
Guia de compatibilidade dos sistemas de 

controle de Acesso Condominial

»Selecione o sistema de Controle de Acesso desejado

Centrais de portaria (CP)Sistema de Vídeo IP 

(SVIP 1000)

Sistema de Controle de 

Acesso (SCA 1000)



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.



Produtos que fazem parte do SCA 1000

XLT 1000 ID

SCA 1000 

Sistema de 

controle de 

acesso XRE 1000 ID XPE 1001 IDXPE 1013 IDMIP 1000 XID 1000

XTR 1000 SGA 1000 CT 500 1P
Bio Inox Plus

SS 311 MF LE 150EP

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xlt-1000-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/mip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/mip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xlt-1000-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xlt-1000-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xre-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xre-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1001-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1001-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1013-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1013-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xre-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1001-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1013-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/mip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xtr-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xtr-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xtr-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/sga-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/sga-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/sga-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/ct-500-1p
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/bio-inox-plus-ss-311-mf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/bio-inox-plus-ss-311-mf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/bio-inox-plus-ss-311-mf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/ct-500-1p
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/ct-500-1p
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/le-150ep


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.



Produtos que fazem parte do SVIP 1000

Vídeo IP Mobile*PVIP 1000 DVIP 1000 CVIP 1000

TVIP 2000 HFTVIP 1000 HF

SVIP 1000

Sistema de 

Vídeo IP
XID 1000

* Ao Clicar no Vídeo IP Mobile Você será direcionado ao de usuário do App.

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/pvip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/pvip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/tvip-2000-hf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/tvip-2000-hf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/dvip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/dvip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/tvip-1000-hf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/tvip-1000-hf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/cvip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/cvip-1000
http://www.intelbras.com.br/download/guia-do-usuario-video-ip-mobile
http://www.intelbras.com.br/download/guia-do-usuario-video-ip-mobile
http://www.intelbras.com.br/download/guia-do-usuario-video-ip-mobile
http://www.intelbras.com.br/download/guia-do-usuario-video-ip-mobile
http://www.intelbras.com.br/download/guia-do-usuario-video-ip-mobile
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/pvip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/dvip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/cvip-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/tvip-2000-hf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/tvip-1000-hf
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sistema-de-video-ip/xid-1000


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 de 

Portaria (CP)

Selecione o modelo da sua Central de Portaria

CP 192CP 112 CP 352

Comunic 48Comunic 16 CP 48

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais


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.



COMUNIC 16
Central de Portaria

Até 16 Ramais – 02 placas de 08

Até 02 porteiros XPE 48

Produtos compatíveis com 

esta Central Portaria
Clique nos produtos para saber mais!

COMUNIC 48

CP 48

CP 112

CP 192

CP 352

Terminais p/ 

apartamento (TDMI) 

Porteiro eletrônico

(XPE)

Placa de 8 ramais Desbalanceada 

COMUNIC 16 / COMUNIC 48

Terminal de 

portaria (TP 2000)

Placa de 8 ramais Balanceada 

COMUNIC 16 / COMUNIC 48

Centrais de 

Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/comunic-16
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/comunic-16
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-para-comunic-16-e-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-para-comunic-16-e-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-para-comunic-16-e-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/placa-de-8-ramais-balanceada-para-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/placa-de-8-ramais-balanceada-para-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/placa-de-8-ramais-balanceada-para-comunic-48


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.



Comunic 48
Central de Portaria

Até 48 Ramais – 06 placas de 08

Até 02 porteiros XPE 48

Terminais p/ 

apartamento (TDMI) 

Porteiro eletrônico

(XPE)

Placa de 8 ramais Desbalanceada 

COMUNIC 16 / COMUNIC 48

Clique nos produtos para saber mais!

COMUNIC 16

Terminal de 

portaria (TP 2000)

Placa de 8 ramais Balanceada 

COMUNIC 16 / COMUNIC 48

CP 48

CP 112

CP 192

CP 352

Centrais de 

Portaria

Produtos compatíveis com 

esta central Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-para-comunic-16-e-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-para-comunic-16-e-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-para-comunic-16-e-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/placa-de-8-ramais-balanceada-para-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/placa-de-8-ramais-balanceada-para-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/placa-de-8-ramais-balanceada-para-comunic-48


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.



Porteiros 

eletrônicos 

Selecione o modelo de porteiro eletrônico

XPE 1001 PLUS XPE 1013 PLUSXPE 48

XPE 1001 ID XPE 1013 ID

COMUNIC 48

CP 48

CP 112

CP 192

CP 352

COMUNIC 16

Centrais de 

Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1013-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1013-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1013-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1001-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1001-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1001-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1013-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1013-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1013-id


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.



CP 48
Central de Portaria Até 48 Ramais 

Placas de 08 e 16 ramais

Número máximo de porteiros 48 

Terminais p/ 

apartamento (TDMI) 

Porteiro eletrônico

(XPE)

Clique nos produtos para saber mais!

