
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DS-410
Sensor infravermelho
passivo PET PIR
Digital
• Software com função PET.
• Compensação automática
   de temperatura.
• Processamento digital de sinal.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 14 metros e ângulo de 90º.

IR PET-520 Duo
Sensor infravermelho
passivo sem fio
PET PIR Dual
• Tecnologia Duo.
• Software com função PET.
• Compensação automática
   de temperatura.
• Bateria de Lithium.
• Alcance de até 100m (sem obstáculos).
• Frequência de 868MHz.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 12 metros e ângulo de 90º.

IRD-650 Duo
Sensor infravermelho
passivo sem fio
PET Duplo PIR
Dual
• Tecnologia Duo.
• Software com função PET.
• Compensação automática
   de temperatura.
• Bateria de Lithium.
• Alcance de até 100m (sem obstáculos).
• Frequência de 868MHz.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 12 metros e ângulo de 90º.

Indicado para
áreas externas.

Função PET
Com software e lente inteligentes,
reconhece e inibe disparo
para animais de até 30Kg

Ajuste de sensibilidade
Possibilita o ajuste da sensibilidade
em 3 níveis (mínimo, médio e
máximo), facilitando a instalação
em diferentes ambientes

Anti-mascaramento
O sensor é capaz de detectar
bloqueios acidentais ou intencionais
que tentem burlar o sistema
de detecção

Sensores passivos

DS-420
Sensor infravermelho
passivo PET Duplo
PIR Digital
• Software com função PET.
• Compensação automática
   de temperatura.
• Processamento digital de sinal.
• 3 níveis de sensibilidade.
• Cobertura de 14 metros e ângulo de 90º.

FUNÇÃO PET
20KG

FUNÇÃO PET
30KG

FUNÇÃO PET
20KG

100%
DIGITAL

DSE-830
Sensor infravermelho
passivo PET PIR
Digital para
áreas externas
• 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.
• Cobertura de 15 metros e ângulo de 90º.

100%
DIGITAL

FUNÇÃO PET
30KG

100%
DIGITAL

DUO DUO
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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 áreas internas.

IDX-1001
Sensor infravermelho
passivo PIR Dual
• Ajuste de sensibilidade.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.

IRP-310i
Sensor infravermelho
passivo PIR Dual
• Ajuste de sensibilidade.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.

IDX-2001 PET
Sensor infravermelho
passivo PET PIR Dual
• +PET (sensor e software com função PET).
• Ajuste de sensibilidade.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.

FUNÇÃO PET
20KG

IRD-640 PET
Sensor infravermelho
passivo Duplo PET
PIR Quad
• Ajuste de sensibilidade.
• Cobertura de 14m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas
   e semiabertas.

FUNÇÃO PET
30KG

ÁREAS
INTERNAS E

SEMIABERTAS

Dual Tec-550
Sensor infravermelho
passivo PET PIR Quad
• Dupla tecnologia: micro-ondas e PIR.
• Ajuste de sensibilidade.
• Cobertura de 15m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas
   e semiabertas.

FUNÇÃO PET
30KG

ÁREAS
INTERNAS E

SEMIABERTAS

IR PET-500
Sensor infravermelho
passivo PET PIR Dual
• +PET (sensor e software com função PET).
• Ajuste de sensibilidade.
• Cobertura de 14m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.

FUNÇÃO PET
20KG

IR PET-510i
Sensor infravermelho
passivo sem fio PET
PIR Dual
• 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 áreas internas.

FUNÇÃO PET
20KG

IRS-430i
Sensor infravermelho
passivo sem fio
microcontrolado
• Ajuste de sensibilidade.
• Bateria de Lithium.
• Alcance de até 100m (sem obstáculos).
• Frequência de 433,92MHz.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.
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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 externos
   e 60 metros em ambientes internos.

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 externos
   e 60 metros em ambientes internos.

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
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Sensores ativos de barreira (cerca virtual)

IRB-1210
Sensor infravermelho
ativo 12 feixes para até
100 metros
• Medida: 2,05m.
• Alinhamento por sinal sonoro.
• Ajuste de potência do infravermelho para
   diferentes cenários de aplicação.
• Saída de alarme e chave tamper programáveis.
• Proteção de alumínio contra interferências.

