Lithos

A nova placa de botoneira monobloco

LITHOS
Nova placa de botoneira monobloco a cores
Lithos é a nova placa de botoneira monobloco a cores da BPT projectada
para o sistema a 2 fios X1. Compacta e fina (30 mm de espessura), é
perfeita para se adaptar a qualquer ambiente graças ao seu design de
linhas suaves e elegante acabamento em aço inox escovado. Lithos é dotada
de uma Telecamara com ângulo de abertura bastante amplo que garante
um óptimo campo de visão (exemplo: a uma distância de meio metro da
botoneira, é visível uma área de 0,80mts de largura). Graças aos sensores
de última geração com sofisticados algoritmos digitais de tratamento
da imagem, garante uma qualidade de vídeo sem igual em qualquer
condição ambiental, de dia ou de noite. Lithos, pode ser configurada até
quatro botões de chamada de acordo com o tipo de sistema, Unifamiliar ou
plurifamiliar. De série permite instalações intercomunicantes entre 2 postos
sem alimentadores auxiliares.
Função INTERCOMUNICANTE de série
Compatível com todos os monitores BPT
(Lynea, Ophera, Mitho, Nova)
Grau de proteção IP54
Instalação saliente ou de encastrar

SISTE MAS COMPATÍVEIS

2 FIos

dime nsões do PRODuTO
C (mm)

A (mm)

A (mm)

Na parede

99

207

30

Encastrado*

135

243

6,5**

A
L
C

(*)Com chassi com aro intermédio.
(**)Caixa para encastrar: 235x127x54,5 mm.

plus
UM OU ATÉ QUATRO BOTÕES DE CHA MADA
Lithos pode ser configurada até 4 botões de chamada de acordo com o tipo de instalação
a realizar: unifamiliar ou plurifamiliar. A substituição dos botões, assim como a colocação
das etiquetas de identificação, é muito fácil de fazer.

Lithos
1 botão

Lithos
2 botões

Lithos
4 botões

QUA LI DADE DE VÍDEO SE M IGUA L
Graças aos sensores de última geração com sofisticados algoritmos digitais de
tratamento da imagem, LITHOS garante uma qualidade de vídeo sem igual em qualquer
condição ambiental, de dia ou de noite.

O PTIMO CA MPO VISUA L
Lithos é equipado com uma Telecamara com grande angular que permite
um campo de visão bastante amplo (exemplo: a uma distância de 0,50mts
da placa de botoneira, a área visível é de 0,80mts de largura).

Ângulo de abertura horizontal

94°

Ângulo de abertura vertical

77°

MÁXIMA PROTECÇÃO À ÁGUA E AO CHO QUE
As placas de botoneiras Lithos são construídas para uma elevada durabilidade
e grau de protecção IP54, são garantia para uma excelente prestação
no tempo, seja de dia ou de noite, no Verão ou no Inverno.

SISTE MAS ATÉ TRÊS PLACAS DE BOTON EIRAS
Com Lithos pode realizar sistemas de vídeo porteiros até 3 entradas com
Telecamara (ou mistas com placas de botoneira Thangram).
VA/01

LVC/01
+2 DPS

LVC/01
+2 DPS

DVC/01
+4 DPS

KIT LITHOS
O primeiro kit para pequenas instalações com apenas
2 fios
Os novos kits Lithos são a solução ideal para sistemas unifamiliares e
bifamiliares a 2 fios X1. A BPT oferece a possibilidade de escolher entre 3
diferentes composições, com a Placa de Botoneira Lithos e o alimentador
VAS/101, cujas diferenças estão no monitor: Ophera, Lynea Basic a p/b, ou
Lynea Basic a cores. Os kits apresentam-se numa embalagem em cartão
reciclado de cor havana com ilustração unificada; o elemento que os
distingue é a etiqueta adesiva que descreve o artigo.
Intercomunicação de série sem alimentadores auxiliar
Placa de botoneira elegante e prática com telecamara a cores de
última geração
Apenas 2 fios

