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INTERCOMUNICADOR DE VOZ GSM 

Mobile Intercom 101 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Características 

 Interface GSM 850/900/1800/1900MHz 

 Slot interno para cartão Mini SIM 

 Antena GSM interna 

 Sensor de abertura de porta 

 

Aplicações Típicas 

 Porteiro que realiza chamadas GSM para um celular 

cadastrado. 

 Possibilita o acionamento da porta remotamente.  

 Intercomunicador que possibilita a configuração do 

tempo de rings e do tempo de conversação. 

 Ponto de controle de acesso utilizando um sistema 

eficaz de logs e envios de alertas via SMS. 

 

 

 

Visão Geral 

O Mobile Intercom 101 foi desenvolvido como uma nova solução de interfonia ou automação, sendo a mais nova 

ferramenta de conectividade IoT (Internet das Coisas). Agora você tem mais um dispositivo conectado em sua residência 

permitindo mobilidade e aliando custo e benefício. 

Integrante da família de Endpoints da Khomp, o Mobile Intercom 101 é um dispositivo GSM com inteligência 

embarcada, combinando agilidade, segurança e autonomia. Funcionando também como um porteiro eletrônico, utiliza a rede de 

telefonia celular GSM para a sua comunicação. Possui uma eficiente viva voz e um relé de contato seco para que seja possível a 

abertura de uma porta remotamente, mesmo que não haja uma pessoa dedicada a essa atividade, tornando-se uma excelente 

opção para ambientes como casas, escritórios, sistemas multifamiliares para edifícios, comunidades e condomínios fechados. É 

equipado com um SIM Card interno que irá estabelecer a conexão entre o porteiro e um aparelho de telefone previamente 

cadastrado no sistema. 
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Mobile Intercom 101 

Características e Benefícios 

Funcionalidades 

 Abertura da porta remotamente a partir do celular 

cadastrado no sistema 

 Controle de volume de microfone e alto-falante 

separadamente 

 Sensor de estado de porta aberta. Configurável de 15 a 

86.400 segundos (24 horas) 

 Sistemas de alertas via SMS 

 Serviço de Log 

 Controle de acesso utilizando a tecnologia GSM 

 Aplicativo para telefones Android e iOS facilitando a 

configuração do produto 

 

Características Técnicas 

 Interface GSM Quad Band: 850/900/1800/1900MHz 

 Slot interno para cartão Mini SIM (2FF) 

 Adaptador cartão Mini SIM para Micro e Nano SIM 

 

 Antena GSM interna com ganho de 3,5 dBi e conector 

SMA 

 Potência de saída de áudio (alto-falante): 1,5W 

 Saída do acionamento externo (Relé): 10A/14 VDC; 

10A/120 VAC 

 

Características Físicas 

 Alimentação: 12 VDC 

 À prova de chuva e respingos de água  

(Grau de proteção: IP66) 

 Modo de instalação: Sobrepor 

 Dimensões: 11,8 x 20,4 x 3,9 cm 

 

Garantias e Certificações 

 Garantia de fábrica: 1 ano 

 Certificado Anatel 

 Indústria certificada ISO 9001:2008 

 

 

 

Modelo de Aplicação 
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