IRB-1010
Sensor infravermelho
ativo 10 feixes para até
100 metros
• Medida: 1,71m.
• Alinhamento por sinal sonoro.
• Ajuste de potência do infravermelho para
   diferentes cenários de aplicação.
• Saída de alarme e chave tamper programáveis.
• Proteção de alumínio contra interferências.

IRB-810
Sensor infravermelho
ativo 8 feixes para até
100 metros
• Medida: 1,40m.
• Alinhamento por sinal sonoro.
• Ajuste de potência do infravermelho para
   diferentes cenários de aplicação.
• Saída de alarme e chave tamper programáveis.
• Proteção de alumínio contra interferências.

IRB-610
Sensor infravermelho
ativo 6 feixes para até
100 metros
• Medida: 1,07m.
• Alinhamento por sinal sonoro.
• Ajuste de potência do infravermelho para
   diferentes cenários de aplicação.
• Saída de alarme e chave tamper programáveis.
• Proteção de alumínio contra interferências.

IRB-410
Sensor infravermelho
ativo 4 feixes para até
100 metros
• Medida: 0,76m.
• Alinhamento por sinal sonoro.
• Ajuste de potência do infravermelho para
   diferentes cenários de aplicação.
• Saída de alarme e chave tamper programáveis.
• Proteção de alumínio contra interferências.
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Comparativo entre sensores ativos  JFL

IRA-20 IRA-50 IRA-115
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1

IRB-410 IRB-610 IRB-810

Número de feixes
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Ajuste vertical
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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.

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

Sobrepor
Sensor de abertura
para sobrepor

Embutir
Sensor de abertura
para embutir

SL-220 Duo
Sensor de abertura sem
fio com tecnologia Duo
• Frequência de 868MHz.
• Alcance de até 100m
   (sem obstáculos).
• Transmite informações de abertura e
   fechamento para a central de alarme.
   A Central não arma se janelas e portas
   não estiverem devidamente fechadas.

Porta de Aço
Sensor de abertura
 para portas de aço

DUO
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Receptores

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 buffer interno, permite visualizar os últimos 380 eventos gerados.
• 2 relês programáveis, com ou sem retenção temporizada e obedecendo o sensor.

Ideal para locais com
grande número de usuários

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.

Fotocélula integrada

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.



Transmissores

Sem ajuste de frequência

TX FIT
Controle remoto ultrafino

• Frequência de 433,92MHz.
• Alcance de até 100m (sem obstáculos).
• Tecnologia Rolling Code.
• 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.

Sem ajuste de frequência
Piscou abriu, piscou fechou

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).
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Acessórios

Ideal para locais que
precisam de alerta
auditivo e visual

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.

Alta potência
e durabilidade

Sirene
Sirene convencional

• Potência de som de 115dB a 1m de distância.
• Disponível na cor 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.
• Compatível com Windows, Mac OS e Linux.

SI-30P
Sensor de iluminação
de sobrepor

• Carga máxima: 127V (500W) ou 220V (1.000W).
• Usado com qualquer lâmpada.
• Bivolt automático.
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Câmeras 1MP

TVI IP66

CD-3220+ Dome
Câmera dome TVI HD/analógica
com alcance de 20m
• Resolução horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor CMOS progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 3.6mm (ângulo de visualização de 92°).
• Saída de vídeo HD-TVI/Analógica, seleção por cabo.
• AGC (ajuste automático de variação de luminosidade).
• BLC (compensação de luz de fundo).
• Case metálico.

TVI

CHD-1015P Dome
Câmera dome TVI HD/analógica
com alcance de 15m
• Resolução horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Saída de vídeo HD-TVI/analógica, seleção por cabo.
• Sensor CMOS progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 3.6mm (ângulo de visualização de 92°).
• AGC (ajuste automático de variação de luminosidade).
• BLC (compensação de luz de fundo).
• Case plástico.

CHD-1130M
Câmera bullet 4em1 HD
com alcance de 30m
• Resolução horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AHD/Analógica).
• Lente 3.6mm (ângulo de visualização de 70.9°).
• AGC (ajuste automático de variação de luminosidade).
• BLC (compensação de luz de fundo).
• Case metálico.

