
Guia de compatibilidade dos sistemas de 

alarme Intelbras

»Clique no sistema de alarme desejado

Centrais não monitoradas (ANM) Centrais monitoradas (AMT)



Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Centrais não 

monitoradas

Selecione o modelo da sua central de alarme

ANM 2003 ANM 2004 MF ANM 2008 MF

ANM 3004 ST ANM 3008 ST

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Centrais

Monitoradas

Selecione o modelo da sua central de alarme

AMT 2008 RF AMT 1016 NETAMT 2110

AMT 2118 EG AMT 4010 SMART

AMT 2010 AMT 2018

AMT 2018 E AMT 2018 EG
AMT 4010 

SMART NET

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/monitoradas/
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/monitoradas/


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



ANM 2003
Central não monitorada- 03 zonas

01 Zona com fio e 02 zonas sem fio

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme

Produtos

relacionados

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Clique no nos produtos para saber mais!

Baterias (XB)

ANM 3004 ST

ANM 3008 ST

ANM 2004 MF 

ANM 2008 MF

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-2003
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-2003


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



ANM 2004 MF
Central não monitorada- 04 zonas

02 zonas com fio e 02 zonas mistas

Produtos

relacionados

ANM 2003 

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclado XAT 3000 LED

ANM 3004 ST

ANM 3008 ST

ANM 2008 MF

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme
Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-2004-mf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-2004-mf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-3000-led
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-3000-led
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-3000-led


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



ANM 2008 MF
Central não monitorada- 08 zonas

04 zonas com fio e 04 zonas mistas

Produtos

relacionados

ANM 2003 

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclado XAT 3000 LED

ANM 3004 ST

ANM 3008 ST

ANM 2004 MF 

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme

Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-3000-led
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-3000-led
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-3000-led
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-2008-mf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-2008-mf


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



ANM 3004 ST
Central não monitorada

04 zonas mistas

Produtos

relacionados

ANM 2003 

ANM 3008 ST

ANM 2004 MF 

ANM 2008 MF

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC) Baterias (XB)

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme

Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-3004-st
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-3004-st


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



ANM 3008 ST
Central não monitorada

08 zonas mistas

Produtos

relacionados

ANM 2003 

ANM 3004 ST

ANM 2004 MF 

ANM 2008 MF

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC) Baterias (XB)

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme

Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-3008-st
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/central-de-alarme/nao-monitoradas/anm-3008-st


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 2008 RF
Central monitorada 08 Zonas

(4 + 4 com fio e 08 sem fio)

Produtos

relacionados

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclados (XAT)

AMT 2010

AMT 2110

AMT 2018

AMT 1016 NET

AMT 2018 E

AMT 2018 EG

AMT 4010 SMART 

AMT 4010 SMART NET 

AMT 2118 EG

GPRS 1000 UN

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme

Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2008-rf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2008-rf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 2010 
Central monitorada 10 Zonas

(4 + 4 + 2 com fio e 16 sem fio)

AMT 2110

AMT 2018

AMT 1016 NET

AMT 2018 E

AMT 2018 EG

AMT 4010 SMART 

AMT 4010 SMART NET 

AMT 2118 EG

Produtos

relacionados

AMT 2008 RF

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclados (XAT) GPRS 1000 UN

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme

Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2010
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2010
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2010
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2010
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 2110 
Central monitorada 10 Zonas

(4 + 4 + 2 com fio e 16 sem fio)

AMT 2010

AMT 2018

AMT 1016 NET

AMT 2018 E

AMT 2018 EG

AMT 4010 SMART 

AMT 4010 SMART NET 

AMT 2118 EG

Produtos

relacionados

AMT 2008 RF

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclados (XAT) GPRS 1000 UN

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme

Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2110
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2110
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 2018 
Central monitorada 18 Zonas

(8 + 8 + 2 com fio e 24 sem fio)

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme
Selecione entre os produto compatíveis com seu alarme

AMT 2010

AMT 1016 NET

AMT 2018 E

AMT 2018 EG

AMT 4010 SMART 

AMT 4010 SMART NET 

AMT 2118 EG

Produtos

relacionados

AMT 2008 RF

AMT 2110

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclados (XAT) GPRS 1000 UN

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2018
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2018
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2018
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2018
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/gprs-1000-un


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 1016 NET 
Central monitorada 16 Zonas

(8 + 8  com fio e 16 sem fio)

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)

