VÍDEO-PORTEIROS

PRÉDIO

SISTEMA MODULAR

1, 2, ... ou 32 apartamentos?
Configurável de acordo com as suas necessidades.
De
grande
facilidade
de
instalação,
estes kit’s são configuráveis para que
tenha instalado apenas o que necessita.
Este sistema tem disponível monitor branco
ou preto e ainda a possibilidade de um módulo
para leitura de cartões de proximidade (RFID).
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PRÉDIO

IP54
IK09

Botoneira modular que permite
até 16 botões ou, com um aro
adicional, a capacidade máxima
combinada de 32 botões (apartamentos)

Esta botoneira tem um grau de
protecção indicado para ser instalado no exterior.

Abertura de porta através de
cartão RFID com possibilidade de
registo de 1000 cartões.

Sistema simples de ligação a 2
fios sem polaridade

A lente da botoneira tem um ângulo de abertura de 120º, o que
permite uma boa visão da porta.
Para além disso tem compensação de luminosidade, através de
infra-vermelhos, para uma visão
nocturna de qualidade.

Botoneira de alumínio para embutir com possibilidade de incorporar protecção de chuva

2 x 1 mm2

2 x 1 mm2

2 x 1 mm2

2 x 1 mm2

340,6 mm

165,0 mm
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m
m
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50

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

|SISTEMA MODULAR

2 x 0,75 mm2

273,0 mm

2 x 1 mm2

36,7

2 x 1 mm2

DC 24V

m

mm 130,2 m

2 x 0,75 mm2

DISTÂNCIA MÁXIMA: 130M
(BOTONEIRA - MONITOR)

Possibilidade de captar e guardar fotografias e vídeos sempre
que alguém pressiona o botão de
chamada.

Possibilidade de activar opção de
“não incomodar”

Abertura de 2 portas

Regulação do volume de toque,
da cor e da luminosidade e ainda
opção de escolha entre 9 toques
diferentes

Sistema expansível até 4 monitores por apartamento.

7’’

MONITOR

COMPONENTES

Comunicação de vídeo entre a
botoneira e o monitor ou entre
monitores

BOTONEIRA

O ecrã a cores LCD de 7’’ aliada à
resolução de 800X480 píxeis tem
uma elevada qualidade de imagem. Para além disso, o ecrã táctil
e o menú intuitivo permitem uma
utilização muito fácil.

ARO

REF: 52011000

REF: 52011050

PROTECÇÃO

ISOLADOR

8 BOTÕES

4 BOTÕES

REF: 52011005

REF: 52011020

REF: 52011110

REF: 52011030

CAIXA REGISTO
REF: 52011007

Permite colocar um cartão SD
com uma capacidade máxima de
16Gb.

MONITOR
REF: 52011200

DISTRIBUIDOR ALIMENTADOR
REF: 52011100

REF: 52011100

MONITOR
REF: 52011210

CARTÃO

REF: 52011010

CEGO

REF: 52011040
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PRÉDIO

SISTEMA DIGITAL

Esta é a opção ideal para sistemas com
mais de 32 apartamentos ou sempre
que se pretenda uma botoneira digital.
Com um sistema muito intuitivo, este kit tem
integrado um leitor de cartões de proximidade
(RFID). Para além disso, os monitores de 7’’
estão disponíveis em duas cores: branco
ou preto e o seu design suave e moderno
enquadra-se perfeitamente em qualquer estilo
de decoração.
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PRÉDIO

Esta botoneira tem um grau de
protecção indicado para ser instalado no exterior.

Abertura de porta através de
cartão RFID com possibilidade de
registo de 1000 cartões.

Sistema simples de ligação a 2
fios sem polaridade

A lente da botoneira tem um ângulo de abertura de 120º, o que
permite uma boa visão da porta.

Botoneira de alumínio para embutir com possibilidade de incorporar protecção de chuva

2 x 1 mm2

2 x 1 mm2
310,0 mm

165,0 mm

,0
m
m
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IP54
IK09

Botoneira digital para sistemas
até 128 apartamentos.

2 x 1 mm2

50

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

|SISTEMA DIGITAL

2 x 0,75 mm2

2 x 1 mm2

273,0 mm

2 x 1 mm2

34

2 x 1 mm2

DC 24V

,6
m

m 130,2 mm

2 x 0,75 mm2

DISTÂNCIA MÁXIMA: 130M
(BOTONEIRA - MONITOR)

Possibilidade de captar e guardar fotografias e vídeos sempre
que alguém pressiona o botão de
chamada.