IP66
TVI / CVI / AHD

ANALÓGICA
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Câmeras 1MP

IP66
TVI / CVI / AHD

ANALÓGICA

CHD-1120M Dome
Câmera dome 4em1 HD
com alcance de 20m
• Resolução horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AHD/Analógica).
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 92°).
• AGC (ajuste automático de variação de luminosidade).
• BLC (compensação de luz de fundo).
• Case metálico.

CHD-1130P
Câmera bullet 4em1 HD
com alcance de 30m
• Resolução horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AHD/Analógica).
• AGC (ajuste automático de variação de luminosidade).
• BLC (compensação de luz de fundo).
• Case plástico.

CHD-1115P Dome
Câmera dome 4em1 HD
com alcance de 15m
• Resolução horizontal de 1.280 (H) x 720 (V).
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Saída de vídeo 4em1 (TVI/CVI/AHD/Analógica).
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 92°).
• AGC (ajuste automático de variação de luminosidade).
• BLC (compensação de luz de fundo).
• Case plástico.

TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

IP66
TVI / CVI / AHD

ANALÓGICA

LENTES
3.6mm

ou
2.8mm
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Câmeras 2MP

TVI

CHD-2015P Dome
Câmera dome TVI Full-HD
com alcance de 20m
• Sensor CMOS progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 3.6mm (ângulo de visualização de 92°).
• AGC / BLC.
• Case plástico.

TVI

CD-3320F Dome
Câmera dome TVI Full-HD
com alcance de 20m
• Sensor CMOS progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 3.6mm (ângulo de visualização de 92°).
• AGC / BLC.
• Case metálico.

IP66

CHD-2130M
Câmera bullet 4em1 Full-HD
com alcance de 30m
• Sensor CMOS progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 3.6mm (ângulo de visualização de 82.2°).
• AGC / BLC.
• Case metálico.

IP66
TVI / CVI / AHD

ANALÓGICA

CHD-2130P
Câmera bullet 4em1 Full-HD
com alcance de 20m
• Sensor CMOS progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 3.6mm (ângulo de visualização de 82.2°).
• AGC / BLC.
• Case plástico.

IP66
TVI / CVI / AHD

ANALÓGICA
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Câmeras 2MP

CHD-2120M Dome
Câmera dome 4em1 Full-HD
com alcance de 20m
• Sensor CMOS progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 105°).
• AGC / BLC.
• Case metálico.

IP66
TVI / CVI / AHD

ANALÓGICA

IP66
TVI / CVI / AHD

ANALÓGICA

CHD-2115P Dome
Câmera dome 4em1 Full-HD
com alcance de 15m
• Sensor CMOS progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 105°).
• AGC / BLC.
• Case plástico.

TVI / CVI / AHD
ANALÓGICA

CHD-2160VF
Câmera bullet varifocal 4em1
Full-HD com alcance de 60m
• Sensor CMOS progressive scan.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente varifocal de 2.8 a 12mm.
• AGC / BLC.
• Case metálico.

SP-3400 Dome
Câmera speed dome TVI Full-HD
com alcance de 150m
• Sensor de imagem 1/2.8" CMOS de alta performance.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• 3D DNR / DWDR / AGC / BLC.
• Case anti-vandalismo metálico.

TVI 23X
ZOOM

ÓPTICO
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Câmeras 3MP / 5MP

CHD-3020 Dome
Câmera dome TVI 3MP
com alcance de 20m
• Sensor 3MP CMOS.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 3.6mm (ângulo de visualização de 67.8º).
• AGC / BLC.
• Case metálico.

TVI IP66 WDR
REAL

CHD-3030
Câmera bullet TVI 3MP
com alcance de 30m
• Sensor 3MP CMOS.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento do sistema de CFTV convencional.
• Lente 3.6mm (ângulo de visualização de 67.8º).
• AGC / BLC.
• Case metálico.

