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Projectada para a inovação contínua, Came possui hoje uma 
experiência sólida no controlo global da casa, no sector dos sistemas 
de grandes ambientes colectivos, na gestão dos ambientes urbanos 
e dos espaços públicos, a oferecer soluções integradas para todas as 
exigências de regulamentação e monitoragem de fluxos e de acessos. 

DESDE 1972, CAME PRODUZ A 
MAIOR LINHA DE AUTOMATIZAÇÕES 
PARA ENTRADAS RESIDENCIAIS E 
INDUSTRIAIS, PARA PARQUEAMENTOS 
E CONTROLO DE ACESSOS, INCLUINDO 
O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
DOMÓTICOS E ANTI-INVASÃO. 

AS 
SUBDIVISÕES

AUTOMATIZAÇÕES 
DE ENTRADAS

ALARME
CCTV

TUBULAR MOTORS

DOMÓTICA 
REGULAÇÃO TÉRMICA

CONTROLO DE ACESSOSILUMINAÇÃO A LED

PARQUEAMENTOS
BARREIRAS VIÁRIAS

DISSUASORES 
AUTOMÁTICOS

VÍDEOS-PORTEIROS



1972 - 2015
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www.came.com

HÁ MAIS DE 40 ANOS 
LÍDER EM HOME & BUILDING 
AUTOMATION



ACCESS TO 
INNOVATION

GATE 1
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Na qualidade de Official Partner da Expo Milano 2015, 
Came gerirá os serviços de automatização, gestão e 
controlo dos acessos de visitantes à Digital Smart  
City Expo.

Através da parceria com Expo Milano 2015, Came 
desenvolveu um modelo inovador de controlo  
de acessos para a vigilância e a regulamentação  
dos dispositivos de automatização para entradas  
de pessoas e veículos e para as áreas  
de parqueamento do local de exposições.
Graças à própria competência reconhecida a nível 
mundial e à plena adesão ao projecto, Came será  
um parceiro fiável e competente, capaz de oferecer  
a todos os participantes as melhores tecnologias para 
controlo, gestão e habilitação de acesso dos visitantes 
a todos os sítios de exposição.

CAME CONTROLA SERVIÇOS
DE AUTOMATIZAÇÃO PARA
O CONTROLO DA ENTRADA  
DE VISITANTES NA  
EXPO MILANO 2015



GATE 2

GATE 4

GATE 3
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GERIR 
A COMPLEXIDADE

O sistema de controlo de acessos  
para Expo Milano 2015 foi projectado para gerir:

•  20 milhões de visitantes
•  picos diários de 250.000 entradas de pessoas
•  picos de 150.000 entradas de pessoas nas  

2 primeiras horas

CAME  
PARA EXPO 2015

25
AUTOMATIZAÇÕES 
PARA PORTÕES

250 
CANCELAS 
AUTOMÁTICAS

28 
BARREIRAS 
AUTOMÁTICAS 
VIÁRIAS

80 
DISSUASORES 
AUTOMÁTICOS

10
ENTRADAS 
DE VEÍCULOS

100 
PALMARES
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CABEÇA DE LEITURA DE TICKETS

O SISTEMA PARA 
LEITURA DE TÍTULOS

Todo o know-how de Came a serviço da Digital Smart 
City de Milão. XVia é muito mais que uma simples 
cancela a tripé: é uma nova maneira de gerir e controlar 
os trânsitos que, graças à constante ligação à rede 
Ethernet, permite o controlo em tempo real de todas as 
funcionalidades da instalação.
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Para as modalidades de acesso dos visitantes à  
Expo Milano 2015, Came realizou um único e inovador 
leitor de tickets multi system, ligado ao servidor central, 
que permite a entrada em poucos segundos, inclusive 
por meio de dispositivos móveis.

TICKETING 
MULTI SYSTEM

DISPLAY 7’’.  
INTERFACE 
GRÁFICA 
INTUITIVA 
CONEXÃO 
ETHERNET 
NATIVA. 

Pensado para ser integrado a grandes 
projectos de controlo de acessos, a cancela 
de última geração XVia combina pesquisa 
estética e inovação tecnológica, a garantir  
a gestão de altos fluxos.

PRINT

ITINERO

QRCODE

NFC CREDIT
CARD  

CONTACTLESS

RFID

NFC
MOBILE PHONE



UM SISTEMA 
PROJECTADO PARA VIVER 
DE MODO HARMONIOSO    
A TUA VIDA
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FUNÇÕES DO VÍDEO PORTEIRO

PADRÃO

CHAMADA SIMULTÂNEA

É possível programar o equipamento para que 
seja possível enviar uma chamada a vários 
derivados simultaneamente: neste caso todos 
emitirão o aviso de chamada e activarão o vídeo 
(no caso de equipamento de vídeo porteiro). 
Portanto, será possível a partir de um qualquer 
dos derivados chamados enquanto os restantes 
serão colocados em condição de ocupado.

CHAMADA

Esta operação pode ser efetuada  em duas 
maneiras diferentes de acordo com o tipo de 
placa botoeira. 
- com botão, simplesmente premindo um dos 
botões;
- com chamada numérica, digitando o código de 
chamada; 
Depois de efetuar a chamada, a placa botoeira 
emite o "aviso de confirmação de chamada" e o 
derivado interno emite o 'aviso de chamada". Se 
o equipamento é vídeo porteiro, no ecrã do 
derivado interno aparece ao mesmo tempo o 
vídeo proveniente da placa botoeira. A duração 
do "aviso de chamada" é programável; se não se 
atende dentro deste tempo o equipamento 
desactiva e o ecrã se desliga.

SEGREDO DE DE CONVERSAÇÃO

Para garantir a confidencialidade da 
comunicação, durante uma chamada a partir de 
uma placa botoeira para um derivado interno, 
todos os outros derivados não podem nem ouvir 
a conversa em andamento, nem ver o vídeo da 
placa de botoeira. A comunicação pode ser 
interrompida somente por outra chamada com 
prioridade mais alta. O segredo da conversação 
é mantido também no caso de auto-inserção de 
um derivado interno e de chamada simultânea 
também dentro do mesmo apartamento

ABERTURA DE PORTA DO DERIVADO 
INTERNO

Durante a conversação é possível premir a 
tecla específica no derivado interno para 
activar o comando da fechadura electrónica da 
placa botoeira. A fechadura electrónica pode 
ser comandada tanto directamente na placa 
botoeira, como através de módulos de relé 
remotos.

