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 2 saídas para fechadura, eletromagnética (12 V) e contato seco

 Teclado luminoso

 Funcionamento em qualquer posição de ramal

 Comunicação direta com o apartamento

Segurança em dobro para você

Segurança eleTrôniCa

XPE 1013 e
XPE 1001

Porteiros
eletrônicos



Segurança em dobro para você

Segurança eleTrôniCa

Características Técnicas:

Dimensões (a x l x P) 155 x 97 x 75 mm

Peso bruto 340 g

abertura
• Fechadura eletromagnética: 12 V 1A

• Acionamento de contato seco: 24 V 1A

Tensão de operação
rede aC (90 a 240 V automática) ou fonte externa

de 12 Vdc/ 500 ma

Frequência de operação 50/60 Hz

Consumo < 1 W

Tipo de conexão Conector de pressão (engate rápido)

Facilidades:

abertura de fechadura por telefone (MF)• 

Fonte chaveada interna Full range de 90 a 240 VaC (automática)• 

Possibilidade para fonte externa de 12 VDC e 500 ma • 

abertura de fechadura por senha individual (externo) • (XPe 1013)

Senha geral para bloqueio de programações• 

Programação de até 10 dígitos na tecla portaria • (XPe 1013)

Programação de até 10 dígitos na tecla única • (XPe 1001)

ajuste de áudio interno• 

Discagem DTMF• 

Sem perda de programação em caso de falta de energia elétrica• 

abertura de fechadura por botoeira (interno)• 

Capacidade para integração e controle de dispositivos de segurança• 

XPE 1013 e
XPE 1001
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Os porteiros eletrônicos XPe 1013 e XPe 1001 possuem design totalmente inovador, proteção contra intempéries, viva-voz, saída 
para fechadura eletromagnética e contato seco e funcionam em qualquer posição de ramal das centrais de portaria Maxcom/
intelbras ou central padrão anaTel, através de programação via aparelho telefônico. O modelo XPe 1013 permite a comunicação 
direta com o apartamento desejado, além do acesso por senha. Já o modelo XPe 1001 permite facilmente a comunicação direta 
ao ramal previamente programado. 

Porteiros eletrônicos

Cenário de aplicação


