MONITOR SMILE 3,5¿ VDS PRATA
Referência: 6563
Monitor Smile. Plata.

DESCRIÇÃO
Monitor Smile. Plata.
Monitor de videoporteiro a CORES com comunicação em modo mãos livres. Ecrã TFT 3,5”.
Instalado na habitação, permite a comunicação com a botoneira da rua, a abertura da porta e ver as visitas através do ecrã
incorporado.
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.
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
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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ecrã TFT 3,5”.
Resolução: 320 (H) x 240 (V) linhas.
Dimensões Monitor de SUPERFÍCIE (Instalado na parede, o seu perfil extraplano sobressai apenas 20 mm da parede).
SMILE 3,5” 172x103x20 (altura-largura-profundidade).
Dimensões Monitor de ENCASTRAR (quando o SMILE é encastrado, emerge apenas 4 mm do seu perfil. Para este tipo de
instalação é utilizado o mesmo terminal, incorporando apenas uma caixa de encastrar e uma moldura decorativa).
Dimensões depois de encastrado:
SMILE 3,5” 196x127x4 (altura-largura-profundidade).
Moldura decorativa 3,5”: 196,4 x 127,4 (altura-largura)
Dimensões caixa de encastrar Fermax monitor 3,5”: 186 x 116 x 46 mm (altura-largura-profundidade).
Alimentação do sistema: 18 VCC
Botão de trinco e chamada ao porteiro.
Botão de auto-ligação para ativação da câmara principal e secundária (sequencialmente)
Botão para estabelecer comunicação.
Botão para finalizar a comunicação.
Regulação de volume de chamada
Regulação de cor, brilho e contraste.
Campainha da porta: para ligação direta do botão de chamada da habitação ao monitor/telefone.
Dispõe de 2 botões para funções adicionais (sem função atribuída).
Comunicação privada. Conversação secreta.
Funcionamento mãos livres total; depois de ativado o canal de botoneira de rua/habitação, a comunicação é simultânea.
Consumo:
- em repouso: 33 mA
- ativo: 550mA
Monitor con pantalla OSD: Incorpora un menú intuitivo a través de iconos gráficos para que el instalador pueda realizar la
programación de las funciones del monitor según las necesidades de la instalación y también para el usuario que puede
acceder a los ajustes de usuario para su personalización, es decir, el perfil de uso de su equipo: brillo y contraste, tipo y
volumen de melodías, funciones adicionales, activar y desactivar el modo silencio, etc…
Peso: 0,3563 kg
Medidas do produto embalado: 4,7x20,8x14,5 cm
EAN 13: 8424299065632

