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Código do produto

F01431

KIT VIDEO WAY-FI 7" 1/L

Referência

1431

EAN

8424299014319

Descrição.

Descrição

El kit incluye
1437 Placa de vídeo WAY-FI 1/L con visera
1435 Monitor WAY-FI 7” COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.
1440 Alimentador WAY-FI 100-240 Vca 0,6A (50-60Hz) / 26Vcc-2A DIN8

Ampliaciones
1435 Monitor WAY-FI 7” COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.
El KIT WAY-FI puede ampliarse con hasta 2 monitores adicionales sin necesidad de alimentación extra.

Detalhes Técnicos Adicionais

PLACA DE RUA. Ref 1438
• Montagem: Na superfície. A viseira de chuva incluída é necessária para a montagem.
• Grau IP / IK: IP 44 / IK 07
• Acabamento em alumínio
• Ativação do desbloqueio elétrico: Sim (saída 12 Vdc 250 mA, terminais S +, S-). Cronometrado (1-8 s.)
• Potencial relé livre para ativação da 2ª porta (garagem): Sim. Configurável como Normalmente Aberto / Fechado. Cronometrado
(1-8 s.)
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• Conexão do botão de saída hall: Sim. Ativa o desbloqueio da fechadura elétrica (S +, S-) enquanto é pressionado. Terminais PL, S
+
• Câmera: CMOS, resolução 900 TVL. Grande angular (H = 120º; V = 72º). LEDs brancos (6) para iluminação da câmera com
ativação do sensor de luz.
• Porta-cartões e conjunto de botões: Porta-cartões frontal removível e botão de chamada, ambos com retroiluminação LED azul.
Ativação da luz de fundo por sensor de luz.
• Possibilidade de placas adicionais: Não
• Ajuste de volume do alto-falante: sim
• Temperatura de operação: [-25ºC, + 70ºC]
• Consumo máximo de liberação da fechadura elétrica: 250 mA em manutenção

MONITOR. Ref 1436
• Encaminhamento de chamadas para celular: Sim (número ilimitado de telefones celulares que podem ser pareados). Possibilidade
de selecionar no monitor se a chamada soa simultaneamente no monitor e no smartphone ou primeiro no monitor e depois no
smartphone (tempo de retardo programável 5-25 s.). O desvio também pode ser desativado no monitor.
• Montagem: Superfície (conector de parede incluído)
• Tela: tela sensível ao toque capacitiva de 7 ”(formato widescreen 16: 9). Resolução 1024 x 600 pixels. Amplo ângulo de visão
(tecnologia IPS LCD). A interface de usuário intuitiva oferece suporte a operações de furto.
• Leds: Branco: monitor Ativado; Roxo: Não perturbe ativado; Verde: fotos / vídeos com visualização pendente
• Modo de conversação: mãos-livres
• Conexões da campainha: Sim (terminais GND, BELL)
• Data e hora: Sim (Hora: formato 24h; Data: formato configurável). Programável manualmente a partir do monitor ou sincronizado a
partir do APP.
• Modo não perturbe: Sim. Ativação / desativação imediata e / ou cronometrada para um fuso horário do dia.
• Captura de fotos: Sim. Desativado automaticamente (desativado por padrão) e Manual. 100 fotos sem cartão Micro SD, 1.000
com Micro SD. As fotos no monitor podem ser copiadas para o cartão Micro SD.
• Captura de vídeo: Sim. Desativado automaticamente (desativado por padrão) e Manual. Apenas com cartão Micro SD de 8-32 GB,
não incluído no kit. Até 128 vídeos de 15s.
• Excluir fotos e vídeos: Sim. Um por um, selecione vários, selecione todos. Quando você atingir o limite de armazenamento, exclua
os mais antigos. Opção para formatar o Micro SD. A exclusão após 30 dias é ativada por padrão.
• Histórico de chamadas (com data e hora): Sim. Fotos e vídeos são armazenados com data e hora.
• Auto-on (vista da rua do monitor): Sim
• Abertura da porta pedonal (desbloqueio elétrico da fechadura): Ativa a saída 12 Vdc (Terminais S +, S- no painel). Tempo de
abertura programável (1-8 s.)
• Abertura da porta da garagem (desbloqueio eletromagnético): Ativa o relé (terminais COM, O / NC). Tempo de abertura
programável (1-8 s.)
• Ajustes de imagem: Sim (brilho, contraste e cor)
• Ajuste do volume de chamadas e conversas: Sim (níveis 0-8)
• Função de intercomunicação interna em casa: apenas entre monitores (não em smartphones). Possibilidade de ligar para um ou
ligar para todos. Máximo de até 3 monitores por casa (1 principal e 2 adicionais)
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• Idiomas do menu: 16
• Melodias de chamada: 16. Selecionável para: chamada do painel, campainha, chamada interna.
• Compatibilidade com câmeras CCTV: Não
• Função de abertura para profissionais (capacho): Não
• Conexões: Bus (B, B); Campainha (GND, BELL); Slot para cartão Micro SD (8-32 GB); Conector Micro USB para adaptador Micro
USB para RJ45 (Ethernet), incluindo cabo; Interruptor de combinação de impedância para o sinal de vídeo (interruptor DIP 1 LIGADO
no final da linha)

ALIMENTADOR
• Características: 100-240 Vca, 0,6 A (50-60 Hz) / 26 Vcc, 2 A. Montagem em trilho DIN 8

APP-SMARTPHONE
• Aplicativo: gratuito. Compatibilidade com IOS (9.0 ou superior); Android (5.1 ou superior)
• Operação: Wi-Fi e / ou 3G / 4G
• Número máximo de emparelhamentos por instalação: ilimitado
• Número máximo de instalações por smartphone: ilimitado
• Auto-on (vista da rua do monitor): Sim
• Abertura diferenciada da porta da casa e porta da garagem: Sim (através do código de segurança)
• Captura de fotos e gravação de vídeo: manual (apenas armazenamento em smartphone)
• Modo de conversação: mãos-livres configuráveis (padrão) / Push-to-talk
• Cancelando o microfone (mudo) e alto-falante (mudo): Sim
• Modo de exibição: Ajustável (25 fps, 10 fps, imagem fixa + áudio). Opção de tela inteira.
• Registro de chamadas: Sim (perdidas, recebidas, com informações de data e hora)

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

1.9908

Medidas de embalagem (cm)

21x28,8x11,5

Tecnologia de VP

WAY

Manuais

970148_Manual_Instalador_Kit_WAY-FI_V07_21.pdf

970149_Manual_Usuario_Kit_Way-Fi_V07_21.pdf

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/1/970148_Manual_Instalador_Kit_WAY-FI_V07_21.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/1/970149_Manual_Usuario_Kit_Way-Fi_V07_21.pdf
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Produtos incluídos

F01440

ALIMENTADOR KIT WAY-FI
F01436

MONITOR KIT WAY-FI 7" V2
F01438

PLACA VIDEO KIT WAY-FI 1L COLOR
V2

Acessórios

F09984

ADAPTADOR FONTE A CÂMARA
AUXILIAR CCTV

F09982

ALIMENTADOR CÂMARA AUXILIAR
CCTV

F09981

CÂMARA AUXILIAR CCTV MONTAGEM
PAREDE

F09980

CÂMARA AUXILIAR CCTV MONTAGEM
TECTO

F09983

PAR DE BALUNS PARA CÂMARA
AUXILIAR CCTV