PLACA BOTOEIRA DE PATAMAR

A um derivado interno (ou grupo intercomunicante) 
pode ser ligado também uma placa botoeira 
específico e não compartilhado com os outros 
derivados presentes na mesma estrutura. Para a 
placa botoeira específica estão disponíveis as 
mesmas funções da placa botoeira principal 
(comunicação áudio/vídeo com segredo de 
conversação e acionamento de fechadura 
electrónica). Uma comunicação entre a placa botoeira 
específica e o derivado interno ao qual está ligada não 
bloqueia a linha principal, que então permanece livre 
para eventuais chamadas a partir da placa botoeira 
principal para outros derivados internos.

CHAMADA PATAMAR

Esta função pode ser realizada ligando um 
botão normal directamente aos bornes dos 
derivados internos predefinidos para tal função. 
A activação deste botão provoca a emissão por 
parte do derivado interno dum "aviso de 
chamada" diferente do aviso emitido por uma 
chamada da partir de placa botoeira, mas não 
activa o acendimento do ecrã A chamada 
poderá ser ouvida somente do derivador interno 
ao qual o botão está conectado.
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AUX
controllo

delle abitazioni
reportistica
di accesso

riconoscimento 
della persona

ABRE PORTA A PARTIR DA PLACA 
BOTOEIRA

Esta função é disponível em placas botoeira 
digitais ou utilizando os módulos de controlo de 
acessos específicos. A fechadura eléctrica pode 
ser activada através de um código numérico ou 
TAG/BADGE RFID.

AUTO-INSERÇÃO

Com o equipamento livre (ou seja,em 
ausência de conversas em andamento), 
pressionando a tecla "auto-inserção" os 
derivados internos, é possível ativar uma 
comunicação vídeo com a placa botoeira 
principal: as imagens gravadas pela polaca 
botoeira (externa) serão visualizadas no ecrã ou 
monitor do derivado. Caso se deseje ter também 
uma comunicação áudio é suficiente levantar o 
microtelefone ou premir o botão específico para 
os derivados internos de alta voz.

SELECÇÃO CÍCLICA

Caso haja várias placas botoeira de vídeo 
porteiro, é possível efetuar uma exploração de 
vídeo completa premindo em sucessão a tecla 
"auto-inserção" presente no derivado interno. 
E m  e q u i p a m e n t o s  e s p e c i f i ca m e n t e 
predefinidos é possível visualizar não somente 
todos as placas botoeira do próprio bloco mas 
também as placas botoeira principais (comuns 
em todos os blocos). Com o equipamento activo, 
se se recebe uma chamada da placa botoeira 
externa, premindo a tecla "auto-inserção! é 
possível visualizar as imagens das restantes 
placas botoeira e que pertencem ao bloco da 
qual proveio a chamada. Com esta operação 
termina-se a chamada em curso. O equipamento 
permanece ligado até o fim da temporização.

COMANDOS - AUXILIARES

Todos os derivados internos dispõem de pelo 
menos 2 comandos auxiliares (AUX) que 
permitem a activação remota de luz das 
escadas, portões automáticos etc., através de 
módulos de rede.

EXCLUSÃO/REGULAÇÃO DO TOQUE 
DE CHAMADA

Todos os derivados internos dispõem duma 
nova geração da função de regulação do volume 
de chamada em 2/3 níveis com a possibilidade 
de exclusão da mesma.
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FUNÇÕES DO VÍDEO PORTEIRO

BUILDING
Disponível somente para os derivados dotados de tais funções

ALARME DE PÂNICO

Esta função permite enviar à portaria una 
sinalização de perigo ou alarme sem a activação 
de um sinal sonoro no derivado interno. O 
alarme será notificado na central de portaria 
através de uma sinalização específica sonoro-
luminosa e registado na memória de eventos. A 
chamada é prioritária em relação a todas as 
outras.

NÃO INCOMODE

Esta função permite de não ser incomodado 
caso não se deseje receber chamadas. A 
introdução da função é feita por premir a tecla 
específica; de tal maneira, o derivado interno 
não emite nenhum sinal sonoro. 

EMERGÊNCIA

Esta função, disponível somente para os 
derivados internos que possuem os bornes 
específicos de ligação, consente ligar um botão 
a um genérico "dador de impulso" que, se 
activado, envia à portaria uma sinalização de 
perigo ou alarme e activa no derivado interno 
um sinal sonoro especial com a duração de 10 
segundos. O alarme será notificado na central 
de portaria através de uma sinalização 
específica sonoro-luminosa e registado na 
memória de eventos. A chamada é prioritária 
em relação a todas as outras.
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INTERCOM
Disponível somente para os derivados dotados de tais funções

INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE DERIVADOS 
INTERNOS DA MESMA HABITAÇÃO

Premindo uma das teclas opcionais intercom 
(de 2 a 10 consoante o modelo de derivado 
interno) é possível efetuar uma chamada áudio 
dum derivado interno para o outro. A 
comunicação entre derivados é efetuada 
mantendo o segredo de conversação e tem a 
duração de 60'. Esta pode ser interrompida por 
um dos d e r i va d o s  p o r  d e s l i g a r  o 
microtelefone (para os derivados com 
auscultador) ou encerrando a comunicação 
premindo o botão específico (para os derivados 
com alta voz)

INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE DERIVADOS 
INTERNOS DE HABITAÇÕES DIFERENTES

Premindo uma das teclas intercom  
(de 2 a 10, dependendo do modelo) é possível 
efetuar uma chamada áudio de um derivado  
interno para o outro. Esta comunicação ,  
ocupando a linha principal (estrutura), torna 
impossível qualquer outra comunicação entre  
uma placa botoeira e um outro derivado interno.  
A comunicação entre derivados é efetuada 
mantendo o segredo de conversação e tem a 
duração de 60'. Esta pode ser interrompida por 
um dos derivados por desligar o microtelefone 
(para os derivados com auscultador) ou 
encerrando a comunicação premindo o botão 
específico (para os derivados com alta voz)

