
COMUNICAÇÃO 
E SEGURANÇA 
CONDOMINIAL HDL

SOLUÇÕES INTEGRADAS
PARA CONDOMÍNIOS 

 DE DIVERSOS TAMANHOS

ESPECIALISTA
EM SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
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Monitoramento 
visual 
do perímetro  
do condomínio

Acesso facilitado  
de moradores

Comunicação direta 
entre visitantes, 
Portaria e moradores

Liberação da entrada e saída 
 de residentes e visitantes

Modularidade, 
escalabilidade
e confiabilidade

Único dispositivo  
externo: 
áudio, vídeo, 
tags e senha

Gestão integrada  
de todas essas 
funções via  
software gratuito



SOLUÇÃO FLEXÍVEL 
PARA CONDOMÍNIOS
Solução MISTA para condomínios de médio 
porte, em que há uma solução ÁUDIO 
implementada, mas com infraestrutura para 
solução Vídeo já disponibilizada. Assim, cada 
condômino decide se e quando migrar para 
ÁUDIO&VÍDEO. Todo o Controle de Acesso 
é integrado e operado através do Software 
CTI, direto da Portaria ou da Administração 
do Condomínio.

Usualmente, condomínios de pequeno  
a médio porte que optam pela substituição  
da Portaria local pela tecnologia, com 
solução ÁUDIO&VÍDEO e Controle de Acesso 
integrados, operando autonomamente 
ou através do Modelo de Portaria Virtual.

CONDOMÍNIOS 
AUTÔNOMOS

SEGURANÇA 
CONDOMINIAL INTEGRADA
Elevado grau de segurança para condomínios 
de grande porte, em solução que integra 
Comunicação Áudio, Controle de Acesso  
e monitoramento de imagens, alarmes 
técnicos, tudo gerenciado através  
do Software CTI.

ESCOLHA 
A SOLUÇÃO HDL 
MAIS ADEQUADA



FECHADURAS ELÉTRICAS E ELETROMAGNÉTICAS
Seguindo a tradição de 40 anos e qualidade HDL, fechaduras extremamente robustas e duráveis  
para diferentes tipos de aplicação.

PORTEIROS E PAINÉIS EXTERNOS F12-S
Em um único painel externo, é possível agregar Áudio, Vídeo e Controle de Acesso. Facilidade na 
instalação e com design moderno e robusto, possui teclado antivandalismo e iluminação noturna 
para fácil localização. Em determinadas condições, são compatíveis com soluções de outras 
marcas.

CENTRAIS FLEX
Ideal para condomínios de até 1800 apartamentos, disponível nas versões de 16, 32, 72, 152 e 312 
ramais. Únicas no mercado com possibilidade de soluções Áudio, Áudio&Vídeo ou Mistas, com 
facilidade na instalação e 100% confiáveis.

A OFERTA MAIS 
COMPLETA PARA 
CONDOMÍNIOS

SOFTWARES, PLACAS MODULARES E ACESSÓRIOS
Acessórios e placas eletrônicas, com funções dedicadas, como a placa de memória ou a Ethernet 
que possibilitam acesso remoto, além do benefício de configurar, gerenciar e integrar todas as 
funções através do Software CTI, gratuito.

CONTROLE DE ACESSO
Com o controle remoto, painel com teclado e os cartões e tags RFID, é possível controlar  
por onde, quando e quem entra e sai do condomínio.

SINERGIA COM OUTRAS OFERTAS DO GRUPO LEGRAND
Todo o potencial de sinergia entre as diferentes soluções Legrand. 
Infraestrutura de instalação e encaminhamento de cabos, proteção 
e qualidade de energia e o controle e sensoriamento das áreas comuns.

INTERFONES, TELEFONES CENTRIXFONE E VÍDEO SENSE
Homologados pela ANATEL, com possibilidade de atender Áudio e Vídeo, possuem um design 
moderno e slim, ideal para qualquer ambiente.

Quadros Metálicos
Acionamento

de Luzes 
Temporizadas

Sensores de Presença

Nobreaks



DIFERENCIAIS DAS CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO

GESTÃO E OPERAÇÃO

Software 
CTI gratuito

Gestão do Controle de 
Acesso através do software 

“Acessos”, gratuito 
e integrado ao CTI

Modo 
“Portaria Virtual”

Monitoramento em tempo 
real de ramais e troncos 

sendo utilizados

FUNÇÕES ESPECIALIZADAS

SOS

Encaminhamento 
automático de chamadas 

(Siga-me)

Chamada / 
Alerta de Pânico (SOS) Despertador Não perturbe

Aviso 
de chamada 

recebida

ID $

Identificador 
de chamadas

Agenda e Secretária 
Eletrônicas Integradas

Broadcasting 
de mensagens

Terminal 
virtual

Registro de chamadas 
Tarifação / Bilhetagem 

completa

ESPECIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO1.

2.

3.

+1

Diagnóstico, Suporte 
e Assistência Técnica 
remota via internet, 

inclusive para atualização 
de firmware

Permite até 2 porteiros 
tradicionais sem 

a necessidade 
de ocupar ramais

Identificação  
por voz

Configuração de plano  
de numeração simplificada 

(blocos)

16

Capacidade para
até 1800 apartamentos

Até 16 enlaces
simultâneos

Central
de Interligação

Conectividade múltipla:
Ethernet, USB e Serial

1800



SERVIÇO 
DE PRÉ E 
PÓS-VENDA 
HDL

A HDL investe continuamente em ferramentas e processos 
inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes 
e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação 
e utilização de seus produtos.

Suporte para especificação e cotações de projetos;

Call center para suporte técnico;

Ampla rede com mais de 200 assistências técnicas 
autorizadas;

Programa contínuo de formação e treinamentos;

Documentação técnica - manuais, vídeos etc.;

Materiais de comunicação - catálogos, website, 
folhetos, entre outros.

www.hdl.com.br

facebook.com/LegrandBrasil

legrand.com.br/blog

youtube.com/legrand

HDL da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

Av. Abiurana, 1150 - CEP: 69075-010 
Distrito Industrial - Manaus/AM - Brasil


