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ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO

Active-100 Bus

PRODUTO
PRODUTODESTAQUE

Central de alarme monitorável
modular para até 99 zonas.
• Tecnologia de barramento.
• 99 usuários.
• 99 zonas (6 zonas duplas na placa + 1 zona
por teclado + zonas de barramento + zonas sem fio).
• 16 partições reais.
• Discadora para até 16 números telefônicos.
• Venda da central com ou sem teclado LCD incluso.
• Controle via smartphone e tablet*.
* Necessário adição de módulo ethernet compatível (não incluso).

Active-32 Duo

PRODUTO DESTAQUE

Central de alarme monitorável
modular sem fio para até 32 zonas.
• Tecnologia Duo.
• 32 usuários.
• 32 zonas (4 zonas duplas mistas +
1 zona por teclado + 20 zonas sem fio).
• 4 partições reais.
• Discadora para até 4 números telefônicos.
• Venda da central com ou sem teclado LCD incluso.
• Controle via smartphone e tablet*.

CENTRAIS DE ALARME

* Necessário adição de módulo ethernet compatível (não incluso).

Active-20 GPRS
Central de alarme monitorável modular para
até 22 zonas com módulo GPRS integrado.
• 99 usuários.
• 22 zonas (9 zonas duplas + 1 zona por teclado).
• 2 partições reais.
• Discadora para até 4 números telefônicos.
• Venda da central com ou sem teclado LCD incluso.
• Controle via smartphone e tablet*.
* Necessário adição de módulo ethernet compatível (não incluso).

Active-20 Ethernet
Central de alarme monitorável modular para
até 22 zonas com módulo ethernet integrado.
• 99 usuários.
• 22 zonas (9 zonas duplas + 1 zona por teclado).
• 2 partições reais.
• Discadora para até 4 números telefônicos.
• Venda da central com ou sem teclado LCD incluso.
• Controle via smartphone e tablet*.

Active-20 Ultra
Central de alarme monitorável
modular para até 22 zonas.
• 99 usuários.
• 22 zonas (9 zonas duplas + 1 zona por teclado).
• 2 partições reais.
• Discadora para até 4 números telefônicos.
• Venda da central com ou sem teclado LCD incluso.
• Controle via smartphone e tablet*.
* Necessário adição de módulo ethernet compatível (não incluso).

DUO

CENTRAL DE ALARME

Active-8 Ultra
Central de alarme monitorável
modular para até 12 zonas.
• 99 usuários.
• 12 zonas (4 zonas duplas + 1 zona por teclado).
• 2 partições reais.
• Discadora para até 4 números telefônicos.
• Venda da central com ou sem teclado LCD incluso.

MGP-04
Módulo GPRS para centrais Active.
• Permite a comunicação entre as centrais (linha Active)
e o monitoramento via GPRS.

ME-04
Módulo ethernet para centrais Cloud e Active.

MÓDULOS

• Permite a comunicação entre as centrais (linha Cloud e Active)
e o monitoramento via ethernet.
• Suporte ao app Active Mobile, possibilita o controle
de centrais (linha Cloud e Active) via smartphone e tablet.

MW-01
Módulo Wireless para centrais Active.
• Permite a comunicação entre as centrais da linha Active
e o monitoramento via sinal Wireless.
• Suporte ao app Active Mobile, possibilita o controle
das centrais da linha Active via smartphone e tablet.

Módulo PGM
Módulo para expansão PGM
para centrais Cloud e Active.
• Aumenta 4 saídas PGM.

M-300+
Módulo universal GPRS.

TECLADO

• 2 SIM Cards.
• 2 entradas que geram eventos programáveis.
• 2 saídas PGMs.

TS-400
Teclado LCD touchscreen para centrais Active.
• Programação e controle de centrais monitoráveis JFL
(nomeação de zonas, usuários, partições e PGMs).
• Função porta retrato digital.
• Módulo receptor 433,92MHz integrado.

