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INTERRUPTOR
Wi-Fi | Simples

L inha��L ider�� I oT .��Sua��ca sa��n a�pa lma��da��mão .

- Bivolt automático;

- Compatível com Android e IOS;

- Equipamento de embutir, compativel com 
caixas padrão 4x2.

- Comando manual e remoto via aplicativo;

- Funções de temporização e agendamento;

- Comando manual e remoto via aplicativo;

- Funções de temporização e agendamento;

- Equipamento de embutir, compativel com 
caixas padrão 4x2.

- Compatível com Android e IOS;

- Comanda 2 lâmpadas independentes;
- Bivolt automático;

INTERRUPTOR
Wi-Fi | Duplo

Segurança Eletrônica

www.lidermg.com.br

INT001 INT002
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- Comando manual e remoto via aplicativo;

- Bivolt automático;

- Equipamento de embutir, compativel com 
caixas padrão 4x2.

- Comanda 3 lâmpadas independentes;

- Funções de temporização e agendamento;
- Compatível com Android e IOS;

- Comando manual e remoto via aplicativo;

- Potência máxima suportada: 600W.

- Funções de temporização e agendamento;

- Equipamento de embutir, compativel com 
caixas padrão 4x2;

- Compatível com Android e IOS;

- Bivolt automático;

INTERRUPTOR
Wi-Fi | Triplo

TOMADA
Wi-Fi 

INT003 TOM001



SH1800

ELETRIFICADOR

18000 VOLTS18000 VOLTS

ELETRIFICADOR

- Produto homologado;

- 2 setores de alarme;

- Entrada para sensores com e sem os;

- liga e desliga por controle remoto;

- Tensão de alimentação 127/220 Vac - 60Hz;

- Modelo com: 0,5 Joule;

- Perímetro Máx. 12000 m (Consulte manual);

.

- Bobina resinada.

Eletrificador�de�Cerca Eletrificador�de�Cerca��Wi-Fi
SH1800W

- Conexão com a internet sem a necessidade de 

cabos de rede;

- Arme ou desarme o eletricador via aplicativo ou 

por controle remoto;

- Receba noticação de violação em seu celular;

- Compatível com Android e IOS;

ELETRIFICADOR

18000 VOLTS18000 VOLTS

ELETRIFICADOR
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Sensor�Magnético
Sem�fio

LR03SW

- 03 setores de alarme (com e sem o)

- Conexão com a internet sem a necessidade de cabos de rede;

- Receba noticação de violação em seu celular;

- Arme ou desarme a central de alarme via aplicativo;

- Compatível com Android e IOS;

Central��de�Alarme
Wi-FiLR03S

- Fonte de alimentação bivolt automática;

- 03 setores de alarme ( com e sem o );

- Liga e desliga por controle remoto;

Central��de�Alarme

- Codicação: Code Learning;

- Frequencia: 433,92 Mhz;

- Alimentação: Bateria 

CR2032 (3V)



IoT 001

- Fonte de alimentação interna ( bivolt 90 

a 240Vac );

- 01 Saída para fechadura e 01 saída relé 

( NA/NF )

- Acionamento de cargas manualmente e 

via aplicativo;

- Compatível com Android e IOS;

Módulo�de�Comando
RX7500

- Fonte de alimentação interna ( bivolt 90 

a 240Vac );

- 01 Saída para fechadura e 01 saída relé 

( NA/NF );

- Acionamento de cargas manualmente e 

via controle remoto;

- Sistema de codicação ‘'Code Learning''

Módulo�Receptor

- Fonte de alimentação interna ( bivolt 90 

a 240Vac );

- 01 Saída para fechadura e 01 saída relé 

( NA/NF )

Botoeira�Touch

Vendido
separadamente

FTA300
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Sistema
anti violação 
de fechaduras

 Botão touch

Interna
Alimentação 

Porteiro Eletrônico
LR570 SMART

Porteiro Eletrônico
LR580 SMART

Botão touch

Externa
Alimentação 

- Entrada de rede elétrica no frontal de rua

- Alta potência de destravamento de fechadura;   

- Capa protetora contra chuva;

- Destravamento de fechaduras elétricas de 12V;

- Permite o uso de até duas extensões de áudio 

(LR2015);

- Função não perturbe;

- Alarme anti-furto (dispara o toque no monofone

  em caso de violação do frontal);

- Função beep que sinaliza o portão aberto.

