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Código do produto

F09479

MONITOR VEO-XL WIFI DDA 7"
DUOX PLUS

Referência

EAN

9479

8424299094793

Descrição.
Descrição

VEO-XL WIFI está equipado com uma conexão Wi-Fi que permite o encaminhamento de chamadas para dispositivos móveis .
Graças ao aplicativo Fermax BLUE, disponível gratuitamente na Play Store e App Store, as funções de vídeo porteiro podem ser
gerenciadas diretamente de um celular ou tablet, para conectá-lo à sua casa, onde você estiver.
Monitor VEO-XL com viva-voz. Caracteriza-se pela sua espessura, extra-plana. Graças ao seu menu OSD e ao layout dos botões, sua
interação com o usuário é simples e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para fácil
limpeza e proteção UV para torná-lo mais resistente à luz solar.
VEO-XL inclui uma tela widescreen colorida de 7 "(16: 9). Seu design balanceado com linhas simples é distinto, moderno e
minimalista. VEO-XL combina com o ambiente. Quando uma chamada é recebida, a imagem aparece automaticamente. é
pressionado o botão, a conversa com o visitante começa. A imagem desaparece automaticamente após 90 segundos ou quando o
botão é pressionado novamente. Para abrir a porta, pressione o botão chave.
ACESSÓRIOS:
CONECTOR
9447 CONECTOR DE MONITOR DUOX PLUS
Para montar o monitor na superfície da parede.
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SUBSTITUIÇÃO
3389 UNIVERSAL FRAME LARGE 210x240
Formato extra plano, confeccionado em plástico ABS de alto impacto, possui acabamento texturizado fino. Em substituição,
permite cobrir a lacuna deixada pelos equipamentos anteriores.
Dimensões: 210 x 240 x 10 mm
Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)
Sistema de áudio / vídeo: cor de áudio / vídeo
Montagem: Superfície (solicitar conector separado ref. 9447)
Suporte para desktop: Sim (ref. 9420)
Comunicação mãos-livres: Sim
Comunicação Press-to-talk opcional: Sim
Loop indutivo: Sim
Dimensões da tela: 7 ”(16: 9 widescreen)
Resolução da tela (H x V): 800 x 480
Cor do produto: branco fosco
Total de botões: 5
Tipo de botão de pressão: Mecânico (silicone)
Número de LEDs para sinais de luz: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)
PROGRAMANDO O ENDEREÇO DO TERMINAL
Do terminal: Do menu OSD
Do prato ou concierge: Sim
Do painel pela campainha (sem entrar em casa): Sim
FUNÇÕES
Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto / chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta função pode ser
habilitada pelo usuário. Desativado por padrão.
Chamada para a unidade de guarda: Sim (a partir do botão de abertura da porta)
Autoignição: Sim (até 3 placas / câmaras)
Menu OSD na tela: Sim
Botão para função adicional F1: Sim (enviar negativo e / ou comando)
Função adicional F2 da tela: Sim (somente comando, não negativo)
Campainha com melodia diferenciada do prato: Sim
Conexão para disp. adicionar. (ramal de chamadas, acionamento de luzes e sinos, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)
Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, no máximo 2 terminais adicionais (fonte de alimentação adicional pode ser
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necessária)
Capacho (função de abertura para profissionais): Sim (configurável até 12 h). Led verde ativado
AJUSTES
Data e hora: Sim
Seleção de melodia: Sim (5). Configurável para Painel do Bloco 0, Painel do Bloco 1, Painel de Entrada Geral 0 e Unidade de
Proteção.
Regulação do volume da chamada: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)
Função não perturbe: Sim (pelo menu OSD) + Sinalização do led vermelho
Regulação do volume do áudio da conversa: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)
Regulagem de brilho, contraste e cor: Sim (pelo menu OSD)
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Dimensões do produto (largura x altura x profundidade mm): 185 x 185 x 21
Tempo para atender ou abrir desde a ocorrência da chamada: 30 s.
Tempo de conversação: 90 s.
Privacidade da conversa: Sim
Tensão de alimentação: 18-24 Vdc
Consumo máximo (W): 9,9 W (18 W se o circuito indutivo estiver ativado)
Consumo ocioso emparelhado e conectado (W): 1,5 W
Temperatura de operação (ºC, ºF); Umidade: [-5 ° C, + 40 ° C] [23 ° F, 106 ° F]; [0%, 90%]
Adaptador de linha incluído no monitor: Sim (A, C, posição padrão OFF)
Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A +, F1, T
ENVIO DE CHAMADAS (APP PARA CELULARES E TABLETS)
Encaminhamento de chamadas para smartphones e tablets: Sim (aplicativo compatível com iOS> = 11; Android> = 6)
Conectividade: Wifi (2,4 Ghz) e 3G / 4G
Emparelhando o monitor com o roteador wi-fi da casa: Depois de instalar o aplicativo, o usuário deve se registrar. Emparelhamento
por digitalização QR no menu do monitor.
Número máximo de apartamentos que podem ser gerenciados pelo aplicativo: Ilimitado
Número máximo de smartphones / tablets nos quais a função de encaminhamento de chamadas da mesma residência pode ser
usada: 10 (incluindo dispositivos de administrador e convidados)
Número máximo de usuários que podem ser convidados pelo administrador: 5
Recepção de chamadas: Áudio e Vídeo dos painéis / portarias. Com visualização da chamada antes de ativar o áudio.
Tempo de conversação: 90 s.
Mudo (microfone desligado): Sim
Desativação de vídeo: Para reduzir o consumo de dados em 4G
Troca de placas / câmeras: Sim. Permite a troca para outras placas / câmeras (se houver) com a mesma sequência dos monitores.
Autoignição: Sim. Comunicação com 3 botoneiras / câmeras sem chamada prévia.
Ativação de função adicional (relé de luz da escada, segunda porta, etc.): Sim. Botão F1.
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Abertura da porta: Sim. Protegido pelo código de desbloqueio do smartphone / tablet: PIN, impressão digital, padrão ou rosto.
Ligue para o concierge: Sim
Registro de chamadas: Sim (atendidas em verde; perdidas em vermelho)
Configurações: Nome e foto da casa; Não incomodar; Mudança de senha; Seleção de chamadas e modo de vibração.
Capture fotos e vídeos: não do aplicativo. Somente automaticamente a partir do monitor.
Idiomas disponíveis: 16 (espanhol, inglês, francês, alemão, português, finlandês, tcheco, polonês, holandês, norueguês, grego,
dinamarquês, sueco, hebraico, russo, árabe)