AVISO DE CHAMADA DURANTE UMA 
CONVERSAÇÃO ENMTRE DERIVADOS 
INTERNOS DA MESMA HABITAÇÃO

Uma chamada de uma placa botoeira para um 
derivado interno ocupado em chamada 
intercomunicante com um derivado da mesma 
habitação gera um sinal sonoro e aparece o 
vídeo relativo à placa botoeira que está a 
chamar em ambos os derivados ocupados com 
a comunicação. Para responder à chamada a 
receber será necessário desligar o microtelefone 
(ou premir o botão nos derivados com alta voz) 
e atender após ter recebido o tom normal de 
chamada. Se não se deseja interromper a 
chamada intercomunicante é possível também 
activar a fechadura electrónica controlada pela 
placa botoeira que está a chamar. Durante o o 
período de aviso de chamada a placa botoeira 
emite o som de chamada em curso.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA 

Caso se disponha de um equipamento 
intercomunicante é possível transferir para 
um outro interno a chamada proveniente da 
placa botoeira. O procedimento é o mesmo, 
tanto caso se deseje transferir a chamada para 
um derivado da mesma habitação, como se 
opta em transferi-la para um derivado de uma 
habitação diferente. Depois de receber a 
chamada da placa botoeira, é necessário 
responder a esta, efetuar a chamada 
intercomunicante para o derivado ao qual se 
deseja enviá-la, esperar que o derivado atenda 
e por fim encerrar a comunicação com a placa 
botoeira.

AVISO DE CHAMADA DURANTE UMA 
CONVERSAÇÃO ENTRE DERIVADOS 
INTERNOS DE HABITAÇÕES DIFERENTES

Uma chamada de uma placa botoeira para um 
derivado interno ocupado em chamada 
intercomunicante com um derivado de um 
apartamento diferente do próprio gera um sinal 
sonoro e aparece o vídeo relativo à placa 
botoeira que está a chamar somente no 
derivado chamado, enquanto o outro 
apartamento não receberá nenhuma 
sinalização. Para responder à chamada a 
receber será necessário desligar o microtelefone 
(ou premir o botão nos derivados com alta voz) 
e atender após ter recebido o tom normal de 
chamada. Se não se deseja interromper a 
chamada intercomunicante é possível também 
activar a fechadura electrónica controlada pela 
placa botoeira que está a chamar. Durante o o 
período de aviso de chamada a placa botoeira 
emite o som de chamada em curso.
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FUNÇÕES ESPECIAIS

CONTROLO DE ACESSOS

CONTROLO DAS HABITAÇÕES

Após a solicitação de acesso, o sistema verifica 
o nível de autorizações ligado à identidade da 
pessoa (permissão) e define o consentimento 
ou não ao trânsito.

RELATÓRIO DE ACESSO

O consentimento ou a proibição de trânsito são 
operações memorizadas pelo sistema que 
podem ser extraídas sob forma de relatório. 
Assim é possível efetuar análises no que tange 
a via de acesso, a hora e a identidade de quem 
efetuou o trânsito.
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FUNÇÕES IP
Disponíveis somente para o sistema XIP

CHAMADA PARA DISPOSITIVO 
MÓVEL

Nos equipamentos predefinidos a função 
permite receber ma chamada áudio/vídeo de 
placa botoeira directamente num dispositivo 
móvel (iPhone®, ®smartphone, iPad®, ®tablet, 
Android™ no qual já tenha sido descarregado o 
App XIP Móvel específico) É possível efetuar 
activações como aberturas de porta ou acender 
luzes as escadas e a gestão de listas de 
contactos preferidos e de chamadas recebidas, 
perdidas e rejeitadas.

INTERCOMUNICAÇÃO ÁUDIO/VÍDEO  
BIDIRECIONAL

A função permite ao dispositivo como por 
exemplo um iPhone® ou um smartphone 
Android efetuar chamadas intercom áudio/
vídeo para outros dispositivos móveis 
conectados ao equipamento. Ambos os 
dispositivo podem inibir o próprio fluxo vídeo 
(privacy video, ou seja, privacidade de vídeo) ou 
efetuar uma "rotação de câmara" entre a 
câmara frontal e a posterior do dispositivo 
móvel.

CHAMADA PARA TELEFONES 
ANALÓGICOS OU GSM

Através de oportunos dispositivos de rede 
integráveis no sistema de vídeo porteiro Bpt 
(SIP Gateway e SIP ATA) é possível enviar uma 
chamada da placa botoeira para um telefone 
tradicional (tradicional ou sem fio) ou para um 
telefone GSM. Tal função é especialmente útil 
em equipamentos com portaria ou quando se 
deseja realizar uma interface entre o sistema 
de vídeo porteiro e um sistema telefónico 
existente gerido por uma central PBX (por ex. 
terciário).

INTEGRAÇÃO COM TELEFONES IP 

Cada vez mais as centrais IP são utilizadas em 
grandes organizações para a gestão do tráfego 
telefónico através da rede telemática da 
empresa. Por meio de registos oportuno no 
servidor de sistema de vídeo porteiro da central 
IP uma chamada de placa botoeira pode 
alcançar uma linha telefónica IP interna ou 
PSTN/GSM que seja registada na central.

INTEGRAÇÃO COM TERMINAIS  
DI TERCEIROS IP

Graças ao suporte do protocolo SIP, o sistema 
XIP pode integrar terminais IP de terceiros que 
podem portanto receber e gerir chamadas de 
vídeo porteiro
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POTENCIALIDADES DOS SISTEMAS DE VÍDEO PORTEIRO

2000 100 2000 ilimitados*

10/80 3/0 64/256 ilimitados*

500 650
800 800

750 750

- - 750 ilimitada

- 4 condutas + cabo coaxial + n° (chamadas)
- VCM/60 + n (chamadas)

- par trançado 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- par trançado 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- par trançado 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- 10 condutas + cabo coaxial + n° (chamadas) 
- VCM/130 + n (chamadas)

- Par trançado + alimentação
- UTP Cat 5
- VCM/2D

- 3 Pares trançados + alimentação
- UTP Cat 5
- VCM/4D

- 3 Pares trançados + alimentação
- UTP Cat 5
- VCM/4D

✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ - ✓
✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
- - - ✓
- - - ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

* compativelmente com os limites de rede.