TVI IP66 WDR
REAL

CHD-5015FE
Câmera dome Fish Eye TVI
5MP com alcance de 15m
• Resolução horizontal de 2.592 (H) x 1.944 (V).
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor 5MP CMOS.
• Não necessita de substituição da estrutura de
  cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
• Lente Fish Eye.
• AGC (ajuste automático de variação de luminosidade).
• BLC (compensação de luz de fundo).
• Case plástico.

TVI Fish
eye
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Câmeras IP

CHD-1030 Dome IP
Câmera IP dome TVI HD
com alcance de 30m
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 92°).
• DWDR, 3D DNR e BLC.
• Case IP67.

CHD-2030 Dome IP
Câmera IP dome TVI Full-HD
com alcance de 30m
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Gravação em servidor de rede.
• Acesso P2P
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Lente 2.8mm (ângulo de visualização de 105°).
• DWDR, 3D DNR e BLC.
• Case IP67.

CHD-1030 IP
Câmera IP bullet TVI HD
com alcance de 30m
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Acesso P2P
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Lente 4mm (ângulo de visualização de 70°).
• DWDR, 3D DNR e BLC.
• Case IP67.

TVI

IP67

1
MEGAPIXEL

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS

TVI

IP67

1
MEGAPIXEL

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS

TVI

IP67

2
MEGAPIXEL

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS
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Câmeras IP

CHD-2030 IP
Câmera IP bullet TVI Full-HD
com alcance de 30m
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor CMOS Progressive Scan.
• Gravação em servidor de rede.
• Acesso P2P
• ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.
• PoE.
• Lente 4mm (ângulo de visualização de 83.6°).
• DWDR, 3D DNR e BLC.
• Case IP67.

SP-3500 Dome IP
Câmera IP speed
dome TVI Full-HD
• Alta resolução de imagem em tempo real.
• Sensor de imagem 1/2.8" CMOS de alta performance.
• Acesso P2P
• ONVIF, PSIA e CGI.
• PoE.
• Posicionamento inteligente 3D
• 3D DNR / DWDR / AGC / BLC.
• Verdadeiro Day/Night.
• Entrada para cartão de memória SD Card de até 128GB.
• Case anti-vandalismo metálico.

TVI

IP67

2
MEGAPIXEL

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS

TVI2
MEGAPIXEL

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS

30X
ZOOM

ÓPTICO



WD-3032
Gravador digital de vídeo
Full-HD de 32 canais
• 32 entradas de vídeo e 4 entrada de áudio.
• Sistema Tri-híbrido.
• Função Smart (pesquisa inteligente de imagens gravadas).
• 16 entradas e 4 saídas para alarmes.
• Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome
   JFL utilizando o próprio cabo de vídeo.
• Compressão de vídeo H.264.
• Suporte a 4 HDs SATA até 6TB.
• Aplicativo mobile JFL gratuito.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

ACESSO EM
NUVEM

(P2P)

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS

2
MEGAPIXEL

FUNÇÃO
NVR
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DHD-1000N
Linha de gravadores digitais
de vídeo 1.080N de 8 e 16 canais
• Alta resolução de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHD/CVI.
• Gravação em 1.080N (960x1.080).
• Sistema Tri-híbrido.
• 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.
• Aplicativo mobile JFL gratuito.
• DDNS JFL gratuito (http://www.jflddns.com.br/).

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 50%
EM ARMAZENAMENTO

H.264+

ACESSO EM
NUVEM

(P2P)

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS
FUNÇÃO

NVR

1080N

NHD-2108
Gravador digital de vídeo
em rede 8MP de 8 canais
• Alta resolução de gravação e execução, até 8MP.
• 8 entradas de rede PoE (alimentação por cabo ethernet).
• Saída HDMI e VGA independentes.
• Saída HDMI com resolução de até 4K.
• Gerenciamento de até 8 câmeras IP.
• 2 entradas USB.
• 1 entrada de rede local (10/100/1.000Mbps).
• 1 entrada para disco rígido de até 6TB.
• 1 entrada e 1 saída de áudio.
• Protocolo de comunicação: Proprietário / ONVIF.

PentaFlex
tecnologia

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

H.265+

ACESSO EM
NUVEM

(P2P)

ACESSO POR
SMARTPHONES

E TABLETS

8
MEGAPIXEL

PoE
ALIMENTAÇÃO

POR CABO
ETHERNET

Gravadores digitais de vídeo

LANÇAMENTO
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Acessórios

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

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

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Power-212 Plus
Power-512 Plus

• 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.

