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J2 lado A: Para funcionar 
com centrais de interfonia e 
porteiros coletivos Amelco. 
 
J2 lado B: Para funcionar 
com centrais de interfonia e 
porteiros coletivos de 
outras marcas. 

                                                INTERFONE COLETIVO IC65 
419136 – 1401 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 
APRESENTAÇÃO 
 
O interfone é fabricado 100% em ABS com um novo conceito de design e performance na comunicação de 
centrais de interfonia. Compatível para perfeito funcionamento junto a centrais de portaria AM-CCD10, AM-
C100 e CPC-4, além dos porteiros coletivos Amelco AM-PPR, AM-PM08, AM-PM04 e PPR “dois fios”. 
Funciona também com as centrais de interfonia e porteiros coletivos de outras marcas.  Substitui em todos os 
aspectos os interfones coletivos modelos IC44, IC45 e IC55.  
Quando utilizar o interfone, não coloque o monofone próximo do ouvido ou não pressione a 
lingüeta na base do monofone se o som ou o botão de toque estiver acionado. 

INSTALAÇÃO 
1. Para ter acesso aos terminais de ligação, abra o aparelho soltando o parafuso existente na base do 

interfone.  
2. A placa do IC65 possui 2 terminais de ligação. Conecte os terminais (+) e (1) do interfone aos 

terminais (+) e (T) do Sistema coletivo Amelco, (+ com +) e (1 com T). 
3. Para fixação do interfone na parede utilize os furos no fundo do interfone e os parafusos e buchas 

que acompanham o produto, se desejar utilize o acabamento para caixas 4X2. 
4. Para extensão, instale outro interfone IC65 ligado em paralelo com o interfone principal, ou seja, 

terminais (+) e (1) do interfone principal nos terminais (+) e (1 ou T) do interfone extensão. 
 
Para abrir o interfone: 

1) Tire o fone do gancho 
2) Solte o parafuso 
3) Desencaixe a base no fundo 

 
Para fechar o interfone: 

1) Encaixe a base do fundo 
2) Aperte o parafuso 
3) Coloque o fone no gancho 
 

 
                

Botão para 
acionamento 
de fechadura.

Terminais de ligação 
(1) e (+). 
Ligar aos fios vindos do 
Porteiro Coletivo ou Central 
de Interfonia. 

Figura 

Se desejar reduzir  
o volume de toque,  
retire o jumper (J1). 

Acabamento 
4X2. 

(Opcional) 
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