GUIA PARA A ESCOLHA DOS SISTEMAS
Â

M
B

IT
O

S
 D

E 
U

TI
LI

ZA
Ç

Ã
O

- Equipamentos com n° reduzido de utentes
- Equipamentos uni/multifamiliares
- Equipamentos com único multi-acesso
- Equipamentos com única estrutura

- Equipamentos com pluri-estruturas
- Equipamentos com estrutura em cablagem simplificada
- Equipamentos com controlo de acesso
- Equipamentos com porteiro

η - Equipamentos com número elevado de utentes e amplas distâncias
- Equipamentos com porteiro 
- Equipamentos com numerosos blocos residenciais
-  Equipamentos com número limitado de comunicações simultâneas
- Equipamentos compatíveis com a utilização de fibra ópitca
- OSD e secretaria telefónica em derivados tradicionais

∞
-  Integração com funções evoluídas (domótica, TVCC, anti-intrusão, etc.)
-  Elevado número de comunicações simultâneas todas áudio/vídeo 
- Controlo/gestão remotos através de protocolo IP
- OSD e secretaria telefónica em derivados tradicionais
- Serviço de porteiro jerárquico
- Integração com centrais telefónicos VoIP
- Equipamento com controlo de acessos centralizado

C
A

R
A

CT
ER

ÍS
TI

C
A

S
 D

O
 E

Q
U

IP
A

M
EN

TO

N° de utentes

N° de placas botoeira principais/secundários

Distâncias placas botoeira /alimentador (m)

Distâncias alimentador/derivados internos (m)

Máxima distância entre blocos (m)

Cabos utilizados para ligação da estrutura

Cabos utilizados para ligação da placas botoeira

Central de portaria

Funcionalidade de controlo de acessos

Integração com centrais telefónicos

Integração com domótica Ama by Came

Integração com TVCC Came

Cor - branco/preto

Integração com dispositivos IP

App em stamartphone e tablet

FU
N

Ç
Õ

ES
 D

E 
S

IS
TE

M
A

Chamada

Chamada simultânea

Segredo de de conversação

Chamada no patamar a partir de placa botoeira local

Auto-inserção

Não incomode

Alarme de pânico e emergência

Intercomunicação entre derivados internos da mesma habitação 

Intercomunicação entre derivados internos de habitações diferentes

Aviso de chamada durante uma conversação entre derivados internos da mesma habitação 

Aviso de chamada durante uma conversação entre derivados internos de habitações diferentes

Transferência de chamada
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POTENCIALIDADES DOS SISTEMAS DE VÍDEO PORTEIRO

2000 100 2000 ilimitados*

10/80 3/0 64/256 ilimitados*

500 650
800 800

750 750

- - 750 ilimitada

- 4 condutas + cabo coaxial + n° (chamadas)
- VCM/60 + n (chamadas)

- par trançado 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- par trançado 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- par trançado 
- UTP Cat 5 
- VCM/1D

- 10 condutas + cabo coaxial + n° (chamadas) 
- VCM/130 + n (chamadas)

- Par trançado + alimentação
- UTP Cat 5
- VCM/2D

- 3 Pares trançados + alimentação
- UTP Cat 5
- VCM/4D

- 3 Pares trançados + alimentação
- UTP Cat 5
- VCM/4D

✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ - ✓
✓ ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓
- ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
- - - ✓
- - - ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

* compativelmente com os limites de rede.

Â
M

B
IT

O
S

 D
E 

U
TI

LI
ZA

Ç
Ã

O

- Equipamentos com n° reduzido de utentes
- Equipamentos uni/multifamiliares
- Equipamentos com único multi-acesso
- Equipamentos com única estrutura

- Equipamentos com pluri-estruturas
- Equipamentos com estrutura em cablagem simplificada
- Equipamentos com controlo de acesso
- Equipamentos com porteiro

η - Equipamentos com número elevado de utentes e amplas distâncias
- Equipamentos com porteiro 
- Equipamentos com numerosos blocos residenciais
-  Equipamentos com número limitado de comunicações simultâneas
- Equipamentos compatíveis com a utilização de fibra ópitca
- OSD e secretaria telefónica em derivados tradicionais

∞
-  Integração com funções evoluídas (domótica, TVCC, anti-intrusão, etc.)
-  Elevado número de comunicações simultâneas todas áudio/vídeo 
- Controlo/gestão remotos através de protocolo IP
- OSD e secretaria telefónica em derivados tradicionais
- Serviço de porteiro jerárquico
- Integração com centrais telefónicos VoIP
- Equipamento com controlo de acessos centralizado

C
A

R
A

CT
ER

ÍS
TI

C
A

S
 D

O
 E

Q
U

IP
A

M
EN

TO

N° de utentes

N° de placas botoeira principais/secundários

Distâncias placas botoeira /alimentador (m)

Distâncias alimentador/derivados internos (m)

Máxima distância entre blocos (m)

Cabos utilizados para ligação da estrutura

Cabos utilizados para ligação da placas botoeira

Central de portaria

Funcionalidade de controlo de acessos

Integração com centrais telefónicos

Integração com domótica Ama by Came

Integração com TVCC Came

Cor - branco/preto

Integração com dispositivos IP

App em stamartphone e tablet

FU
N

Ç
Õ

ES
 D

E 
S

IS
TE

M
A

Chamada

Chamada simultânea

Segredo de de conversação

Chamada no patamar a partir de placa botoeira local

Auto-inserção

Não incomode

Alarme de pânico e emergência

Intercomunicação entre derivados internos da mesma habitação 

Intercomunicação entre derivados internos de habitações diferentes

Aviso de chamada durante uma conversação entre derivados internos da mesma habitação 

Aviso de chamada durante uma conversação entre derivados internos de habitações diferentes

Transferência de chamada
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GUIA PARA A ESCOLHA DOS DERIVADOS INTERNOS
D

ES
C

R
IÇ

Ã
O

VÍDEO PORTEIRO VÍDEO PORTEIRO

AGATA BASIC AGATA BUILDING PERLA FUTURA OPALE MITHO VC NOVA NVMKIT/..

Vídeo porteiro a cores B/N ou com 
áudio com auscultador LCD 4:3 de 
3,5".
Disponível em cor branca.