AMT 2010

AMT 2018 E

AMT 2018 EG

AMT 4010 SMART 

AMT 4010 SMART NET 

AMT 2118 EG

Produtos

relacionados

AMT 2008 RF

AMT 2110

AMT 2018

Teclados (XAT) Aplicativos Mobile 

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme
Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-1016-net
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-1016-net


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 2018 E (Ethernet) 
Central monitorada 18 Zonas

(8 + 8 + 2 com fio e 24 sem fio)

AMT 2010

AMT 2018 EG

AMT 4010 SMART 

AMT 4010 SMART NET 

AMT 2118 EG

Produtos

relacionados

AMT 2008 RF

AMT 2110

AMT 2018

AMT 1016 NET

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclados (XAT) Aplicativos Mobile 

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme
Clique nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2018-eg
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2018-eg


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 2018 EG (Ethernet/GPRS) 
Central monitorada 18 Zonas

(8 + 8 + 2 com fio e 24 sem fio)

AMT 2010

AMT 4010 SMART 

AMT 4010 SMART NET 

AMT 2118 EG

Produtos

relacionados

AMT 2008 RF

AMT 2110

AMT 2018

AMT 1016 NET

AMT 2018 E

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclados (XAT) Aplicativos Mobile 

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme

Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2018-eg
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2018-eg


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 2118 EG(Ethernet/GPRS) 
Central monitorada 18 Zonas

(8 + 8 + 2 com fio e 24 sem fio)

AMT 2010

AMT 4010 SMART 

AMT 4010 SMART NET 

Produtos

relacionados

AMT 2008 RF

AMT 2110

AMT 2018

AMT 1016 NET

AMT 2018 E

AMT 2018 EG

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclados (XAT) Aplicativos Mobile 

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme
Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2118-eg
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2118-eg
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2118-eg
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-2118-eg


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 4010 SMART
Central monitorada 64 Zonas

(4 + 4 [Painel] + 2 Zonas com fio e 48 Zonas 

mistas [XEZ 4008 SMART, XAR 4000 SMART])

AMT 2010

AMT 4010 SMART NET 

Produtos

relacionados

AMT 2008 RF

AMT 2110

AMT 2018

AMT 1016 NET

AMT 2018 E

AMT 2018 EG

AMT 2118 EG

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclados (XAT)

Aplicativos Mobile 

Expansores e módulos  

Linha SMART

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme

Clique no nos produtos para saber mais!

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-4010-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-4010-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-4010-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-4010-smart


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



AMT 4010 SMART NET
Central monitorada 64 Zonas

(4 + 4 Zonas com fio [Painel] e 48 Zonas

mistas [XEZ 4008 SMART, XAR 4000 SMART])

AMT 2010

Produtos

relacionados

AMT 2008 RF

AMT 2110

AMT 2018

AMT 1016 NET

AMT 2018 E

AMT 2018 EG

AMT 2118 EG

AMT 4010 SMART 

Sensores sem fioSensores com fio Controles remotos (XAC)

Baterias (XB)Receptores (XAR)Teclados (XAT)

Produtos compatíveis com 

esta central de alarme
Clique no nos produtos para saber mais!

Aplicativos Mobile 

Expansores e módulos  

Linha SMART

http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-4010-smart-net
http://www.intelbras.com.br/empresarial/amt-4010-smart-net


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Teclados

Clique no modelo de teclado

XAT 2000 LCD XAT 3000 LED

XAT 4000 LCD

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-2000-lcd
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-3000-led
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-3000-led
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-2000-lcd
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-2000-lcd
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-3000-led
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-4000-lcd
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-4000-lcd
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xat-4000-lcd


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Selecione o tipo de sensor com fio

Sensores Ativos (IVA)Sensores de presença passivos (IVP)

Sensores magnéticos (XAS)

Sensores 

com fio

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Selecione o modelo de sensor com fio

IVA 3070 XIVA 3015 X

IVA 7100 Dual

Sensores 

Ativos (IVA)

IVA 3110 X

IVA 7100 HEXAIVA 7100 QUAD

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-3070-x
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-3015-x
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-7100-dual
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-3015-x
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-3015-x
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-3070-x
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-3070-x
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-3110-x
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-3110-x
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-3110-x
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-7100-hexa
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-7100-hexa
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-7100-quad
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-7100-quad
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-7100-dual
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-7100-dual
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-7100-hexa
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/iva-7100-quad


