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Código do produto

F01401

KIT VIDEO WAY 7"� 1/L

Referência

1401

EAN

8424299014012

Descrição.

Descrição

Para quem gosta de fazer as coisas de forma diferente FERMAX apresenta o novo Kit Way.

Escolha 20 melodias diferentes, personalize os ajustes do monitor, grave vídeos e capte imagens das suas visitas, tudo isto num
único kit.

O kit Way inclui botoneira de rua fabricada em zamak, com camara CCD a cores de série.Instalação Saliente

- Intercomunicação: Estabelece comunicação entre dois monitores instalados dentro da vivenda. No kit de 2 linhas existe a opção
de chamada a outra vivenda.
- Reprodutor: Após 3 segundos, o monitor grava automaticamente um vídeo (no caso de existir um cartão micro SD) ou uma
fotografia das visitas. Também tem a opção de tirar uma fotografia manualmente enquanto responde à chamada. Os
vídeos/fotografias gravados a partir da botoneira de rua são visualizados no ecrã na monitor.
- Ajustes: Brilho/contraste, selecção de melodias, data e hora, volume de chamada para dia e noite, selecção de idiomas (16
idiomas), etc.
- Função “Não incomodar": 1 hora, 8 horas ou modo permanente
- Registo do chamadas: Todas as chamadas, tanto da botoneira para o monitor, do monitor para a botoneira, como entre monitores,
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são registradas, e podem ser revisadas mais tarde.
- Ecrã táctil capacitivo: Monitor digital TFT 7” a cores com ecrã táctil capacitivo que permite utilização intuitiva.
- Viseira: Protege a botoneira da chuva, neve, etc. Incluída no kit.

Detalhes Técnicos Adicionais

Tecnologia: 2 fios não polarizados

O kit inclui:
- Painel de entrada com viseira.
- Monitor TFT colorido de 7 ”com tela de toque capacitiva.
- Fonte de energia.

Especificações do monitor:
- Fonte de alimentação para o monitor: DC 24 ~ 28V.
- Consumo de energia: Standby 12mA; Operação de 350mA.
- Tela do monitor: TFT digital em cores de 7 ". Tela Capacitiva.
- Sinal de vídeo: 1 Vpp, 75Ω, padrão CCIR.
- Fiação: 2 fios, não polarizada.
- Dimensões: 225 (A) x 131 (V) x 18 (P) mm.
- Temperatura de operação: [-20ºC, + 55ºC]

Especificações do Painel de Entrada:
- Fabricado em Zamak.
- Suportes para cartões retroiluminados.
- Visor para montagem saliente.
- Câmera CCD colorida de alta sensibilidade.
- Sensor de iluminação.
- Controle de um relé para ativar uma liberação de bloqueio.
- Medidas: 95 (H) x 155 (V) x 25 (P) mm.
- Com a fonte de alimentação incluída no kit, você pode conectar uma trava de liberação de 12Vdc 250mA.
- IP43
- Temperatura de operação: [-25ºC, + 70ºC]

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

2.3846

Medidas de embalagem (cm)

25,7x23,4x15,5

Tecnologia de VP

WAY
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Manuais

97767IKn_Kit_way_V09_18.pdf

97767n Kit way V09_18.pdf

Produtos incluídos

F01410

ALIMENTADOR WAY
F01412

MONITOR 1 KIT WAY 7�"
F01416

PLACA VIDEO KIT WAY 1L COLOR

Acessórios

F01419

CAMBIADOR/DISTRIBUIDOR WAY
F01418

MODULO RELÉ WAY
F01413

MONITOR 2 KIT WAY 7"

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/1/97767IKn_Kit_way_V09_18.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/97767n%20Kit%20way%20V09_18.pdf

