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INTERFONIA A linha de interfonia HDL é a solução ideal para 
possibilitar conforto a todos os usuários, pois 
permite atender o visitante e abrir uma fechadura 
ou fecho elétrico a distância.

90.02.01.953 - Porteiro 
eletrônico F8NTL - AZ01

Porteiro Eletrônico F8 NTL
 oãçetorp( otet moc roperbos ed ocinôrtelE orietroP  •

contra intempéries).
)apmat( naxeL e )esab( SBA ocitsálp me odacirbaF  •

 sotnop 3 uo seõsnetxe 2 éta ed oãçalatsni a etimreP  •
(um fone que acompanha o Kit mais 2 interfones 
avulsos).

 od anretxe edadinu a arap oãçaloivitna emrala iussoP  •
porteiro eletrônico.

 arudahcef ed otnemanoica e onretxe oiduá ed etsujA  •
elétrica 12 Vac.

Porteiro Eletrônico F8-S 
 ocitsálp me odacirbaf ,roperbos ed ocinôrtelE orietroP  •

ABS e acabamento frontal em alumínio escovado. 
 sonretni sotnop 4 éta ed oãçalatsni a etimreP  •

(4 pontos, sendo 1 fone que acompanha o 
Kit + 3 interfones). 

 edadinu an oãçaloivitnA emralA ed ametsis iussoP  •
externa. 

• Aciona fechaduras de 12volts. 
 tlovib oãçatnemila moc anretni etnof iussoP  •

automática (127/220 Vac - 50/60Hz). 
 euq odipár e ocitárp oãçalatsni ed ametsis ovoN   •

simplifi ca a instalação. (Não há necessidade de abrir o 
painel externo para efetuar a instalação)

• Ajuste de volume do toque

90.02.01.217 
Porteiro eletrônico F8-S

90.02.01.211 - Interfone 
AZ-S 01 cinza

90.02.01.210 - Interfone 
AZ-S 01 branco
90.02.01.213 - Interfone 
AZ-S 02 branco

90.02.01.234 
Caixa de proteção HBox F8-S
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LANÇAM
ENTO Caixa de Proteção HBox F8-S 

 orietroP od anretxe edadinu a arap oãçetorP  •
Eletrônico F8-S. 

 anretxe edadinu a erbos adax fi é S-8F xoBH axiac A  •
para garantir sua proteção contra danos físicos.

 ahnapmoca euq onredom e ocinú ngiseD  •
perfeitamente as linhas do novo F8-S. 

 etnematla é ,)oinímula( erbon lairetam me odatejorP  •
resistente a choques e intempéries. 

Interfone AZ-S 
 siaicnediser socinôrtele sorietrop arap senofretnI  •

e coletivos (podem ser aplicados como extensão de 
áudio para porteiros e vídeo porteiros). 

 uo aznic( 10S-ZA oãsrev an seroc saud me levínopsiD  •
branco com 1 botão) e na versão AZ-S02 (branco com 
2 botões) para o acionamento adicional de um portão 
ou de uma fechadura. 

• Ajuste de volume do toque

90.0 2.01 .234
Caixa de prote ção HBox 
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• A juste
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90.02.01.705  - Porteiro 
eletrônico F9-AZ01

Porteiro Eletrônico F9AZ
 amu odnetnoc roperbos ed ocinôrtelE orietroP  •

unidade externa F9AZ (com teto), uma fonte de 
alimentação TRA-400 e um interfone modelo AZ01.

.SBA ocitsálp e oinímula me odacirbaF  •
 sotnop 6 uo seõsnetxe 5 éta ed oãçalatsni a etimreP  •

(um fone que acompanha o Kit, mais 5 interfones 
avulsos e ligação de até 2 unidades externas, através 
do comutador HDL RL1000).

 a anoica e onretxe e onretni oiduá ed setsuja iussoP  •
fechadura elétrica 12 Vac.