Possibilidade de activar opção de
“não incomodar”

Abertura de 2 portas

Regulação do volume de toque,
da cor e da luminosidade e ainda
opção de escolha entre 9 toques
diferentes

Sistema expansível até 4 monitores por apartamento.

7’’

MONITOR

COMPONENTES

Comunicação de vídeo entre a
botoneira e o monitor ou entre
monitores

O ecrã a cores LCD de 7’’ aliada à
resolução de 800X480 píxeis tem
uma elevada qualidade de imagem. Para além disso, o ecrã táctil
e o menú intuitivo permitem uma
utilização muito fácil.

BOTONEIRA

CAIXA REGISTO

ISOLADOR

DISTRIBUIDOR ALIMENTADOR

REF: 52011070

REF: 52011110

REF: 52011075

REF: 52011100

PROTECÇÃO
REF: 52011080

REF: 52011120

Permite colocar um cartão SD
com uma capacidade máxima de
16Gb.

MONITOR
REF: 52011200

MONITOR
REF: 52011210

AMPLIFICADOR
REF: 52011115
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MORADIA

SISTEMA DE VÍDEO SALIENTE
Monitor preto ou branco?
A escolha é sua.

Este sistema de vídeo com um design
intemporal, tem uma grande definição
a cores. Para além disso, permite a
expansão do sistema até a um limite
máximo de 2 monitores e 2 botoneiras.
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MORADIA

|SISTEMA DE VÍDEO SALIENTE
Ref. Kit Preto: 52010010
Ref. Kit Branco: 52010015

Botoneira de alumínio saliente
com incorporação de protecção
de chuva

A lente da botoneira de 3,7mm,
com uma resolução de 600 linhas,
tem um ângulo de abertura de
105º, o que permite uma boa
visão da porta. Para além disso
tem compensação de luminosidade, através de infra-vermelhos,
para uma visão nocturna de qualidade.

0

181 mm

m

m

Sistema simples de ligação a 2
fios.

15
mm

12

Esta botoneira tem um grau de
protecção indicado para ser instalado no exterior.

20

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

IP55
IK09

2 x 0,75 mm2

200 mm

2 x 1 mm2 20 m
2 x 1 mm2

DC 17V

m

96 mm

2 x 0,75 mm2

Comunicação de vídeo entre a
botoneira e o monitor ou entre
monitores

Possibilidade de activar opção de
“não incomodar”

Regulação do volume de toque,
da cor e da luminosidade e ainda
opção de escolha entre 9 toques

diferentes

7’’

MONITOR

ACESSÓRIOS

Sistema expansível até 2 monitores por apartamento.

O ecrã a cores LCD de 7’’ aliada à
resolução de 1440x234 píxeis tem
uma elevada qualidade de imagem. Para além disso, os botões
tácteis e o menú intuitivo permitem uma utilização muito fácil.

Abertura de 2 portas

BOTONEIRA MONITOR PRETO MONITOR BRANCO ALIMENTADOR
REF: 52010030

REF: 52010050

REF: 52010055

REF: 52010080
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MORADIA

SISTEMA DE VÍDEO EMBUTIDO
Monitor preto ou branco?
A escolha é sua.

Este sistema de vídeo com um design
intemporal, tem uma grande definição
a cores. Para além disso, permite a
expansão do sistema até a um limite
máximo de 3 monitores e 2 botoneiras.
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MORADIA

|SISTEMA DE VÍDEO EMBUTIDO

Ref. Kit Preto: 52010300
Ref. Kit Branco: 52010310

IP55
IK09
Esta botoneira tem um grau de
protecção indicado para ser instalado no exterior.

Sistema simples de ligação a 2
fios.

Botoneira de alumínio de embutir

A lente da botoneira de 3,7mm,
com uma resolução de 700 linhas,
tem um ângulo de abertura de
110º, o que permite uma boa
visão da porta. Para além disso
tem compensação de luminosidade, através de infra-vermelhos,
para uma visão nocturna de qualidade.

200 mm

161mm
mm
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Sistema expansível até 2 botoneiras por apartamento

2 x 1 mm2 41
mm

241 mm

2 x 1 mm2

DC 17V

2 x 0,75 mm2

130 mm

2 x 0,75 mm2

Comunicação de vídeo entre a
botoneira e o monitor ou entre
monitores

Possibilidade de activar opção de
“não incomodar”

Regulação do volume de toque,
da cor e da luminosidade e ainda
opção de escolha entre 8 toques
diferentes

7’’

MONITOR

ACESSÓRIOS

Sistema expansível até 3 monitores por apartamento

O ecrã a cores LCD de 7’’ aliada à
resolução de 800X480 píxeis tem
uma elevada qualidade de imagem. Para além disso, os botões
tácteis e o menú intuitivo permitem uma utilização muito fácil.