* Não inclusa.

Saída temporizada
As fontes possuem saída temporizada
para fechadura elétrica ou magnética
e ainda permitem ajuste de tempo
de acionamento

Função nobreak
Na ausência de energia elétrica,
a carga passa a ser alimentada
por uma bateria* conectada na
fonte de alimentação

Imagens sem ruído
Para um sistema de CFTV com
imagens de qualidade, as fontes
possuem filtro de saída contra
interferência, garantindo imagens
estáveis e sem ruído

Fontes de alimentação  com função
nobreak e saída temporizada



Aplicativo smartphone / tablet
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LANÇAMENTO

WD-Mob V2
Aplicativo para smartphone e tablet
de acesso e controle de câmeras
JFL Alarmes

Visualização de até 16
câmeras simultaneamente

Visualização ao
vivo em qualidade máxima

Acesso e edição
das imagens gravadas

• 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.

NOVO

NOVO

NOVO

Mais rápido,
Mais seguro,
Mais interativo.



Interfonia



Centrais de comunicação

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: 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, 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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Porteiros eletrônicos

Linha PEC
Porteiros eletrônicos de
13 teclas e 1 tecla

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



Videoporteiros

VP-400
Videoporteiro com tela LCD
colorida de 4,3” e monofone

Visualize quem
chama antes de
iniciar a conversa
• 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 da câmera principal e auxiliar.
• Função Intercom: realiza chamadas internas utilizando as extensões de vídeo

VP-700
Videoporteiro com tela LCD touch
sense colorida de 7” e monofone

Touch sense
Tira fotos e
grava vídeos
• 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.
• 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.
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Interfone residencial

IRT-4000
Interfone residencial

Tecla
emborrachada
e luminosa
Alta qualidade
de áudio
• 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.
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Terminal dedicado

TD-1000
Terminal dedicado para
centrais de comunicação

Alta qualidade
de áudio
Teclas
emborrachadas
Monofone
ergonômico
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Detecção e alarme
de incêndio



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*).
• Robustez mecânica.
• Baixo consumo.
• 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.
• 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.

60



Detectores

Função termovelocimétrica
programável

DHC-700
Detector de calor convencional 

• 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

Função termovelocimétrica
programável

Detector de calor endereçável

• 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.

Software de
detecção otimizado

DTI-700
Detector de fumaça endereçável

• 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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Acessórios

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.
• 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).



Força • Precisão • Robustez



Automatizadores basculantes

Basculante
Motor basculante para
portões de até 450Kg
• Indicado para portões de até 450Kg.
• Motor monofásico (60Hz).
• Tensão opcional de 127V ou 220V.
• 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.
• Redutor opcional de 1/37 ou 1/25 com engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Saída para trava de segurança.
• Regulagem de embreagem eletrônica.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

ou
MOTOR
1/3
CV

MOTOR
1/4
CV

Produto certificado
de acordo com as

normas do

INMETRO
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Automatizadores basculantes

Basculante industrial
Motor basculante de alta performance
para portões de até 1.500Kg
• Motor ventilado monofásico ou trifásico (60Hz).
• Acompanha quadro de contactora e relé térmico (motor trifásico).
• Tensão de 220V ou 380V.
• 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.
• Redutor industrial de 1/32 com engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Corrente industrial 1/2 x 5/16”
• Tampa em chapa de aço com pintura epóxi.
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Saída para trava de segurança.
• Regulagem de embreagem eletrônica.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Chave liga e desliga.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

MOTOR
1/2
CV

O
PC

IO

NAL VERSÃO SPEED 

66



Automatizadores basculantes

Basculante industrial Big
Motor basculante de alta performance
para portões de até 2.000Kg
• Motor ventilado trifásico (60Hz).
• Acompanha quadro de contactora e relé térmico.
• Tensão de 380V.
• 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.
• Redutor industrial de 1/30 com engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Corrente industrial 1/2 x 5/16”
• Tampa em chapa de aço com pintura epóxi.
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Saída para trava de segurança.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Chave liga e desliga.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