Terminal de 

portaria (TP 2000)

Placas de ramal – CP 48 / CP 112 Placa de Serviço – CP 48 / CP 112

COMUNIC 48

CP 112

CP 192

CP 352

COMUNIC 16

Centrais de 

Portaria

Produtos compatíveis com 

esta Central de Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/download/manual-do-usuario-cp-48
http://www.intelbras.com.br/download/manual-do-usuario-cp-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-para-comunic-16-e-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-cp-48-e-cp-112


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.



CP 112
Central de Portaria até 112 Ramais 

Placas de 08 e 16 ramais

Número máximo de porteiros 112 

Terminais p/ 

apartamento (TDMI) 

Porteiro eletrônico

(XPE)

Placas de ramal – CP 48 / CP 112

Clique nos produtos para saber mais!

Terminal de 

portaria (TP 2000)

Placa de Serviço – CP 48 / CP 112

COMUNIC 48

CP 48

CP 192

CP 352

COMUNIC 16

Centrais de 

Portaria

Produtos compatíveis com 

esta Central de Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-para-comunic-16-e-comunic-48
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-cp-48-e-cp-112


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.



CP 192
Central de Portaria até 192 Ramais 

Placas de 16 e 32 ramais

Número máximo de porteiros 192 

Terminais p/ 

apartamento (TDMI) 

Porteiro eletrônico

(XPE)

Placas de ramal – CP 192 / CP 352

Clique nos produtos para saber mais!

Terminal de 

portaria (TP 2000)

Placa de Serviço – CP 192 / CP 352

COMUNIC 48

CP 48

CP 112

CP 352

COMUNIC 16

Centrais de 

Portaria

Produtos compatíveis com 

esta Central de Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/cp-192
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/cp-192
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-para-cp-192-e-cp-352


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.



CP 352
Central de Portaria até 352 Ramais 

Placas de 16 e 32 ramais

Número máximo de porteiros 352 

Terminais p/ 

apartamento (TDMI) 

Porteiro eletrônico

(XPE)

Placas de ramal – CP 192 / CP 352

Clique nos produtos para saber mais!

Terminal de 

portaria (TP 2000)

Placa de Serviço – CP 192 / CP 352 Placa de Interligação - CP 352

COMUNIC 48

CP 48

CP 112

CP 192

COMUNIC 16

Centrais de 

Portaria

Produtos compatíveis com 

esta Central de Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/tp-2000
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/centrais/cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-servico-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-interligacao
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-interligacao
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-interligacao


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.



Porteiros 

eletrônicos 

Selecione o modelo de porteiro eletrônico

XPE 1001 PLUS XPE 1013 PLUS

XPE 1001 ID XPE 1013 ID

COMUNIC 48

CP 48

CP 112

CP 192

CP 352

COMUNIC 16

Centrais de 

Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1013-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1013-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1013-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1001-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1001-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1001-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1013-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1013-id
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-controle-de-acesso/xpe-1013-id


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.



Porteiros 

eletrônicos 

Selecione o modelo de terminal dedicado

TDMI 300TDMI 200

COMUNIC 48

CP 48

CP 112

CP 192

CP 352

COMUNIC 16

Produtos

relacionados

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/tdmi-300
http://www.intelbras.com.br/empresarial/tdmi-200
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/tdmi-300
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/tdmi-300
http://www.intelbras.com.br/empresarial/tdmi-200
http://www.intelbras.com.br/empresarial/tdmi-200


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.



Placas de Ramal

CP 48 / CP 112 

Selecione o modelo de placa de ramal

Placa de 16 Ramais Desbalanceados Placa de 16 Ramais Balanceados

Placa de 8 Ramais Desbalanceados Placa de 8 Ramais Balanceados

COMUNIC 48

CP 48

CP 112

CP 192

CP 352

COMUNIC 16

Centrais de 

Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-16-ramais-desbalanceados-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-16-ramais-balanceados-para-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-16-ramais-balanceados-para-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-16-ramais-desbalanceados-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-16-ramais-desbalanceados-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-balanceados-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-balanceados-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-16-ramais-balanceados-para-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-desbalanceados-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-8-ramais-balanceados-cp-48-e-cp-112


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.



Placas de Ramal

CP 192 / CP 352 

Selecione o modelo de placa de ramal

Placa de 32 Ramais Desbalanceados Placa de 32 Ramais Balanceados

Placa de 16 Ramais Desbalanceados Placa de 16 Ramais Balanceados
COMUNIC 48

CP 48

CP 112

CP 192

CP 352

COMUNIC 16

Centrais de 

Portaria

http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-32-ramais-desbalanceados-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-32-ramais-balanceados-para-cp-192-e-cp-352http:/www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-16-ramais-balanceados-para-cp-48-e-cp-112
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/placa-de-16-ramais-desbalanceados-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/placa-de-16-ramais-desbalanceados-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/placa-de-16-ramais-balanceados-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/placa-de-16-ramais-balanceados-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-32-ramais-desbalanceados-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-32-ramais-desbalanceados-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-32-ramais-balanceados-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/acessorios/placa-de-32-ramais-balanceados-para-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/placa-de-16-ramais-desbalanceados-cp-192-e-cp-352
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/linha-condominial/porteiros-eletronicos/xpe-1001-plus
http://www.intelbras.com.br/empresarial/controle-de-acesso/placa-de-16-ramais-balanceados-para-cp-192-e-cp-352


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.


