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Código do produto

F07372

4 BOTÕES 202V DUOX/VDS

Referência

EAN

7372

8424299073729

Descrição.
Descrição

Botões de chamada integrados em módulos de botões para a nova botoneira SKYLINE, para localização na moldura da botoneira.
Botões de chamada de zamak injetado com acabamento cromado, em linha com o perfil curvo da botoneira. Estanque para
exteriores.
Dotados de contactos especiais com banho de ouro que lhes proporcionam maior durabilidade.
A pressão do botão de chamada é confirmada através de um sinal acústico emitido pelo amplificador.
Os botões de pressão incluem um porta-cartões em policarbonato (acesso frontal), para alojar uma etiqueta com o nome do
proprietário da habitação e o número da porta. Iluminação integrada que permite visualizar os porta-cartões, mesmo na mais
completa escuridão.
São metálicos e apresentam uma forma arredondada, a par do perfil curvo da botoneira.
A montagem dos módulos de botões é extremamente simples. Depois de escolhida a combinação de módulos consoante o número
de habitações, procedemos a encaixá-los na moldura da botoneira.
O sistema de ancoragem consiste numa leve pressão do interior para o exterior. Finalmente, os diferentes módulos de botões
unem-se através de conetores facilmente ligáveis que estão incluídos.
Módulos disponíveis de botões simples e duplos.
A nova botoneira SKYLINE de porteiro eletrónico e videoporteiro é uma botoneira robusta e elegante que se destaca pela sua
durabilidade e beleza, resistência e fiabilidade.
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SKYLINE é a nova linha de botoneiras de rua de porteiro eletrónico e videoporteiro de perfil contínuo e composição modular da
Fermax. A linha é composta por 8 molduras com medidas diferentes, onde se encaixam facilmente os diversos módulos: botões,
porta-cartões, câmara, amplificador, controlo de acessos, etc. As molduras permitem acoplar um determinado número de módulos.
Existem dois tamanhos de módulos: V e W. Os módulos W medem o dobro dos módulos V.
Medidas Módulos.
- Módulo V: 105,2x47,5 mm (largura-altura).
- Módulo W: 105,2x95 mm (largura-altura).
É possível combinar duas ou mais botoneiras, sempre que forem da mesma série, para ter uma maior capacidade de botões e
acessórios.
Módulo para colocar na moldura da Nova botoneira SKYLINE.
Detalhes Técnicos Adicionais

Existem 2 tamanhos de módulos de botões.
Medidas Módulos.
- Módulo V: 105,2x47,5 mm (largura-altura).
- Módulo W: 105,2x95 mm (largura-altura).
Consumo: 3 mA (iluminação por fila de botões).
Desenvolvidos para sistemas VDS e BUS2. Não requerem módulos de extensão de chamadas.

Detalhes.
Peso embalado do produto (kg)

Medidas de embalagem (cm)

Tecnologia de VP

0.1402

11,5x5x3,3

GENERICA

Manuais

97515_Mod_Pulsad_Skyline_VDS-BUS2-DUOX-LYNX_V07_17.pdf
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