Digitha

var iantes

Linha de placas botoneiras digitais

A linha de placas botoneiras Thangram completa a sua oferta com Digitha,
a placa botoneira digital em aço inoxidável com a máxima robustez e
funcionalidade. Graças a uma atenta otimização dos espaços internos e
externos e às numerosas combinações permitidas pela botoneira digital,
Digitha oferece os mais elevados desempenhos com um tamanho reduzido,
representando a melhor solução para equipamentos residenciais com
sistema de tecnologia digital Xip.
Bonita e elegante, Digitha lisonjeia os sentidos, graças ao efeito acetinado
do seu acabamento duplo (escovado e mate) que acaricia o olhar e faz
cócegas ao toque.
Digitha: a placa de nova geração.

Elegante e discreta
Máxima qualidade de imagem de noite e de dia
Antivandalismo

Placa botoneira
porteiro

Placa botoneira
vídeo porteiro

siste mas compatíveis
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Características técn icas

H

De parede

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV

WXYZ

W

D

d im e nsõe s do prod uto
A
L
C

C(mm)

A(mm)

L (mm)

De parede

145

383

42

De embutir

140

380

2

Máx ima qua l i da d e d e imag e m d e n o ite e d e d ia
As placas botoneiras vídeo porteiro Digitha estão equipadas com sensores de última geração que
integram sofisticados algoritmos digitais de tratamento da imagem para garantir uma qualidade de
vídeo incomparável em todas as condições ambientais. Além disso, o sofisticado sistema de guia de
luz desenvolvido em colaboração com o Centro Ricerche Plast Optica,
Divisão do centro de investigação FIAT, garante uma iluminação noturna perfeita.

Regulação digital do ângulo de abertura
Digitha com o sistema “wide eye” (ângulo de abertura da câmara de vídeo: 55°) permite
ver com a câmara de vídeo uma área muito ampla (por exemplo: a uma distância de
meio metro da placa é visível uma área de 86 cm de largura e 57 cm de altura). No
momento da instalação da placa botoneira, é possível reduzir o ângulo de abertura da
câmara de vídeo até 37°, através da regulação digital do zoom e orientar a câmara de
vídeo na direção ideal para a utilização prevista.
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instalação
DE EMBUTIR

De paredE

A Digitha pode ser instalada de embutir com os acessórios caixa e moldura de embutir (espessura 2 mm) ou de parede (espessura 42 mm).
A possibilidade de instalar a Digitha de parede ou de embutir permite adaptar a placa botoneira a todos os contextos arquitetónicos.

Máx ima simplicidade de instalação e cablagem
A Digitha pode ser instalada quer de embutir (espessura 2 mm), quer de parede (espessura
42 mm).
No primeiro caso tem de ser fornecida com os acessórios caixa de embutir e moldura com
teto, no segundo tem de ser usado o suporte de parede com o teto já incluído.
Esta dupla possibilidade de instalação da Digitha permite adaptá-la a todos os contextos
arquitetónicos.

gama de COMPONENTES E ACESSÓRIOS
Placas botone iras

Placa externa
de videoportero
automático

Placa externa
de portero
automático

Acessór ios DE instalação

Caixa de
embutir

Moldura com
teto

Suporte de parede
com teto

cód i g o s
PLACAS BOTONEIRAS COM ELETRÓNICA PARA SISTEMA XIP
Artigo

Código

Descrição

DDC/08 VR

60080010

Placa botoneira porteiro antivandalismo em aço INOXIDÁVEL com chamada digital. Ecrã gráfico LCD 128x128
pixeis retroiluminados branco. Teclas de função para navegar e encaminhar chamadas codificadas. Leitor
de chaves de proximidade integrado. Grau de proteção IP 54. Dimensões (LxHxP): 140x380x2 mm

DDVC/08 VR

62080010

Placa botoneira vídeo porteiro antivandalismo em aço INOXIDÁVEL com chamada digital. Ecrã gráfico LCD
128x128 pixeis retroiluminados branco. Teclas de função para navegar e encaminhar chamadas codificadas.
Leitor de chaves de proximidade integrado. Grau de proteção IP 54. Dimensões (LxHxP): 140x380x2 mm

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO COMUNS
Artigo

Código

Descrição

DDSI VR

60090540

Caixa de embutir em aço com uniões auto bloqueantes e furos pré-formados para passagem de cabos.
Dimensões (LxHxP): 127x367x45 mm

DDCI VR

61800380

Moldura com teto para placas botoneiras da série Digitha. Dimensões (LxHxP): 145x383x20 mm

DDSP VR

60090550

Caixa de parede em aço. Dimensões (LxHxP): 145x383x42 (corpo) x64 (moldura) mm
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