THAN GRA M
OS SETE E LE M ENTOS
DO SISTE MA D E VÍD EO
PORTEIRO/TE LE FO N E PORTEIRO
Infinitas combinações obtidas a partir de um limitado número de peças. Na
cultura oriental, Thangram (do chinês “as sete pedras da sabedoria”) é
um jogo que estimula a intuição e a imaginação que inspirou a BPT a criar
uma linha de placas de botoneira únicas e originais, capazes de oferecer
diversas configurações: Thangram. Os sete elementos do sistema de vídeo
porteiro/telefone porteiro. Uma combinação inteligente da tradição milenar
e da tecnologia futura.

THANGRAM.
DESIGNADO PARA SUPREENDER
Thangram é uma nova linha de placas de botoneiras BPT. As primeiras disponíveis para o
novo sistema com tecnologia IP digital (sistema Xip) e o único a oferecer uma qualidade
impar em vídeo a cores. A linha de placas de botoneira, Thangram
destaca-se pelo seu design inovador e cativante, extrema espessura,
alto desempenho e a possibilidade de configurar qualquer
placa a partir dos 7 elementos. Uma nova geração de placas de
botoneira perfeitas para satisfazer e surpreender o mais exigente.

ATRA E NTE
E TECNO LO GIA ITA LIANA
A beleza do design italiano celebra a extrema funcionalidade do design.
Extremamente fina, para a versão encastrada ou montagem saliente.
Linhas arredondadas a partir das quais emerge o olho atento da câmara
de vídeo. Thangram: soluções avançadas.

Vidro protector

Espessura mínima para a versão encastrada: apenas
medidas: (CxAxL) 127x281x2 mm

2mm

Espessura de montagem saliente: apenas
medidas: (CxAxL) 99x254x25 mm

25mm

NOVAS COR ES D E ACABA M E NTO
Para personalizar as duas cores disponíveis do corpo central da placa de
botoneira, agora dispõe de três aros permutáveis de cores diferentes.
LEDS de cores diferentes e serigrafia com interpretação para indicar o
estado das funções. A Thangram não aprecia configurar com preto e
branco
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A M E LH OR QUA LI DA D E D E VÍD EO
As placas de botoneira Thangram são dotadas com a última geração de sensores
que integram sofisticados algoritmos para processamento da imagem, de forma a
garantir uma qualidade de vídeo inigualável em todas as condições ambientais. Além
disso, o sofisticado sistema da reflexão da iluminação, desenvolvido em colaboração
com o centro de pesquisa Plast Óptica, uma divisão do centro de pesquisa da FIAT,
assegura uma perfeita iluminação nocturna.

Efeito dia.
O ângulo visual aberto e a nitidez da imagem
garantem uma visão incomparável.

Efeito noite.
O sistema especial de orientação da iluminação
procura e ilumina detalhes, mesmo nas noites mais
escuras.

R ESISTE NTES
As placas de botoneiras Thangram são construídas para durar
no tempo. Oferecem uma incrível durabilidade e protecção IP54.
Resistentes para uma excelente prestação no tempo: seja de dia ou de
noite, no Verão ou no Inverno.

Grau de protecçào

FÁCI L D E I NSTA LAR
Com um simples movimento, os botões de chamada da Thangram são fáceis de
instalar devido aos encaixes autoblocantes. A substituição da etiqueta porta
nome, é simples e imediata, através de um procedimento manual que não exige a
remoção do botão.

Exterior belo e original,
interior simples e limpo

A ETIQUETA É SUBSTITUIDA EM 2 MOVIMENTOS

CAIXAS DE ENCASTRAR AUTOBLOCANTES

A substituição da etiqueta porta nome é simples
e imediata, através de um procedimento manual
que não exige a remoção do botão.

A instalação de encastrar é mais fácil com as caixas
autoblocantes; a instalação eléctrica é simples e
rápida com a ajuda de espaços dedicados para os
condutores.
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Placa telefone
porteiro

Módulo controlo de
acessos com teclado
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Botão simples

7

Botão largo

Botão duplo

Módulo de controlo de acesso
com leitor RFID

Abaixo apresentamos alguns exemplos.

A modularidade e a extrema flexibilidade da Thangram permite-nos
jogar com os módulos e obter a placa de botoneira mais apropriado às
necessidades da instalação.

Botoneira vídeo porteiro com botões de chamadas, simples

Botoneira vídeo porteiro com módulo controlo de acessos e botão de chamada

Botoneira vídeo porteiro com botões de chamadas, largos

Botoneira vídeo porteiro com módulo RFID e
botão de chamada, largo

Botoneira vídeo porteiro com botões de chamadas, duplos

Botoneira vídeo porteiro com módulo RFID e botões de chamadas, duplos

Botoneira auxiliar para composição n.º de chamadas, botões largos

Botoneira auxiliar para composição n.º de chamadas, botões
duplos

Botoneira auxiliar para composição n.º de chamadas, botões
simples

Botoneira telefone porteiro com módulo RFID e botões de
chamada simples

CO NTRO LAR OS R ESU LTA D OS

FIC HA D E DA D OS TÉCNICOS
Código

Art.

Descrição

BOTONEIRAS TELEFONE PORTEIRO

DC/..

DC/.. ME

60090010

DC/01

60090020

DC/01 ME

60090030

DC/08

60090040

DC/08 ME

Botoneira telefone porteiro, sistema

, cor cinza claro

Botoneira telefone porteiro, sistema

, cor alumínio natural

Botoneira telefone porteiro, sistema

, cor cinza claro

Botoneira telefone porteiro, sistema

, cor aluminio natural

BOTONEIRAS VÍDEO PORTEIRO A CORES

DVC/..

DVC/.. ME

62020010

DVC/01

62020020

DVC/01 ME

62020030

DVC/08

62020040

DVC/08 ME

Botoneira vídeo porteiro, sistema

, cor cinza claro

Botoneira vídeo porteiro, sistema

, cor alumínio natural

Botoneira vídeo porteiro, sistema

, cor cinza claro

Botoneira vídeo porteiro, sistema

, cor aluminio natural

ACESSÓRIO PARA COMPOSIÇÃO DE BOTONEIRAS

DCI

DPF

DPH

DTS

DTH

DSI

60090080

DP/0

Botoneira auxiliar para composição de n. de chamadas sem botões

60090050

DSI

Caixa de encastrar

61800010

DCI

Chassi com aro intermédio cor cinza

61800020

DCI ME

Chassi com aro intermédio, cor alumínio natural

60090060

DPF AL

Aro frontal, cor cinza

60090070

DPF NF

Aro frontal, cor preto

60090530

DPF ME

Aro frontal, cor alumínio natural

61800030

DPS

Botão simples

61800040

DPH

Botão simples largo

61800050

DPD

Botão duplo

61800060

DTS

Tecla cega simples, cor cinza

61800070

DTS ME

Tecla cega simples, cor alumínio natural

61800080

DTH

Tecla cega larga cor cinza

61800090

DTH ME

Tecla cega larga, cor alumínio natural

61800320

DNA

Módulo teclado para controlo de acesso, cor cinza

61800360

DNA ME

Módulo teclado para controlo de acesso, cor alumínio natural

61800290

DRFID

Módulo de proximidade RFID para controlo de acesso
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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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www.casadaslampadas.com