Vídeo porteiro a cores com áudio 
com auscultador, ecrã LCD 4:3 de 
3,5". 
Disponível em cor branca.

Vídeo porteiro a cores com áudio 
alta voz, ecrã LCD 4:3 de 3,5". 
Disponível nas cores branco Ice e 
preto Fusion.

Vídeo porteiro alta voz a cores, 
ecrã LCD de 7”. Botões soft touch. 
Disponível nas cores branco e preto.

Vídeo porteiro a cores com áudio 
alta voz, ecrã LCD 16:9 da 4,3" 
(Opale Wide) e 4:3 de 3,5" (Opale). 
Disponível nas versões branco Ice  
e preto Fusion.

Vídeo porteiro a cores com 
áudio com auscultador e alta 
voz integrados, ecrã LCD 16:9 de 
4,3" touch screen. Disponível nas 
versões branco Ice e preto Fusion.

Vídeo porteiro a cores com áudio 
alta voz, ecrã LCD 4:3 de 2".
Disponível nas cores cinza antracite, 
branco, prateado.

IN
ST

AL
AÇ

ÃO

Parede ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

De embutir - - - ✓ ✓ - ✓

Mesa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AC
ES

SÓ
RI

OS Suporte de mesa Suporte de mesa Suporte de mesa Suporte de mesa Suporte de mesa Suporte de mesa Adaptadores para caixas de embutir 
padrão 6 módulos para séries civis 
(incluídos).
Disponível o suporte para a 
instalação de mesa.

SI
ST

EM
AS

C
O

M
A

N
D

O
S Abertura da porta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Abertura da porta automática - - - - ✓ (Opale Wide) - -

Selecção cíclica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comandos auxiliares ✓ 2 ✓ 2 ✓ 2 ✓ (∞ na versão IP 
2 na versão X1 e X2) ✓ 10 ✓ 2 ✓ 2

FU
N

Ç
Õ

ES

Melodias ✓ (não para versão 200) ✓ (não para versão 200) ✓ ✓ ✓ ✓ -

Intercom - ✓ 5 (para 200)
✓ 8 (para X1, 300, XIP) ✓ 8 ✓ (∞ na versão IP 

8 na versão X1 e X2) ✓ 8 ✓ 10 -

Building - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Mudo em conversação - - ✓ ✓ ✓ ✓ -

Exclusão de toque de chamada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Resposta automática - - - ✓ (somente na versão IP) ✓ (Opale Wide) ✓ -

Zoom - - - ✓ (somente na versão IP) ✓ ✓ -

Secretária áudio vídeo - - - ✓ (somente futura IP) (Memorização 
de imagem na versão X2) ✓ (Opale Wide) ✓ -

RE
GU

LA
ÇÕ

ES

Regulação volume do toque de chamada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regulação luminosidade ✓ ✓ ✓ ✓ (somente na versão X1 e X2) ✓ ✓ ✓

Regulação contraste ✓ (somente para a versão B/N) ✓ - - - - -

Regulação cor ✓ (somente para a versão cor) ✓ ✓ ✓ (somente na versão X2) ✓ ✓ ✓

Os derivados de vídeos vídeo porteiros Agata, Opale e Perla estão disponíveis também em versão com dispositivo de interface com aparelho de indução 
magnética tipo "T" (para portadores de aparelho acústico )

Todos os derivados de vídeo porteiro possuem entrada para chamada do patamar 
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D
ES

C
R

IÇ
Ã

O

VÍDEO PORTEIRO VÍDEO PORTEIRO

AGATA BASIC AGATA BUILDING PERLA FUTURA OPALE MITHO VC NOVA NVMKIT/..

Vídeo porteiro a cores B/N ou com 
áudio com auscultador LCD 4:3 de 
3,5".
Disponível em cor branca.

Vídeo porteiro a cores com áudio 
com auscultador, ecrã LCD 4:3 de 
3,5". 
Disponível em cor branca.

Vídeo porteiro a cores com áudio 
alta voz, ecrã LCD 4:3 de 3,5". 
Disponível nas cores branco Ice e 
preto Fusion.

Vídeo porteiro alta voz a cores, 
ecrã LCD de 7”. Botões soft touch. 
Disponível nas cores branco e preto.

Vídeo porteiro a cores com áudio 
alta voz, ecrã LCD 16:9 da 4,3" 
(Opale Wide) e 4:3 de 3,5" (Opale). 
Disponível nas versões branco Ice  
e preto Fusion.

Vídeo porteiro a cores com 
áudio com auscultador e alta 
voz integrados, ecrã LCD 16:9 de 
4,3" touch screen. Disponível nas 
versões branco Ice e preto Fusion.

Vídeo porteiro a cores com áudio 
alta voz, ecrã LCD 4:3 de 2".
Disponível nas cores cinza antracite, 
branco, prateado.

IN
ST

AL
AÇ

ÃO

Parede ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

De embutir - - - ✓ ✓ - ✓

Mesa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AC
ES

SÓ
RI

OS Suporte de mesa Suporte de mesa Suporte de mesa Suporte de mesa Suporte de mesa Suporte de mesa Adaptadores para caixas de embutir 
padrão 6 módulos para séries civis 
(incluídos).
Disponível o suporte para a 
instalação de mesa.

SI
ST

EM
AS

C
O

M
A

N
D

O
S Abertura da porta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Abertura da porta automática - - - - ✓ (Opale Wide) - -

Selecção cíclica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comandos auxiliares ✓ 2 ✓ 2 ✓ 2 ✓ (∞ na versão IP 
2 na versão X1 e X2) ✓ 10 ✓ 2 ✓ 2

FU
N

Ç
Õ

ES

Melodias ✓ (não para versão 200) ✓ (não para versão 200) ✓ ✓ ✓ ✓ -

Intercom - ✓ 5 (para 200)
✓ 8 (para X1, 300, XIP) ✓ 8 ✓ (∞ na versão IP 

8 na versão X1 e X2) ✓ 8 ✓ 10 -

Building - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Mudo em conversação - - ✓ ✓ ✓ ✓ -

Exclusão de toque de chamada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Resposta automática - - - ✓ (somente na versão IP) ✓ (Opale Wide) ✓ -

