Kits Way

Kit

1 & 2 inquilinos

tecnologia: 2 fios não polarizados
REF. 1401 Kit Way vídeo 1/Inq.
O kit inclui:
• Botoneira 1/inq. com viseira (ref.1407).
• Monitor a cores TFT 7” com ecrã táctil capacitiva.
• Alimentação (ref.1410).
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REF. 1402 Kit Way vídeo 2/Inq.

x2

O kit inclui:
• Botoneira 2/inq. com viseira (ref.1408).
• Monitor a cores TFT 7” com ecrã táctil capacitiva (2unids).
• Alimentação (ref.1410).
Ampliações do kit
Os kits admitem segundo monitor sem alimentação
adicional.

Especificações do monitor

• Ampliação de kit WAY 1/inq.: monitor (ref.1405).
• Ampliação de kit WAY 2/inq.:
- ref.1405
- ref.1406

Botoneira

131

Esquema básico de instalação

O kit Way inclui botoneira de

rua fabricada em zamak, com

camara CCD a cores de série.
Instalação Saliente.

225

18

• Alimentação: DC 24~28V.
• Consumo de energía: Standby 12mA; Funcionamento 350mA.
• Ecrã: TFT digital a cores 7” . Ecrã táctil capacitiva.
• Sinal do vídeo: 1 Vpp, 75Ω, CCIR padrão.
• Cablagem: 2 fios, não polarizados.
• Dimensões: 225(H) x 131(V) x 18(P)mm.

2 fios

B
Especificações do botoneira da rua

Sempre com viseira

2 fios

Protege a botoneira da chuva,
neve, etc. Incluída no kit.
A presentação dos produtos
é genérica.
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Perfil

1/Inq.

1

2/Inq.

O kit está disponível para 1 ou 2 inquilinos.
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2 fios

100:240Vac

25

• Zamak.
• Porta cartões retro-iluminados.
• Viseira para montagem de superfície.
• Cámara CCD a cores de alta sensibilidade.
• Sensor de iluminação.
• Controlo de relé para activar un trinco.
• Dimensões: 95(H) x 155(V) x 25(P)mm.
• Requer instalação com viseira.
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2 fios
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2 fios

CABLADO

A

B

Par trançado 2x0,75mm2

60

60

Par trançado 2x1mm2

80

80

*Com o alimentador
incluído no kit, é
possível ligar um
trinco de 123Vcc
250mA.

Dimensões: (horizontal)x(vertical)x(profundidade)mm

A representação dos produtos é genérica.
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Do it your

PU01198
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Monitor (para 1a vivenda).
Monitor (para 2a vivenda).

Video Door Entry Systems

Para quem gosta de
fazer as coisas de forma
diferente...

Do it your

Ligar / apagar ecrã

Indicador de chamadas
perdidas
Escolha 20 melodias

diferentes, personalize os

Trincos

ajustes do monitor, grave

vídeos e capte imagens das
suas visitas, tudo isto num
único kit.

…para quem gosta de fazer

as coisas de forma diferente
FERMAX apresenta

Intercomunicação
Estabelece comunicação entre dois
monitores instalados dentro da vivenda. No
kit de 2 linhas existe a opção de chamada a
outra vivenda.

o novo

plug&play

kit

Ativação automática da câmara
principal / comunicação com a
botoneira da rua

Monitor

Reprodutor
Após 3 segundos, o monitor grava automaticamente um
vídeo (no caso de existir um cartão micro SD) ou uma
fotografia das visitas. Também tem a opção de tirar uma
fotografia manualmente enquanto responde à chamada. Os
vídeos/fotografias gravados a partir da botoneira de rua são
visualizados no ecrã na monitor.

Ajustes
Brilho/contraste, selecção de melodias, data
e hora, volume de chamada para dia e noite,
selecção de idiomas (16 idiomas), etc.

Não incomodar
Função “Não incomodar:
1 hora, 8 horas ou modo permanente.

Registo do chamadas
Todas as chamadas, tanto da botoneira
para o monitor, do monitor para a botoneira,
como entre monitores, são registradas, e
podem ser revisadas mais tarde.

Chamadas registradas
Capacidade:
118 imagens (sem
cartão micro SD)
ou vídeos gravados
até 32G (com cartão
micro SD).
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06-23

15:22

Vizinho

06-18

20:54

Botoneira

06-12

21:43

Vizinho

05-29

13:16

Chamada interna

06-18

21:43

Vizinho

O monitor e a botoneira da rua

já estão programados e prontos
para funcionar.

Ecrã táctil capacitivo
Monitor digital TFT 7” a cores com ecrã
táctil capacitivo que permite
utilização intuitiva.

