MÓDULO ÁUDIO 4+N W
Referência: 7400
Módulo amplificador para incorporar en placas de
portero SKYLINE.
Es el módulo (grupo fónico) que incorpora los circuitos
electrónicos necesarios para el funcionamiento del
sistema de audio, apertura...

DESCRIÇÃO
Módulo amplificador para incorporar en placas de portero SKYLINE.
Es el módulo (grupo fónico) que incorpora los circuitos electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio,
apertura de puerta, etc.. en las instalaciones de portero. Dispone de ajustes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como
vivienda-calle, para que el instalador pueda ajustar el nivel óptimo.
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.
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.
Sistema Convencional: utiliza fios comuns a toda a instalação, mais 1 fio de chamada (ou retorno de chamada) por habitação.
Recomendado em edifícios de tamanho pequeno/médio (até 50 vizinhos aprox.), com vários acessos e central de portaria.
Para urbanizações com entrada geral e blocos interiores.
Cablagem:
- Porteiro: 4 fios comuns + N (1 fio de chamada por habitação).
- Videoporteiro: 7 fios comuns + 1 coaxial de vídeo+ N (1 fio de chamada por habitação).
Máxima distância na instalação em função da secção do cabo utilizado (consultar manuais técnicos)
Módulo para colocar na moldura da Nova botoneira SKYLINE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Medida Módulo.
- Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Alimentação do sistema:
- Áudio: 12 VCA
- Vídeo: 18 VCC
Consumo:
- en reposo: 180 mA.
- llamada: 700 mA.
- audio activo: 480 mA.
- audio+video: 560 mA (consumo cámara: 80mA)
- Iluminación módulo led tarjetero: 35 mA por módulo.
IPK-437
Potência áudio sentido habitação/rua: 2W
Potência áudio sentido rua/habitação: 0,15W
Volume regulável em ambos os sentidos
Temperatura de funcionamento: -10 a 60 ºC
Peso: 0,301032 kg
Medidas do produto embalado: 13,5x10x6 cm
EAN 13: 8424299074009

