
As centrais Conecta + e Modulare + são projetadas com alta tecnologia para garantir 
máxima qualidade na expansão ou profissionalização da comunicação. Equipadas com 
processadores modernos, capazes de executar todas as facilidades de maneira rápida e 
confiável, são ideais para micro e pequenas empresas, garantindo mobilidade com o uso 
da tecnologia DECT (até 5 ramais sem fio adicionais)1.

Conecta +
Modulare +

 » Identificação de chamadas DTMF 
e FSK incorporada e automática 
(sem necessidade de placa ou 
programação)

 » Ramais sem fio através de 
tecnologia DECT2

 » Seleção automática de linhas 
incorporada

 » Siga-me externo 

 » Programação simplificada via 
teclado telefônico

 » Fonte de alimentação interna

 » Bloqueio de recebimento de 
chamadas a cobrar

 » Atualização de firmware via pen drive 

 » Bilhetagem 

 » Código particular

 » Conferência 

 » Não perturbe 

 » Despertador 

 » Ramal econômico 

 » Monitoração de ambiente 

 » Atendimento automático DISA (4 canais)2

 » Envio de mensagens DISA via pen drive
1 Compatível com TS 40 R, TS 60 R e TS 3111.  
2 Acessório.

Centrais telefônicas

Características
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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Especificações técnicas

Capacidade mínima 2 linhas e 4 ramais

Capacidade máxima

Conecta +: 2 linhas e 8 ramais analógicos fixos + 5 ramais 
DECT

Modulare +: 4 linhas e 12 ramais analógicos fixos + 
5 ramais DECT

Modularidade
4 ramais por Placa ramal

1 tronco por Placa tronco

Slots
Conecta +: 1 slot universal para placa acessório

Modulare +: 2 slots universais para placas acessórios

Enlaces

2 enlaces fixos/interno

4 enlaces variáveis (um enlace para cada placa tronco, 
porém, quando não existe placa tronco conectada no slot 
a posição torna-se enlace interno)

Numeração dos ramais

Ramais fixos: 
Conecta +: 20 ao 27

Modulare +: 20 ao 30 e o 36

Ramais DECTs: 31 ao 35

Os ramais 20 e 23 são os ramais principais, através deles 
serão realizadas todas as programações do PABX

Frequência operacional da 
placa DECT

1910 a 1920 MHz

Protocolo de RF DECT 6.0

Tipo de antena Interna e externa

Nível de sinal 23 dBm

Sinalização Decádico (DC/pulso) e Multifrequencial (MF/tom)

Alcance dos ramais analógicos 1100 Ω (incluindo o telefone)

Alcance das linhas 2000 Ω

Alimentação AC
Fonte interna - 100 a 240 V, 50 ou 60 Hz full range 
(automático)

Proteção de programação
Programação salva em memória não volátil e bateria para 
manter o horário da central

Proteção elétrica
A central possui proteção contra transientes nas entradas 
de tronco (juntor) e alimentação AC

Na falta de energia

Conecta +: as linhas 1 e 2 são acopladas aos ramais 20 e 
21 respectivamente

Modulare +: as linhas 1, 2, 3 e 4 são acopladas aos ramais 
20, 21, 22 e 23 respectivamente

Potência máxima 30 W

Dimensões (L x A x P) 270 x 210 x 70 mm

Peso
Conecta +: 940 g

Modulare +: 940 g

Temperatura recomendada 0 °C a 40 °C

3 Verificar em nosso site a lista de telefones compatíveis. 
Produto beneficiado pela Legislação de informática brasileira.
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Soluções integradas