  (fonte bivolt automática de 90 a 240 Vac);

- Entrada de rede elétrica no monofone

- Alarme anti-furto (dispara o toque no monofone;

- Capa protetora contra chuva;

- Função beep que sinaliza o portão aberto.

  em caso de violação do frontal);

- Função não perturbe;

- Destravamento de fechaduras elétricas de 12V;

  (fonte bivolt automática de 90 a 240 Vac);

- Permite o uso de até duas extensões de áudio 

(LR2015);

- Alta potência de destravamento de fechadura;
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Monofone
Universal
LR2015

      

Sistema
anti violação 
de fechaduras

 

- Design Slim;

- Plástico ABS de alta qualidade;

- Utilizado como extensão para vários 

porteiros eletrônicos do mercado 

(vide manual);

- Cobre totalmente a caixa 4x2'';

- Fácil instalação, com conectores 

externos.



Porteiro Eletrônico 
      LR550S JÚNIOR

  

Alarme
Anti furto

Frontal em
Alumínio

- Frente de alumínio cristalizado;

- Monofone produzido com plástico ABS de alta qualidade;

- Reposição de todas as partes dos produtos para 

manutenção;

- Permite o acionamento de fechadura elétrica 12V;

- Produzido com tecnologia SMD e excelente qualidade de 

áudio;

- Fonte de alimentação no frontal  127 / 220V (Selecionável).

- Capa protetora contra chuva;

Alarme
Anti furto

Frontal em
Plástico ABS

Porteiro Eletrônico 
      LR520S BABY

  - Monofone produzido com plástico ABS de alta qualidade;

- Permite destravamento de fechadura elétrica de 12V;

- Fonte de alimentação no frontal  127 / 220V (Selecionável).

  para manutenção;

- Capa protetora contra chuva;

- Produzido com tecnologia SMD e excelente qualidade de 

áudio;

- Reposição de todas as partes dos produtos

- Fonte de alimentação no frontal;
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LR4500 SMART
Vídeo Porteiro

Balun 
integrado

Sistema anti violação
de fechaduras

- LCD 4,3" Colorido;

- Função não perturbe;

- Acionamento de fechadura elétrica 12V;

  como extensão de áudio;

- Câmera Day night pin hole;

- Possui a função tamper (Essa função permite 

avisar a residência   caso  o  frontal de rua for 

violado).

- Ajuste de cor e brilho;

- Frontal e monitor com teclas touch;

- Balun integrado no produto;

- Entrada para 2 câmeras analógicas auxiliares;

- Design slim;

- Permite o uso do monofone universal LR2015;

- Excelente qualidade de áudio;

- Fonte de alimentação automática Bivolt (90 a 

240Vac);

- Permite instalação de mais 2 extensões de vídeo;



Porteiro Eletrônico 
      Coletivo Smart LR800

  - Disponível nas versões de 2, 4, 8, 16, 24 e 32 

pontos;

- Sistema anti violação de fechaduras;

- Fonte de alimentação 90 a 240V automática e 

incorporada ao produto;

 entre os apartamentos;

- Instalação a 2 os, sendo um deles “comum”

- Permite a utilização do monofone LR 2015;

- Chaves de chamada de alta qualidade evitando desgaste e 

oxidação.

- Destravamento de fechadura elétrica;

- Excelente qualidade de áudio;
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Porteiro Eletrônico 
      Coletivo Smart LR800R

  

- Instalação a 2 os, sendo um deles “comum” 

entre os apartamentos;

- Destravamento de fechadura elétrica pelo ramal, 

botoeira inteligente ou Cartão RFID;

- Permite a utilização do monofone LR 2015;

- Memória interna com capacidade para 300 

cartões RFID.