PRODUTO DESTAQUE

TEC-220 Duo
TECLADOS

Teclado LCD sem fio para centrais Duo.
• Programação e controle de centrais Duo
(nomeação de zonas, usuários, partições e PGMs).

TEC-300
Teclado LCD para centrais Active.
• Programação e controle de centrais monitoráveis JFL
(nomeação de conas, usuários, partições e PGMs).
• Teclado endereçável.

DUO

Compatível com
módulo MRF-01
para adição de
controle remoto
e sensor sem fio
433,92MHz

Active Mobile
APP

Aplicativo para controle de centrais Cloud
e Active via smartphone e tablet.
• Verificação do status da central em tempo real.
• Permite armar Stay e armar/desarmar o sistema de alarme.
• Ativação/desativação de PGM.
• Inibição de zonas.
• Visualização das zonas em planta baixa.
* Necessária a adição do módulo ME-04 ou MW-01 (não inclusos) na central de alarme.

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

ELETRIFICADORES PARA CERCA ELÉTRICA

• Energia de pulso de saída de 0,5Joule.
• Tensão de saída em aberto de 18.000V.
• Controle via smartphone e tablet*.
• Comprimento da fiação: até 1.600m lineares.
* Quando interligado a uma central de alarme JFL
compatível com aplicativo celular.

ECR-18

PRODUTO DESTAQUE

Eletrificador para cerca elétrica com
arme/desarme por controle remoto.
• Energia de pulso de saída de 0,5Joule.
• Tensão de saída em aberto de 18.000V.
• Controle via smartphone e tablet*.
• Comprimento da fiação: até 1.600m lineares.
* Quando interligado a uma central de alarme JFL
compatível com aplicativo celular.

ECR-18i
Eletrificador para cerca elétrica com
arme/desarme por controle remoto.
• Energia de pulso de saída de 4Joules.
• Tensão de saída em aberto de 18.000V.
• Controle via smartphone e tablet*.
• Comprimento da fiação: até 12.000m lineares.
* Quando interligado a uma central de alarme JFL
compatível com aplicativo celular.

8X+

CHOQUE

DSE-830
Sensor passivo PET PIR Digital com fio.
• 2 canais de PIR Digital e 1 micro-ondas.
• Função anti-mascaramento.
• Indicado para áreas externas.

PRODUTO DESTAQUE

30Kg

EXTERNO

DS-410
Sensor passivo PET Digital com fio.
• Cobertura de 14m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.

20Kg

DS-420
Sensor passivo PET Duplo Digital com fio.
• Cobertura de 14m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.

30Kg

SENSORES PASSIVOS

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

IDX-2001 PET
Sensor passivo PET PIR Dual com fio.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• +PET: Sensor PET + software com função PET.
• Indicado para áreas internas.

20Kg

IRW-1000
Sensor passivo PIR Dual tipo cortina com fio.
• Cobertura de 9m e ângulo de 108º.
• Indicado para áreas internas.

IRP-310i
Sensor passivo PET PIR Dual com fio.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.

IR PET-500

PRODUTO DESTAQUE

Sensor passivo PET PIR Dual com fio.
• Cobertura de 14m e ângulo de 90º.
• +PET: Sensor PET + software com função PET.
• Indicado para áreas internas.

20Kg

IRD-640 PET

PRODUTO DESTAQUE

Sensor passivo duplo PET PIR Quad com fio.
• Cobertura de 14m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas e áreas semiabertas.

30Kg

Dual Tec-550
Sensor passivo PET PIR Quad com fio.

30Kg

• Dupla tecnologia: micro-ondas e PIR.
• Cobertura de 15m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas e semiabertas.

DS-510 Bus

20Kg

Sensor passivo PET Digital com fio.
• Cobertura de 14m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.

DS-520 Bus

BUS

30Kg

SENSORES PASSIVOS

Sensor passivo PET Duplo Digital com fio.
• Cobertura de 14m e ângulo de 90º.
• Indicado para áreas internas.

