
Sua pequena empresa 
mostrando que é grande 
em tecnologia.
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 Identificador de chamadas 1

 Chamada de emergência 
 Monitoração de ambiente 
 Música de espera (interna e externa) 
 Porteiro eletrônico1

 Intercalação 
 Acionamento externo1 
 Hora certa 
 Toque geral 
 Transferência 
 Consulta 
 Despertador 
 Desvios de chamadas 
 Não perturbe 
 Hotline (interna e externa) 
 Senha para os ramais 
 Cadeado 
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Corp 6000 e Corp 8000

 Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e 
celular 

 Bloqueio de ligações a cobrar 
 Atendimento automático1

 Captura 
 Agenda coletiva 
 Agenda individual 
 Siga-me 
 Rechamada à última ligação dirigida ao 
seu ramal (pega trote) 

 Rechamada interna 
 Rechamada externa 
 Chefe-secretária 
 Serviço noturno 
 Grupos de ramais 
 Conferência 
 Retenção de chamadas 

 Estacionamento de chamadas 
 Programação via PC 
 Pêndulo 
 Acesso às facilidades CPA 
 Correio de voz1

 Bilhetagem (memória do PABX para 600 
bilhetes) 

 Rota de menor custo1

 Ramal econômico 
 Programação remota via telefone MF1

 Seleção automática de linhas1

 Programação remota via web1 
 Tarifação1

 Análise de cifras e prefixos
1Acessório

Principais facilidades

As Centrais Intelbras Corp 6000 e Corp 8000 equipam 
inúmeras empresas oferecendo segurança, agilidade e 
economia, pois minimizam custos acompanhando todos 
os detalhes das ligações. Você pode utilizar terminais 
inteligentes, com recursos de rechamada automática e 
grupos de ramais definidos para atender ligações externas. 
Estas centrais contam ainda com a praticidade de fazer 
reuniões internas e/ou externas por telefone, além de 
oferecer espera com música e dar agilidade através da 
seleção automática de linha.

Corp 6000
 Configuração mínima: 2 linhas e 4 ramais 
 Configuração máxima: 6 linhas e 16 ramais

Corp 8000
 Configuração mínima: 2 linhas e 4 ramais 
 Configuração máxima: 8 linhas e 24 ramais
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Características técnicas
Dimensões

Relógio de tempo real

Modularidade ramais

Modularidade linhas

Enlaces internos

Numeração dos ramais

Sinalização

Alcance das linhas

Proteção elétrica

Alimentação AC

Peso

Proteção de programação

Potência máxima

Na falta de energia

Quantidade TI 730i

Corp 6000      Corp 8000

263 x 323 x 105 mm    250 x 380 x 115 mm

mantém o horário correto para serviços de despertador,  mantém o horário correto para serviços de despertador, 

hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia

4     4

2     2

4     5

de 20 a 35 (ou aberta de 2 - 2999)   de 200 a 223 (ou aberta de 2 - 2999)

decádica ou multifreqüencial    decádica ou multifreqüencial

troncos: 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone)  troncos: 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone)

nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede

100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz   100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz

3,85 Kg     4,61 Kg

através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável  através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável

40 W     40 W

linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 20 e 21  linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 200 e 201

  

5     5

Modelo de aplicabilidade

Software
Programador Telefone IP

Software Tarifador
Rêmora 5

CABO SERIAL

PABX Analógico

Notebook

Roteadores/
Modem

Terminal
InteligentePorteiro

Eletrônico
ITA 700

Telefone
sem fioTelefone

Headset

Caixa de
Música

Fax

PSTN
Linha Pública

Switches

Computador

INTERNET

DVRs

Mini Câmeras

Diagramas e fotos ilustrativas. Alguns acessórios não permitem instalação simultânea, favor consultar manual técnico.