Detalhes.
Medidas do produto (altura x

Peso embalado do produto (kg)

Medidas de embalagem (cm)

Tecnologia de VP

largura x profundidade) mm

0.521

19x4,3x19

DUOX

185 x 185 x 21
Manuais

970156Eb Man Inst duox APP BLUE V07_20.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970156Ib%20Man%20Inst%20duox%20APP%20BLUE%20V07_20.pdf,
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970193EIb%20Monitor%20VEO%20XL%20WiFi%20DUOX%20Plus%20V05_21.
pdf,
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970193FAb%20Monitor%20VEO%20XL%20WiFi%20DUOX%20Plus%20V05_21.
pdf,
970193Pb Monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V05_21.pdf
970194 Guia rap monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V09_20.pdf

Acessórios

F09447

F09447

F09447

F09447

CONECTOR DUOX PLUS

CONECTOR DUOX PLUS

CONECTOR DUOX PLUS

CONECTOR DUOX PLUS

F09447

F09447

F09447

F02040

CONECTOR DUOX PLUS

CONECTOR DUOX PLUS

CONECTOR DUOX PLUS

PROLONGADOR DE CHAMADA
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F02040

F02040

F02040

F02040

PROLONGADOR DE CHAMADA

PROLONGADOR DE CHAMADA

PROLONGADOR DE CHAMADA

PROLONGADOR DE CHAMADA

F09420

F09420

F09420

F09420

SUPORTE DE MESA MONITOR VEOXS/VEO-XL

SUPORTE DE MESA MONITOR VEOXS/VEO-XL

SUPORTE DE MESA MONITOR VEOXS/VEO-XL

SUPORTE DE MESA MONITOR VEOXS/VEO-XL

F09420

F09420

F09420

F03389

SUPORTE DE MESA MONITOR VEOXS/VEO-XL

SUPORTE DE MESA MONITOR VEOXS/VEO-XL

SUPORTE DE MESA MONITOR VEOXS/VEO-XL

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE

F03389

F03389

F03389

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE
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