BUS

IRS-430i
Sensor passivo microcontrolado sem fio.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• Transmissão de até 100m sem obstáculos.
• Frequência de 433,92MHz (Hopping Code).
• Indicado para áreas internas.

IR PET-510i
Sensor passivo PET PIR Dual sem fio.

20Kg

• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• Transmissão de até 400m sem obstáculos.
• Frequência de 433,92MHz (Hopping Code).
• Indicado para áreas internas.

IR PET-520 Duo

20Kg

Sensor passivo PET PIR Dual sem fio.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• Transmissão de até 100m sem obstáculos.
• Frequência de 868MHz.
• Indicado para áreas internas.

IRD-650 Duo

DUO

30Kg

Sensor passivo PET duplo PIR Dual sem fio.
• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
• Transmissão de até 100m sem obstáculos.
• Frequência de 868MHz.
• Indicado para áreas internas e semiabertas.

DUO

IRA-20
Sensor ativo compacto feixe único.
• Alcance de proteção de até 20m.
• Alinhamento inteligente por LED.
• Compacto, indicado para portões e cancelas.

IRA-50 Digital
Sensor ativo feixe único.
• Alcance de proteção de até 60m.
• Alinhamento inteligente por LED.
• Ajuste de sensibilidade.

IRA-115 Digital
SENSORES ATIVOS

Sensor ativo feixe único com articulador.
• Alcance de proteção de até 60m.
• Alinhamento inteligente por LED.
• Ajuste de sensibilidade.

IRA-260 Digital
Sensor ativo duplo feixe.
• Alcance de proteção de até 60m.
• Multifrequência.
• Alinhamento inteligente por LED.
• Ajuste de sensibilidade.

IRA-315 Digital
Sensor ativo duplo feixe com articulador.
• Alcance de proteção de até 60m.
• Alinhamento inteligente por LED.
• Ajuste de sensibilidade.

IRA-360
Sensor ativo duplo feixe de longo alcance.

SENSORES ATIVOS DE BARREIRA

• Alcance de proteção de até 150m.
• Ajuste de sensibilidade.

IRB-410
Sensor ativo de barreira 4 feixes.
• Alcance de proteção de 10 a 100m.
• Ajuste de potência do infravermelho
para diferentes cenários de aplicação.

IRB-610
Sensor ativo de barreira 6 feixes.
• Alcance de proteção de 10 a 100m.
• Ajuste de potência do infravermelho
para diferentes cenários de aplicação.

PRODUTO DESTAQUE

IRB-810
SENSORES ATIVOS DE BARREIRA

Sensor ativo de barreira 8 feixes.
• Alcance de proteção de 10 a 100m.
• Ajuste de potência do infravermelho
para diferentes cenários de aplicação.

IRB-1010
Sensor ativo de barreira 10 feixes.
• Alcance de proteção de 10 a 100m.
• Ajuste de potência do infravermelho
para diferentes cenários de aplicação.

IRB-1210
Sensor ativo de barreira 12 feixes.
• Alcance de proteção de 10 a 100m.
• Ajuste de potência do infravermelho
para diferentes cenários de aplicação.

RDL-250
Receptor LCD programável.

RECEPTORES

• Memoriza até 330 controles e 40 sensores.
• 64 senhas de usuários com diferentes permissões.
• Grava e apaga controles e sensores
na memória individualmente.

AC-100
Receptor de 1 canal programável.
• Memoriza até 300 controles e 40 sensores.
• Alcance de até 100m sem obstáculos.
• Fonte interna e fotocélula programável.

RRC-100
Receptor de 1 canal programável.

TRANSMISSOR

• 1 relê programável, com ou sem retenção temporizada.
• Relê pode transformar 1 zona da central de alarme
com fio em sem fio.
• Permite acender/apagar lâmpadas e outras cargas.
• Memoriza até 300 controles e 40 sensores.
• Disponível também com 2, 4 e 5 canais.