MOTOR
1
CV

O
PC

IO

NAL VERSÃO SPEED 
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Automatizadores deslizantes

Deslizante de cremalheira
Motor deslizante para
portões de até 400Kg
• Motor monofásico (60Hz).
• Tensão opcional de 127V ou 220V.
• Redutor de 1/25 com engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Saída para trava de segurança.
• Regulagem de embreagem eletrônica.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

Produto certificado
de acordo com as

normas do

INMETRO

ou
MOTOR
1/3
CV

MOTOR
1/4
CV
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Automatizadores deslizantes

Deslizante de corrente
Motor deslizante para
portões de até 600Kg
• Motor ventilado monofásico (60Hz).
• Tensão de 220V.
• Redutor de 1/25 com engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Corrente industrial 1/2 x 5/16”
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Saída para trava de segurança.
• Regulagem de embreagem eletrônica.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

Produto certificado
de acordo com as

normas do

INMETRO

MOTOR
1/3
CV
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Automatizadores deslizantes

Deslizante de corrente industrial
Motor deslizante de alta perfomance
para portões de até 1.000Kg
• Motor ventilado monofásico ou trifásico (60Hz).
• Acompanha quadro de contactora e relé térmico (motor trifásico).
• Tensão de 220V ou 380V.
• Redutor de 1/32 com engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Corrente industrial 1/2 x 5/16”
• Tampa em chapa de aço com pintura epóxi.
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Saída para trava de segurança.
• Regulagem de embreagem eletrônica.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

MOTOR
1/2
CV

O
PC

IO

NAL VERSÃO SPEED 
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Automatizadores deslizantes

Deslizante de corrente industrial Big
Motor deslizante de alta perfomance
para portões de até 2.000Kg
• Motor ventilado trifásico (60Hz).
• Acompanha quadro de contactora e relé térmico.
• Tensão de 380V.
• Redutor de 1/30 com engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Corrente industrial 1/2 x 5/16”
• Tampa em chapa de aço com pintura epóxi.
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Saída para trava de segurança.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

MOTOR
1
CV

O
PC

IO

NAL VERSÃO SPEED 
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Automatizador pivotante

Pivotante robô
Motor pivotante para portas e portões laterais
de grade ou folha fechada 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 engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Tampa em chapa de aço com pintura epóxi.
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Saída para trava de segurança.
• Regulagem de embreagem eletrônica.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

MOTOR
1/3
CV
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Cancelas

Cancela convencional
Cancela para gestão de passagem
com haste de até 6 metros
• Motor ventilado monofásico de 1/3CV.
• Redutor de 1/56 com engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Material em chapa de aço com pintura epóxi.
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Regulagem de embreagem eletrônica.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

Gestão de
passagem com
segurança e
comodidade
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Cancelas

Cancela articulada
Cancela articulada para gestão de
passagem com haste de até 4 metros
• Motor ventilado monofásico de 1/3CV.
• Redutor de 1/56 com engrenagens
   de bronze e lubrificação permanente.
• Material em chapa de aço com pintura epóxi.
• Quadro de comandos na frequência 433MHz.
• Entrada para botoeira e fotocélula.
• Regulagem de embreagem eletrônica.
• Fechamento automático ajustável.
• Luz de cortesia.
• Cadastra até 512 usuários.
• Fácil abertura (pelos usuários) na falta de energia elétrica.

Gestão de
passagem com
segurança e
comodidade
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Acessórios

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

Fotocélula
Dispositivo antiesmagamento
para automatizadores RLG
• Compatível com todos os automatizadores RLG
   certificados de acordo com as normas do INMETRO.
• Distância máxima de 15 metros.
• Acompanha suporte para proteção sol e chuva.

Speed
Aumenta a velocidade na abertura e
fechamento de portões automatizados,
trazendo mais segurança para os
usuários. Disponível para as versões
industriais dos automatizadores RLG

Mais velocidade,
mais segurança

Kit Tração
Para grandes portões, a RLG
disponibiliza o Kit Tração.
Economia por não ser
necessária a compra
de automatizador 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.

Automatizador

Bastão
tracionador*

Calha Calha extra
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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 agosto de 2018.

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