O PRIMEIRO KIT
UNIFAMILIAR/BIFAMILIAR

DISPONÍVEL COM
MONITORES
LYNEA BASIC COLOR
LYNEA BASIC B/N
OPhera

SISTEMA 2 FIos

EXE MPLOS DE
INSTA LAÇÕES DO SISTE MA
BI FA MI LIAR

EXE MPLOS DE INSTA LAÇÕES
DO SISTE MA UNI FA MI LIAR

XDV/304

YVCL301

Ophera

YVCL301

VAS/101
VAS/101

LVC/01
+2 DPS

LVC/01
+2 DPS
2 fios

2 fios

OPHERA

Monitor vídeo porteiro de encastrar com áudio em alta voz
Ophera é um monitor vídeo porteiro de encastrar a cores, com ecrã de 3,5,
equipado com tampas laterais em 3 cores diferentes incluídas na embalagem,
que podem ser mudadas. Graças ao ecrã LCD TFT, garante um excelente
resultado cromático; o áudio high fidelity permite a máxima acústica em alta
voz. Fornecido com ecrã basculante para ajuste do ângulo de visão ideal.
Pode ser equipado com o módulo de botões adicional (incluído na embalagem)
para intercomunicação entre postos.

A
L

dimensões Do PRODuTO
(Instalação encastrado)

C

Módulos intercomunicação incluídos
Ecrã basculante
Audio High Fidelity

159x125x17,5 mm

SISTEMA 2 FIos

LYNEA BASIC

Monitor vídeo porteiro Lynea basic a cores
A BPT propõe ao mercado um novo monitor a cores Lynea Basic, evolução do
monitor tradicional a p/b Lynea Basic, com funções renovadas e apropriado a
qualquer exigência. O novo Lynea Basic a Cores, caracteriza-se pelo ecrã de
3,5’’ a cores, pela função intercom e pela função de comutação Master/Slave
de série. De fato, no caso de chamada simultânea, activa-se a comunicação
áudio/vídeo no monitor que se levantar o micro-auscultador para atender a
chamada, seja este o monitor principal (Master) ou o secundário (Slave), sem
alimentadores auxiliares ou cabos adicionais.
Função intercomunicante de série
Função de comutação MASTER/SLAVE (apenas para Lynea basic)

A

dimensões do PRODuTO

L

(Instalação de parede)

205x215x63 mm

EXE MPLO DE INSTA LAÇÃO DE SISTE MA BI-FA MI LIAR
Com a função MASTE R/S LAVE e de intercomunicação

YVCL301
YVCL301

XDV/304

YVCL301

C

Função MASTER/SLAVE
No caso de chamada simultânea, activase a comunicação áudio/vídeo no monitor
que se levantar o micro-auscultador
para atender a chamada, seja este o
monitor principal (Master) ou o secundária
(Slave), sem alimentador auxiliar ou cabos
adicionais. No caso de chamada simultânea,
apenas o monitor MASTER será activada a
comunicação áudio/vídeo.

Função de
intercomunicação

YVCL301

Grupos de intercomunicação: Os dois botões
auxiliares podem ser programados para
chamadas internas entre posto.

VAS/101

2 fios

LVC/01
+2 DPS

ART.

LVC/01

ART.

LC/01

COD.

62020070

COD.

60090650

Placa de botoneira videoporteiro Lithos, a
cores, sistema X1 (sem botão DPH).

Placa de botoneira telefone porteiro Lithos,
sistema X1 (sem botão DPH).

KITs
ART.

LVKITOPH04

ART.

LVKITYVCL04

ART.

LVKITYVL04

COD.

62620340

Kit unifamiliar composto por: Placa de botoneira
Lithos, monitor OPHERA e Alimentador VAS/101.

COD.

62620330

Kit unifamiliar composto por: Placa de
botoneira Lithos, monitor LYNEA basic a cores e
alimentador VAS/101.

COD.

62620320

Kit unifamiliar composto por: Placa de
botoneira Lithos, monitor Lynea Basic a p/b e
alimentador VAS/101.		

MONITOR ES
ART.

YVCL301

COD.

62100160

Monitor Lynea Basic a cores com ecrã 3,5’’ a
cores, cor branco.

AC ESSÒRIOS
ART.

DPS

COD.

ART.

DPD

COD.

ART.

DPH

COD.

ART.

LTP
ART.
LSI

COD.

ART.

COD.

LCI
ART.
VAS/101

61800030
61800050
61800040

Botão Simples
Botão Duplo
Botão Largo

61800410

Tecto de parede

60090640

Caixa de encastrar.

COD.

61800420

Chassi com aro intermédio.

62700010

Alimentador 230V, 50Hz, 60VA, 4 módulos DIN

COD.

BPT SpA
Sede e centro de direcção:
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Itália
Tel. +39 0421.241241
Fax +39 0421.241053
info@bpt.it
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PLACA DE BOTON EIRA