TX Fit
Controle remoto ultrafino.
• Frequência de 433,92MHz.
• Sem ajuste de frequência (SAW).
• Alcance de até 100m sem obstáculos.
• Tecnologia Rolling Code.

TXR e TX4R
TRANSMISSORES

Controle remoto.
• Frequência de 433,92MHz.
• Sem ajuste de frequência (SAW).
• Alcance de até 100m sem obstáculos.
• TXR: Hopping Code / TX4R: Rolling Code.

Control Car
Controle remoto automotivo.
• Frequência de 433,92MHz.
• Alcance de até 150m sem obstáculos.
• Tecnologia Rolling Code.
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SHC-Fit
Sensor de abertura sem fio ultrafino.
• Frequência de 433,92MHz.
• Sem ajuste de frequência (SAW).
• Alcance de até 100m sem obstáculos.
• Tecnologia Hopping Code.

SHC-Fit PA
Sensor de abertura sem fio
ultrafino porta de aço.

SENSORES DE ABERTURA

• Frequência de 433,92MHz.
• Sem ajuste de frequência (SAW).
• Alcance de até 100m sem obstáculos.
• Tecnologia Hopping Code.

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

DUO

SL-320 Bus
Sensor de abertura com fio ultrafino.
• Entrada para sensores convencionais.
• Não necessita de alimentação externa.
• Compatível com centrais de barramento JFL.

PA-110
Sensor de abertura com fio.
• Tempo de abertura ajustável.
• Saída para fechamento automático de portão.
• Ideal para locais que necessitam de controle de
abertura e fechamento de portas, portões, etc.

BUS

SENSORES DE ABERTURA

Sobrepor
Sensor de abertura de sobrepor.

Embutir
Sensor de abertura de embutir.

Porta de Aço

Sensor de abertura porta de aço.

Power-212 Plus / 512 Plus
Fontes de alimentação.
• Função no-break.
• Power-212 - potência máxima de saída: 24W (12V/2A).
• Power-512 - potência máxima de saída: 60W (12V/5A).

SF-115i
Sirene de parede com indicação luminosa.
• Carregador de bateria incluso.
• Som e indicação luminosa, juntas ou independentes.
• Ideal para locais que necessitem de sinalização auditiva e luminosa.

Sirene Piezoelétrica
ACESSÓRIOS

Sirene de alta potência e durabilidade.
• Potência de som de 115dB a 1m de distância.
• Alimentação de 10 a 16Vdc.
• Disponível na cor branca e preta.

SIR-215 Bus
Sirene de alta potência e durabilidade.
• Potência de som de 115dB a 1m de distância.
• Alimentação independente do barramento.
• Sinalização visual em disparo.

SI-30P
Sensor de iluminação sobrepor.
• 3 fios.
• Carga máxima: 127V (500V) e 220V (1.000V).
• Compatível com todas as lâmpadas do mercado.
• Bivolt automático.

Cabo programador
Cabo para programação de equipamentos JFL.
• Compatível com USB 2.0.
• Opera em Windows, Mac e Linux.

BUS

Placa de advertência

Placa para sinalização de cerca eletrificada.

• Sistemas de encaixe inteligente
• Medidas: 165x190mm.

Legenda:

BUS

DUO

Equipamento compatível
tecnologia de Duo.

Compatível com aplicativo
para smartphones e tablets.

20Kg

Equipamento imune a
animais de até 20Kg.

Equipamento modular.
Aceita módulo de comunicação
GPRS, ethernet ou wireless.

30Kg

Equipamento imune a
animais de até 30Kg.

Equipamento homologado
pela ANATEL.

EXTERNO

Equipamento certificado de
acordo com as normas do INMETRO.

CHOQUE

Equipamento compatível
tecnologia de barramento.

8X+

Equipamento indicado
para áreas externas.
8 vezes mais choque (4J)
comparado aos demais
modelos de eletrificadores JFL.
Equipamento sem fio.

