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 Botão luminoso e resistente

 Funcionamento em posição de ramal em PABX Intelbras

 Controle do acesso por telefone ou boteira

Soluções integradas em comunicação

TELECOM

XPE 1001 T Porteiro eletrônico



Soluções integradas em comunicação 

TELECOM

Especificações técnicas

Possui 2 acionamentos: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco (em paralelo)•	

Abertura de fechadura por telefone (MF)•	

Abertura de fechadura por botoeira•	

Ajuste de volume de 3 níveis de recepção (RX) e 3 níveis de transmissão (TX)•	

Possibilidade de configurar prioridade maior para o eletreto (TX) ou para o alto-falante (RX)•	

Atendimento automático da ligação destinada ao ramal analógico no qual está instalado•	

Fonte chaveada interna (90 - 240 V automática)•	

Possibilidade para fonte externa 18 VDC/ 330 mA (opcional)•	

Viva-voz com alta qualidade de áudio•	

Capa protetora e botão resistente•	

XPE 1001 T

O porteiro eletrônico XPE 1001 T uniu o melhor do design, qualidade de áudio com a perfeita sintonia com os PABX Intelbras.
Possibilita a comunicação direta ao ramal ou grupo de ramais previamente programados em um PABX Intelbras com acionamento 
realizado por telefone ou botoeira. Possui design totalmente inovador, proteção contra intempéries, botão resistente, viva-voz, 
saída para fechadura eletromagnética em paralelo ao acionamento do contato seco.

Porteiro eletrônico

Intelbras S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505
CNPJ: 82.901.000/0001-27
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Dimensões (A x L x P) 155 x 97 x 75 mm

Peso bruto 340 g

Abertura
•	Fechadura	eletromagnética:	12	V	1	A

•	Acionamento	de	contato	seco:	24	V	1	A

Tensão de operação
Rede AC (90 a 240 V automática) ou fonte externa

de 18 VDC/ 330 mA

Frequência de operação 50/60 Hz

Consumo <1 W

Tipo de conexão Conector de pressão (engate rápido)

Facilidades

Cenário de aplicação

Aciona dispositivo
através de 
contato seco

Porteiro 
eletrônico

Central telefônica
Intelbras

Telefones que
ativam o comando

Abre fechadura
através de saída
eletromagnética 12 V