Zoom - - - ✓ (somente na versão IP) ✓ ✓ -

Secretária áudio vídeo - - - ✓ (somente futura IP) (Memorização 
de imagem na versão X2) ✓ (Opale Wide) ✓ -

RE
GU

LA
ÇÕ

ES

Regulação volume do toque de chamada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regulação luminosidade ✓ ✓ ✓ ✓ (somente na versão X1 e X2) ✓ ✓ ✓

Regulação contraste ✓ (somente para a versão B/N) ✓ - - - - -

Regulação cor ✓ (somente para a versão cor) ✓ ✓ ✓ (somente na versão X2) ✓ ✓ ✓

Os derivados de vídeos vídeo porteiros Agata, Opale e Perla estão disponíveis também em versão com dispositivo de interface com aparelho de indução 
magnética tipo "T" (para portadores de aparelho acústico )

Todos os derivados de vídeo porteiro possuem entrada para chamada do patamar 
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GUIA PARA A ESCOLHA DOS DERIVADOS INTERNOS
D

ES
C

R
IÇ

Ã
O

AUDIO PORTEIRO

                

AGATA BASIC AGATA BUILDING PERLA NOVA  
NVMKIT/..

Porteiro electrónico com 
áudio com auscultador.
Disponível em cor branca.

Porteiro electrónico com 
áudio com auscultador.
Disponível em cor branca.

Porteiro electrónico com 
alta voz.
Disponível nas versões 
branco Ice e preto Fusion.

Porteiro electrónico com 
áudio alta voz.
Disponível nas cores cinza 
antracite, branco, prateado

IN
ST

AL
AÇ

ÃO

Parede ✓ ✓ ✓ -

De embutir - - - ✓

Mesa ✓ ✓ ✓ -

SI
ST

EM
AS

C
O

M
A

N
D

O
S

Abertura da porta ✓ ✓ ✓ ✓
Abertura da porta 
automática - - - -

Selecção cíclica - - - -

Comandos auxiliares
✓ 1 (com Agata P1 para 

sistema 200) 
1 (incluído para X1, 300, XIP)

✓ 1 ✓ 2 ✓ 1

FU
N

Ç
Õ

ES

Melodias ✓ (não para versão 200) ✓ (não para versão 200) ✓ -

Intercom - ✓ 6 (para 200)
✓ 10 (para X1, 300, XIP)

✓ 2 (através das teclas 
AUX1/2)

-

Building - ✓ ✓ -

Mudo em conversação - - - -

Exclusão de toque de 
chamada Apenas Agata C F ✓ ✓ -

Resposta automática - - - -

RE
GU

LA
ÇÕ

ES

Regulação volume do 
toque de chamada Apenas Agata C F ✓ ✓ ✓

Os derivados de vídeos vídeo porteiros Agata, Opale e Perla estão disponíveis também em versão com dispositivo de interface com aparelho de indução 
magnética tipo "T" (para portadores de aparelho acústico )

Todos os derivados de vídeo porteiro X1 possuem entrada para chamada do patamar
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S
IS

TE
M

A
S

SOFT RECEIVER APP XIP MOBILE

XIP XIP

CO
M

AN
DO

S

Abertura da porta ✓ ✓

Rejeição da chamada a receber ✓ ✓

Selecção cíclica ✓ ✓

Comandos auxiliares ✓ 2 ✓ 10

FU
N

Ç
Õ

ES

Intercom áudio/vídeo ✓ ✓

Mudo em conversação - ✓

Chamada em espera ✓ ✓

Rotação câmara - ✓

Gestão linha dupla ✓ -

Transferência de chamada ✓ -

Bloqueio de chamada a receber ✓ -

IN
ST

RU
M

EN
TO

S

Lista de contactos ✓ ✓

Lista de preferidos ✓ ✓

Lista de chamadas efetuadas - ✓

Lista de chamadas perdidas ✓ ✓

Lista de chamadas recebidas - ✓

GUIA PARA A ESCOLHA DOS APLICATIVOS
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GUIA PARA A ESCOLHA DAS PLACAS BOTOEIRA
D

ES
C

R
IÇ

Ã
O

COM BOTÃO MÓDULOS ÁUDIO/VÍDEO DIGITAIS

LITHOS THANGRAM TARGHA MÓDULOS THANGRAM PLAQUE VR DIGITHA TARGHA

Placa botoeira monolítica, 
porteiro electrónico e vídeo 
porteiro a cores, criada para o 
sistema 2 fios X1.
Disponível com acabamento em 
aço inox polido. 

Placa botoeira modular de 
porteiro electrónico ou vídeo 
porteiro a cores, instalação 
padrão na parede ou de embutir 
com caixa e moldura opcionais 
com posicionamento horizontal 
e/ou vertical das placas botoeira.
Disponível com acabamentos do 
corpo central cinza Grey-hound 
ou Metal e placas com diferentes 
variantes de cor. Sinalizações 
de estado sonoras e visuais.

Placa botoeira modular de 
porteiro electrónico ou de 
vídeo porteiro a cores ou B/N. 
Instalação padrão integrada ou 
de parede com caixa opcional 
com posicionamento 
horizontal e/ou vertical.
Disponível com acabamentos 
cinza Greyhound e placa em 
alumínio opaco ou antracite e 
placa em alumínio cinza 
brilhante.

Módulos de porteiros electrónicos e 
de vídeo porteiros a cores para 
sistemas X1 e XIP. Consentem a 
máxima flexibilidade de instalação 
porque permite a utilização de 
placas não Bpt personalizadas.
Sinalizações de estado sonoras e 
visuais.

Linhas de placas anti-vandalismo 
disponível na versão Áudio e Vídeo, 
Standard ou Digital, acabamento 
em aço inox escovado ou latão, a 
linha pode ser usada para todo tipo 
de exigência e ambiente. A ser 
complementada com os módulos 
Thangram.

Placa botoeira monolítica 
antivandalismo de aço inox de 
porteiro electrónico ou de vídeo 
porteiro a cores, chamada digital 
completa com teclado 
alfanumérico e agenda com busca 
de nomes com ecrã LCD da 
128x128 pixel - 6 linhas; instalação 
integrada ou de parede com 
acessórios opcionais.
Sinalizações de estado sonoras e 
visuais.