Abertura de 2 portas

BOTONEIRA MONITOR PRETO MONITOR BRANCO ALIMENTADOR
REF: 52010320

REF: 52010330

REF: 52010340

REF: 52010350
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MORADIA

BOTONEIRA DE VÍDEO IP

À distância de um clique, já pode abrir a porta da sua habitação no outro lado do mundo.
Através desta botoneira é possível falar,
visualizar a imagem da entrada e abrir a
porta da habitação. Para além disso, tira
fotografias quando alguém permanece mais
que o tempo definido à frente da botoneira IP.
Sendo assim, esta botoneira é extremamente
útil para um controlo adicional de segurança
na sua habitação, assim como para abrir a
porta sempre que estiver em casa ou noutro
lugar.
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MORADIA

|SISTEMA IP
Ref. : 52020010

IP55
IK09
Esta botoneira tem um grau de
protecção indicado para ser instalado no exterior.

Botoneira de alumínio saliente
com incorporação de protecção
de chuva

Quando alguém acciona a botoneira, esta emite luz, som e grava/fotografa a pessoa. Para além
disso, é estabelecida uma chamada em tempo real com os equipamentos conectados

A lente de 2MP, com uma resolução HD 720P e um ângulo de
110º, tem infra-vermelhos (2 Lux)
para uma visão nocturna de qualidade.

A APP suporta 8 equipamentos
(smarthphones ou tablets) conectados a 1 botoneira ou 1 equipamento a 8 botoneiras.

Quando alguém permanence no
exterior da habitação mais do que
o tempo definido, a botoneira tira
automaticamente fotografias e
envia para o aparelho conectado.

Abertura de 1 porta

Permite colocar um cartão SD
com uma capacidade máxima de
32Gb.

Inclui campaínha wireless

20

120 mm

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
ACESSÓRIOS

Wifi

Wifi

Cabo Cat6

34 mm

96 mm

2 x 0,75 mm2
2 x 1 mm2

DC 12V/1A

TABLET

REF: 52020020
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MORADIA

SISTEMA DE ÁUDIO

Sistema simples e económico para local onde
a visualização de imagem não é fundamental.
Sistema de instalação fácil, que permite
comunicar e efectuar a abertura de porta.

22
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MORADIA

|SISTEMA DE ÁUDIO
Ref. Kit :52009000

Sistema simples de ligação a 2 fios

IP55
IK09
Esta botoneira tem um grau de
protecção indicado para ser instalado no exterior.

2 x 1 mm2
DC 12V/1A

2 x 1 mm2

2 x 1 mm2

120 mm

210 mm
mm

24

2 x 1 mm2

40

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Botoneira de alumínio saliente
com incorporação de protecção
de chuva

70 mm

2 x 1 mm2

30

m 100 mm
m

Regulação do volume de toque

Sistema expansível até 2 telefones por habitação

ACESSÓRIOS

Incorpora alimentador modular

BOTONEIRA
REF: 52009020

TELEFONE
REF: 52009010

ALIMENTADOR
REF: 52009030
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MORADIA

CONTROLO DE ACESSOS

Para um rápido e simples acesso a qualquer
entrada.

Um só equipamento que incorpora um leitor
de cartões de proximidade e um teclado de
abertura de porta.
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MORADIA

|CONTROLO DE ACESSOS
Ref. Kit : 52006000

Abertura de porta através de
cartão RFID, de código de acesso
ou de cartão RFID + código de
acesso (possibilidade de registo
de 1000 cartões).

Possibilidade de activar a opção
de alarme, em caso de vandalismo e da opção de sinal sonoro
para controlo de acessos ou de
abertura de porta

Abertura de 2 portas

Sistema simples de ligação a 2 fios

120 mm
22
mm

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Botoneira de alumínio saliente
com incorporação de protecção
de chuva

IP66
IK09
Esta botoneira tem um grau de
protecção indicado para ser instalado no exterior.

2 x 0,75 mm2

76 mm

2 x 0,75 mm2
2 x 1 mm2

DC 24V
27

®

Para consulta dos preços actualizados, consulte
o seu distribuidor ou www.taistel.pt
VTK® marca registada pela Taistel, LDA