- Sistema anti violação de fechaduras;

- Disponível nas versões de 2, 4, 8, 16, 24 e 32 

pontos; 

- Fonte de alimentação bivolt automática e 

incorporada ao produto;
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Fechaduras Elétricas

Fechadura Elétrica
Com botão - LR121B
Com abertura para fora

Fechadura Elétrica
Com botão - LR120B
Com abertura para dentro

Fechadura Elétrica
LR120E
Com abertura para fora

Fechadura Elétrica
LR120S
Com abertura para dentro

- Alimentação de 12V através do porteiro
  eletrônico ou fonte externa;
- Sistema anti-retração do trinco;
- Proteção contra destravamento por impacto;
- Pintura em poliéster pó.

Fe
ch

ad
ur
as
�El

ét
ric

as



Fo
nt
e�
de

�al
im

en
ta
çã

o�

- Tensão de saída: 13,5VDC;

- Saída auxiliar para alimentação de câmeras e cargas 12VDC;

- Alimentação bivolt automática (90-240Vac);

- Indicação do nível da bateria por LED's;

- Entrada para botoeira;

- Acionamento via porteiro eletrônico universal;

- Permite instalação de uma bateria selada de 7A. *Não inclusa;

- Capacidade total de corrente de 2A;

- Saída exclusiva para fechadura elétrica e saída NA/NF;  

Fonte Nobreak
12V/2A Temporizada
FTA200

Fonte Nobreak
12V/2A Temporizada
 FTA200RX

- Tensão de saída: 13,5VDC;

- Entrada para botoeira;

- Saída auxiliar para alimentação de câmeras e cargas 12VDC;

- Permite instalação de uma bateria selada de 7A. *Não inclusa;

- Acionamento via porteiro eletrônico universal;

- Saída exclusiva para fechadura elétrica e saída NA/NF.

- Capacidade de memória para 30 posições;

- Alimentação bivolt automática (90-240Vac);

- Capacidade total de corrente de 2A;

- Indicação do nível da bateria por LED's;

- Acionamento via controle remoto;



- Capacidade de memória de 300 cartões RFID (Tags);
- Fontes de alimentação bivolt automática (90 a 240Vac)
  incorporada ao produto;
- Saída pulsativa para fechaduras elétricas;
- Saída de contato secos, que permitem o acionamento
  de outros equipamentos. Ex.: Fechaduras magnéticas,
  portões elétricos;
- Entrada para botoeira;
- Conexão universal com interfones residenciais
  ou coletivos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

CONTROLE DE ACESSO
COM RFID LR300

LR300B

LR300
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TX7000 - Frequência de transmissão:

  433,92 MHz

- Alcance: 100m sem obstáculos

- Números de botões: 3

- Codicação: Code Learning

- Alimentação: 01 bateria 3V (CR2032)

- Design Slim

- Bateria de Alta Duração

- Alça para quebra-sol (opcional)

Controle Remoto
para cercas
elétricas, alarmes e 
centrais de portão

Contato
Deslizante
- Tratamento contra oxidação

- Corrente máxima: 20A

- Maior contato entre os pinos

- Rabicho soldado e isolado

  com tubo termo retrátil

- Dispensa suporte de aço para xação

- Com abas de xação por parafusos

- Nas cores branco e preto

- Caixa de proteção abs

 

- Frequencia: 13,56MHz

- Codicação exclusiva Lider

- Dupla autenticação de segurança   

 

A botoeira inteligente LR200 foi desenvolvida para acionamento de fechaduras 

na linha de porteiros eletrônicos Lider smart. 

Ainda mais segurança na instalação, uma vez que esses produtos possuem 

proteção contra destravamento de fechadura através de curto no frontal de rua.

A PLICAÇÃO:

PORTEIROS RESIDENCIAIS: LR 570 E LR 580

PORTEIROS COLETIVOS: LR802, LR804, LR808, LR816, LR824 E LR832

PORTEIROS COLETIVOS COM RFID: LR802R, LR804R, LR808R, LR816R, LR824R e LR832R

VÍDEO PORTEIRO: Lr4300 e LR4500

    

 

Botoeira

Tags

Smart LR200



35.�3471.7777 lidermg.com.br

fb.com/liderporteiroseletronicos/sac@lidermg.com.brSAC

Há�mais�de�30�anos,�sua�melhor�escolha�em�segurança.
PRODUTO 100%

NACIONAL
Segurança Eletrônica

Produção
Eletrônica Produção

Mecânica