Placa botoeira monolítica 
antivandalismo de aço inox de 
porteiro electrónico ou de vídeo 
porteiro a cores ou B/N, 
chamada digital completa com 
teclado alfanumérico e agenda 
com busca de nomes com ecrã 
gráfico de 122x32 pixel - 2 linhas; 
instalação padrão integrada ou 
de parede com caixa opcional.
Disponível com acabamentos 
cinza Greyhound e placa em 
alumínio opaco ou cinza antracite 
e placa em alumínio cinza 
brilhante.

IN
S

TA
LA

Ç
Ã

O Parede ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

De embutir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

A
C

ES
S

Ó
R

IO
S Botões únicos, duplos, altura 

dupla, tecto de parede.
Botões únicos, duplos, altura dupla 
e módulos para o controlo de 
acessos com teclado ou leitor RFID.

Módulos para botões únicos 
e duplos.

Suporte de parede Mensagens vocais de   auxílio à 
utilização da placa botoeira

S
IS

TE
M

A
S

C
A

R
A

CT
ER

ÍS
TI

C
A

S

Teclado alfanumérico - ✓ (opcional) - ✓ (opcional) ✓ (somente modelos DIGI ou K)
3400 chamadas

2000 códigos de abertura das entradas
2000 chamadas

2000 códigos de abertura das entradas

Ecrã gráfico - - - - - Sinalizações de estado e das 
funções activas

Sinalizações de estado e das 
funções activas

Regulação de volume do áudio ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ -

Retro-iluminação das teclas LED AZUIS  LED AZUIS  LED VERDES  - - LED BRANCOS    
DE LEITOR RFID LED VERDES  

Conexão, comando e regulação 
temporização da fechadura electrónica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (somente modelos DIGI ou K) ✓ ✓

Controlo de acessos - ✓ (opcional) - ✓ (opcional) ✓ (somente modelos DIGI ou K) ✓ ✓

Funções para deficientes - ✓ - ✓ (somente LED) - ✓ -

Regulação de tempo de activação ✓ (de SW PCS XIP) ✓ (de SW PCS XIP) ✓ (de SW PCS 300) ✓ (de SW PCS XIP) - ✓ (de SW PCS XIP) ✓ (de SW PCS 300)
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D
ES

C
R

IÇ
Ã

O

COM BOTÃO MÓDULOS ÁUDIO/VÍDEO DIGITAIS

LITHOS THANGRAM TARGHA MÓDULOS THANGRAM PLAQUE VR DIGITHA TARGHA

Placa botoeira monolítica, 
porteiro electrónico e vídeo 
porteiro a cores, criada para o 
sistema 2 fios X1.
Disponível com acabamento em 
aço inox polido. 

Placa botoeira modular de 
porteiro electrónico ou vídeo 
porteiro a cores, instalação 
padrão na parede ou de embutir 
com caixa e moldura opcionais 
com posicionamento horizontal 
e/ou vertical das placas botoeira.
Disponível com acabamentos do 
corpo central cinza Grey-hound 
ou Metal e placas com diferentes 
variantes de cor. Sinalizações 
de estado sonoras e visuais.

Placa botoeira modular de 
porteiro electrónico ou de 
vídeo porteiro a cores ou B/N. 
Instalação padrão integrada ou 
de parede com caixa opcional 
com posicionamento 
horizontal e/ou vertical.
Disponível com acabamentos 
cinza Greyhound e placa em 
alumínio opaco ou antracite e 
placa em alumínio cinza 
brilhante.

Módulos de porteiros electrónicos e 
de vídeo porteiros a cores para 
sistemas X1 e XIP. Consentem a 
máxima flexibilidade de instalação 
porque permite a utilização de 
placas não Bpt personalizadas.
Sinalizações de estado sonoras e 
visuais.

Linhas de placas anti-vandalismo 
disponível na versão Áudio e Vídeo, 
Standard ou Digital, acabamento 
em aço inox escovado ou latão, a 
linha pode ser usada para todo tipo 
de exigência e ambiente. A ser 
complementada com os módulos 
Thangram.

Placa botoeira monolítica 
antivandalismo de aço inox de 
porteiro electrónico ou de vídeo 
porteiro a cores, chamada digital 
completa com teclado 
alfanumérico e agenda com busca 
de nomes com ecrã LCD da 
128x128 pixel - 6 linhas; instalação 
integrada ou de parede com 
acessórios opcionais.
Sinalizações de estado sonoras e 
visuais.

Placa botoeira monolítica 
antivandalismo de aço inox de 
porteiro electrónico ou de vídeo 
porteiro a cores ou B/N, 
chamada digital completa com 
teclado alfanumérico e agenda 
com busca de nomes com ecrã 
gráfico de 122x32 pixel - 2 linhas; 
instalação padrão integrada ou 
de parede com caixa opcional.
Disponível com acabamentos 
cinza Greyhound e placa em 
alumínio opaco ou cinza antracite 
e placa em alumínio cinza 
brilhante.

IN
S

TA
LA

Ç
Ã

O Parede ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

De embutir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

A
C

ES
S

Ó
R

IO
S Botões únicos, duplos, altura 

dupla, tecto de parede.
Botões únicos, duplos, altura dupla 
e módulos para o controlo de 
acessos com teclado ou leitor RFID.

Módulos para botões únicos 
e duplos.

