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Porteiro Eletrônico
LR 570 SMART
Características:

Características:

- Design Slim;
- Plástico ABS de alta qualidade;
- Cobre totalmente a caixa 4x2;

Monofone e Extensão Universal
LR 2015 

TECNOLOGIA
TOUCH

- Botão de chamada com tecnologia touch;
- Bivolt Automático 90 a 240 Vac;
- Fonte no monofone;
- Design Slim;
- Fácil Instalação; 

ANOS
DE CONQUISTAS

LR 2070

LR 2015

LR 570 F



Vídeo Porteiro

Com teclas touch
color 5’’

- Frontal de rua e monitor acionados por 
  teclas touch;
- LCD digital de 5 polegadas, com ajustes de cor, 
  contraste, brilho e nitidez;
- Função não perturbe;
- Entrada de 4 câmeras, sendo 1 do frontal e 
  mais 3 auxiliares;
- Modo sequencial de câmeras, onde essas vão se 
  alternando de forma automática;
- Viva-voz, ótima qualidade de audio;
- Bivolt automático (90Vac - 240Vac);
- Câmera CCD color, Day / Night, Infra Vermelho, PIN HOLE;
- LED’s Infravermelho para visualização noturna;
- Permite visualização sem conversa;
- Destravamento de fechadura;
- Instalação a 4 fios;
- Injetado em plástico ABS de alta qualidade;
- Ajuste do volume no frontal;
- 1 ano de garantia;
- Cores disponíveis para o monitor: preto e branco;   

- Monitor acionado por teclas touch;
- Frontal em alumínio;
- LCD digital de 5 polegadas, com ajustes de cor, 
  contraste, brilho e nitidez;
- Função não perturbe;
- Entrada de 4 câmeras, sendo 1 do frontal e mais 3 auxiliares;
- Modo sequencial de câmeras;
- Viva-voz, ótima qualidade de audio;
- Bivolt automático (90Vac - 240Vac);
- Câmera CCD color, Day / Night, Infra Vermelho, PIN HOLE;
- LED’s Infravermelho para visualização noturna;
- Permite visualização sem conversa;
- Destravamento de fechadura;
- Instalação a 4 fios;
- Injetado em plástico ABS de alta qualidade;
- Ajuste do volume no frontal;
- 1 ano de garantia;
- Cores disponíveis para o monitor: preto e branco;   

LR 5600 (Kit com monitor preto)
LR 5500 (Kit com monitor branco) 

Porteiro coletivo
com teclas touch

Características:

Vídeo Porteiro
touch color 5’’
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Características:

Vídeo Porteiro
Color 3,5’’

 - Display colorido de 3,5 polegadas, em cristal líquido (LCD), 
   com ótima qualidade de imagem;
 - Entrada para uma câmera auxiliar colorida ou preto e branco;
 - Câmera CCD color, Day / Night, Infra Vermelho, PIN HOLE;
 - Visualização da imagem externa sem a necessidade 
   de retirar o monofone do gancho;
 - LED’s Infravermelho para visualização noturna;
 - Permite a ligação de extensões de vídeo e áudio;
 - Design compacto e moderno;
 - Instalação simples, fácil e rápida;
 - Função não perturbe;
 - Destrava fechadura 12V;
 - Bivolt automático;

Características:
- Acabamento em plástico ABS;
- Alimentação no frontal;
- Acompanha o monofone LR 2010

Fechaduras Elétricas

LR 120
COM CHAVE TETRA LR 120S COM CHAVE SIMPLES

LR 501H

Porteiro Coletivo
Linha LR 5000
Módulos Principais
- Com toda a eletrônica embarcada;
- Modelos de 02 a 08 pontos;
- Acabamento em alumínio;
- Instalação a 2 fios, sendo um comum a todos os apartamentos;

Módulo de extensão
- Não possue eletrônica embarcada;
- Acabamento em alumínio com capa protetora em ABS;
- Deve ser sempre instalado com um dos módulos principais;
- Modelos de 10 a 14 pontos;

Os monofones (LR2010/LR2015) e fontes (LR100) 
são vendidos separadamente.    

Características:Características:

Características:

- Teclas Touch com retroiluminação; 
- Modelos de 2, 4, 6 e 8 pontos; 
- Design moderno e avançado; 
- Excelente qualidade de áudio; 
- Sigilo na comunicação; 
- Instalação a dois fios; 
- Ligação com fio comum; 
- Alimentação através de fonte 15VAC 
(LR100 não inclusa)  

LR 5000 (Kit com monitor branco)
LR 5100 (Kit com monitor preto)

Características:
- Acabamento em alumínio;
- Alimentação no frontal;
- Acompanha o monofone LR 2010;
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LR 5502 / LR 5504 
LR 5506 / LR 5508

LR 3500

Monitor touch 
com frontal 

touch

Monitor touch 
com Frontal em

alumínio

TECNOLOGIA
TOUCH

TECNOLOGIA
TOUCH

TECNOLOGIA
TOUCH

LR 501 COMBO
Características:

- Frontal com acabamento em alumínio;
- Excelente qualidade de áudio;
- Instalação a dois fios;
- Bivolt Automático  (90Vac a 240Vac);
- Permite 2 extensões;
- Função não perturbe;
- Sinalizador de portão aberto;
 (é necessária a fechadura LR120P opcional)
- Sistema anti-furto do frontal de rua;
- Destravamento por pulso curto ou longo 
  para fechadura elétrica;      

INTERFONIA 
RESIDENCIAL

Características:
- Injetado em ABS de alta qualidade;
- Alta qualidade de áudio;

LR 550 Júnior LR 520 Baby LR 2010 
(monofone)