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Selecione o modelo de sensor com fio

XAS de Sobrepor

Sensores 

magnéticos

XAS porta de aço

XAS de Embutir

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/xas-de-sobrepor
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/xas-porta-de-aco
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/xas-de-embutir
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/xas-de-embutir
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/xas-de-sobrepor
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/xas-de-sobrepor
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/xas-porta-de-aco
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/xas-porta-de-aco
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/xas-de-embutir


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Selecione a linha do seu sensor 

IVP Linha 5000

Sensores de presença 

passivos (IVP)

IVP Linha 3000



Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Selecione o modelo do seu sensor 

IVP 3000 MW

IVP Linha 3000

IVP 3000 PET

IVP 3000 MW PET

IVP 3000 MW EXIVP 3000 CF

IVP 3021 SHIELD IVP 3011 Cortina IVP 3011 TETO

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-mw
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-mw-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-mw-ex
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-mw-ex
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-mw-ex
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-mw
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-mw
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-mw-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-mw-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-cf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-cf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3021-shield
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3021-shield
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3011-teto
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3011-teto
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3011-cortina
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3011-cortina
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3000-cf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3021-shield
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3011-cortina
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-3011-teto


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Selecione o modelo do seu sensor 

IVP 5001 PET

IVP Linha 5000

IVP 5002 PET

IVP 5311 MW PETIVP 5001 PET HIELD

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5001-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5001-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5001-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5002-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5311-mw-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5002-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5002-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5311-mw-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5311-mw-pet
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5001-pet-shield
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5001-pet-shield
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/com-fio/ivp-5001-pet-shield


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Receptores de 

dispositivos sem fio

Selecione o modelo do seu receptor

XAR 4000 SMARTXAR 2000

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xar-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xar-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xar-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xar-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xar-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xar-4000-smart


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Sensores 

sem fio

Selecione o modelo de sensor sem fio

IVP 4101 PET SMART

IVP 4000 SMARTIVP 2000 SF

XAS 4010 SMART

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/ivp-4101-pet-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/ivp-4101-pet-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/ivp-4101-pet-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/ivp-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/ivp-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/ivp-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/ivp-2000-sf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/ivp-2000-sf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/ivp-2000-sf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/xas-4010-smart-sensor
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/xas-4010-smart-sensor
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/sensores/sem-fio/xas-4010-smart-sensor


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Clique no aplicativo para saber mais 

AMT Remoto MobileAMT Mobile V3

Aplicativos 

Mobile

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/amt-remoto-mobile
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/amt-mobile-v3
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/amt-mobile-v3
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/amt-mobile-v3
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/amt-remoto-mobile
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/amt-remoto-mobile


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Selecione o acessório para saber mais! 

XEZ 4008 SMART XEP 4004 SMART

Expansores e 

módulos 

Linha SMART

XEG 4000 SMART XE 4000 SMART XG 4000 SMART

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xez-4008-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xep-4004-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xep-4004-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xep-4004-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xez-4008-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xez-4008-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xe-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xe-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xeg-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xeg-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xg-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xg-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xeg-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xe-4000-smart
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xg-4000-smart


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Controles 

Remotos

Selecione o modelo de controle remoto

XAC 3000 4kXAC 4000 SMART

XAC 2000 TX

http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xac-3000-4k
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xac-4000-smart-control
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xac-2000-tx
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xac-3000-4k
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xac-3000-4k
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xac-2000-tx
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xac-2000-tx
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xac-4000-smart-control
http://www.intelbras.com.br/empresarial/alarmes/acessorios/xac-4000-smart-control


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.



Baterias

Selecione a bateria para saber mais!

XB 1270XB 12AL

http://www.intelbras.com.br/empresarial/energia/baterias/xb-1270
http://www.intelbras.com.br/empresarial/energia/baterias/xb-12al
http://www.intelbras.com.br/empresarial/energia/baterias
http://www.intelbras.com.br/empresarial/energia/baterias
http://www.intelbras.com.br/empresarial/energia/baterias/xb-12al
http://www.intelbras.com.br/empresarial/energia/baterias/xb-12al
http://www.intelbras.com.br/empresarial/energia/baterias/xb-1270
http://www.intelbras.com.br/empresarial/energia/baterias/xb-1270


Atenção!
Para chegar ao produto que melhor te atende não role o PDF para baixo, selecione 

sempre o produto que você deseja saber mais clicando na resposta com o mouse.




