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Código do produto

F06554

MONITOR SMILE 7" VDS BASIC
DDA

Referência

EAN

6554

8424299065540

Descrição.
Descrição

Monitor de videoporteiro a CORES com comunicação em modo mãos livres. Ecrã TFT 7”.
Instalado na habitação, permite a comunicação com a botoneira da rua, a abertura da porta e ver as visitas através do ecrã
incorporado.
Sistema VDS: sistema de porteiro e videoporteiro de instalação simplificada que não utiliza fios de chamada por habitação.
A chamada é efetuada através da transmissão de um código de chamada digital, gerado pelo amplificador VDS.
Em obra nova, a instalação pode ser realizada com o seguinte tipo de cablagem: 5 fios / 3 fios + Coaxial (vídeo). Permite gerir
edifícios de até 199 habitações, 2 acessos de entrada e central de portaria.
Distância máxima a partir do primeiro acesso até à última habitação: 200 m
O amplificador VDS inclui de série o sintetizador de voz. Ao acionar o trinco, é emitida uma mensagem: "porta aberta, fechar depois
de entrar".
Os terminais de habitação requerem uma programação simples que é realizada a partir da botoneira da rua. Através desta
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programação, é atribuído a cada terminal (telefone ou monitor) um código de chamada.
A comunicação é privada.
Cablagem
- Áudio: bus de 3 fios.
- Vídeo: 5 fios / 3 fios + Coaxial (vídeo).
Distância máxima a partir do primeiro acesso até à última habitação: 200 m
O monitor SMILE é a opção perfeita para se integrar nas habitações mais modernas e atuais, graças ao seu design compacto e
formato essencial que transmite um estilo fresco e elegante ao mesmo tempo. Universal.
O SMILE reduz e estiliza os seus componentes, permitindo ao utilizador desfrutar da máxima simplicidade: um terminal com
superfície plana, esquinas arredondadas e perfil extraplano.
Fabricado em plástico ABS de alto impacto, a sua parte frontal é coberta por uma lâmina transparente de metacrilato com elevada
proteção ultravioleta. O teclado capacitivo torna mais subtil e agradável a sua utilização, para percorrer um menu OSD intuitivo e
com uma multiplicidade de funcionalidades.
O ecrã do monitor SMILE converte-se na interface ideal para o utilizador. Graças ao seu menu OSD, permite navegar pelo ecrã
através de ícones gráficos de interpretação intuitiva, tirando o máximo partido das funcionalidades do monitor.
Detalhes Técnicos Adicionais

Funcionamento mãos livres total; depois de ativado o canal de
botoneira de rua/habitação, a comunicação é simultânea.
Consumo:
- em repouso: 33 mA
- ativo: 750mA

Detalhes.
Peso embalado do produto (kg)

Medidas de embalagem (cm)

Tecnologia de VP

0.571

4,7x20,8x22

VDS

Manuais

97711Ag_Man_Avanz_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V09_15.pdf
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97711Eg_Man_Avanz_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V09_15.pdf
97711Fg_Man_Avanz_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V09_15.pdf
97711Ig_Man_Avanz_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V09_15.pdf
97712m_Guia_rapida_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V10_16.indd.pdf
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