Suporte de parede Mensagens vocais de   auxílio à 
utilização da placa botoeira

S
IS

TE
M

A
S

C
A

R
A

CT
ER

ÍS
TI

C
A

S

Teclado alfanumérico - ✓ (opcional) - ✓ (opcional) ✓ (somente modelos DIGI ou K)
3400 chamadas

2000 códigos de abertura das entradas
2000 chamadas

2000 códigos de abertura das entradas

Ecrã gráfico - - - - - Sinalizações de estado e das 
funções activas

Sinalizações de estado e das 
funções activas

Regulação de volume do áudio ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ -

Retro-iluminação das teclas LED AZUIS  LED AZUIS  LED VERDES  - - LED BRANCOS    
DE LEITOR RFID LED VERDES  

Conexão, comando e regulação 
temporização da fechadura electrónica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (somente modelos DIGI ou K) ✓ ✓

Controlo de acessos - ✓ (opcional) - ✓ (opcional) ✓ (somente modelos DIGI ou K) ✓ ✓

Funções para deficientes - ✓ - ✓ (somente LED) - ✓ -

Regulação de tempo de activação ✓ (de SW PCS XIP) ✓ (de SW PCS XIP) ✓ (de SW PCS 300) ✓ (de SW PCS XIP) - ✓ (de SW PCS XIP) ✓ (de SW PCS 300)
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PROJECTADOS  
PARA MELHORAR 
A SUA VIDA
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Índice de produtos e sistemas de vídeo porteiro

DERIVADOS INTERNOS

AGATA 26

PERLA 28

FUTURA 30

OPALE 34

MITHO 36

NOVA 38

PLACAS BOTOEIRA

LITHOS 40

THANGRAM 46

MÓDULOS PARA PLACAS BOTOEIRAS COM PLACAS NÃO BPT 64

PLAQUE VR 66

DIGITHA 70

SISTEMAS DE VÍDEO PORTEIRO

X1 78

XIP 102

XIP MOBILE - APP 116

CONTROLO DE ACESSOS 120

KIT DE VÍDEO PORTEIROS 

GUIA PARA A ESCOLHA DOS KITS 148

LITHOS KIT 150

THANGRAM KIT 154

KIT APP 156

KIT APP MOBILE 159
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AGATA 
Porteiro electrónico e vídeo 
porteiro com áudio com 
auscultador de parede

Agata é a linha de porteiros electrónicos e de vídeo porteiros 
de nova geração com auscultador, a cores ou P/B, com funções 
Basic ou Building. Todos têm em comum a grande simplicidade 
de utilização, funcionalidade, pureza das linhas do design e 
continuidade de estilo com os outros modelos de nova geração 
Bpt. É suficiente uma olhada para perceber que Agata possui 
todas as qualidades para conquistar você. 

 Ecrã LCD de 3,5” (a cores ou P/B) 

 Instalação de parede com suporte específico

Modelos

Agata Basic

Agata Building

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

protocolo internet
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Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

AGATA V 62100460 Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” B/N, cor branco.

AGATA VC 62100370 Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” a cores, cor branco.

AGATA VC/B 62100380 Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” a cores, cor branco, versão Building.

AGATA V BF 62100480 Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” B/N, cor branco. Versão especial para portadores de 
aparelho acústico.

AGATA VC BF 62100430 Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” a cores, cor branco. Versão especial para portadores 
de aparelho acústico.

AGATA VC/B BF 62100440 Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” a cores, cor branco, Building. Versão especial para 
portadores de aparelho acústico.

AGATA VC/B-L 62100580 Vídeo porteiro com auscultador, cor branca. Versão Building com alimentação local (sistema X2).

PORTEIROS ELECTRÓNICOS

AGATA C 60240050 Porteiro electrónico com auscultador, cor branco.

AGATA C/B 60240060 Porteiro electrónico com auscultador, cor branco, versão Building.

AGATA C F 60240090 Porteiro com auscultador, cor branca com dispositivo de exclusão e ajuste sonoro. (Iluminação led 
quando excluído).

ACESSÓRIOS

KT A 61800680 Suporte de mesa para derivados porteiro electrónico Agata (Sistema X1 e 200).

KT V 62800550 Suporte de mesa para derivados vídeo porteiro Agata (Sistema X1 e 200).

Características Técnicas

Funções
 Abertura da porta 

 Auto-inserção de vídeo das placas botoeira com selecção cíclica.

 Exclusão do toque de chamada com sinalização luminosa.

 Função de vídeo (versão vídeo porteiro)

 Regulação de saturação de cor (versão vídeo porteiro a cores)

 Regulação contraste (versão B/N)

 Regulação brilho (versão vídeo porteiro)

 Regulação volume do toque de chamada

 2 comandos para a activação das funções auxiliares

 Função Master/Slave

FUNÇÕES EXTRAS NA VERSÃO BUILDING.

 8 chamadas para intercomunicantes na versão VC/B e 10 na versão C/B

 Tecla "Pânico" para o pedido de socorro ao Porteiro 

Em caso de chamada simultânea, será activada a comunicação áudio/vídeo no derivado 
interno do qual se responde quer se trate do principal (Master) quer do secundário 
(Slave); sem o auxílio de novos alimentadores e cabos. 

Dimensões
(LxAxC) 170x190x30,9 mm  versão vídeo porteiro

(LxAxC) 102x190x30,9 mm  versão porteiro electrónico

Modelos

Acessórios
Agata está disponível na versão de mesa graças ao suporte universal KT, no modelo porteiro (KT A)  
e no modelo vídeo porteiro (KT V). O suporte é fabricado em plexiglas com 10 mm de espessura, fornecido 
com cabo RJ45 branco e cobertura da zona de terminais com chapa pintada cinzento metalizado.
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PERLA
Porteiro electrónico e vídeo 
porteiro de parede

Perla é a linha de vídeo porteiros e porteiros electrónicos com alta 
voz. de parede, uma verdadeira jóia de design refinado Made in Italy 
de tecnologia avançada. Perla distingui-se pela personalidade e 
elegância, com as suas linhas suaves e redondas e o anel central de 
controlo que encerra as funções dentro de um círculo perfeito. Tudo 
em só 31 mm de espessura.
Na versão de vídeo porteiro o ecrã LCD a cores de 3,5” áudio alta 
voz, oferece uma excelente qualidade áudio-vídeo com consumo 
extremamente contido.
Perla está disponível nas cores branco Ice e preto Fusion que o 
tornam adaptável a qualquer contexto habitacional.

  Design das linhas suaves e modernas

  Excelente qualidade áudio-vídeo

  Retro-iluminação azul do anel luminosa central

Modelos e cores

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

protocolo internet

Vídeo porteiro a cores

branco Ice

preto Fusion

preto Fusion

branco Ice

Porteiro electrónico
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Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

PEV BI 62100180 Vídeo porteiro com ecrã LCD a cores de 3,5” e áudio alta voz, instalação de parede. Apoio de montagem incluída. 
Cor branco Ice

PEV NF 62100190 Vídeo porteiro com ecrã LCD a cores de 3,5” e áudio alta voz, instalação de parede. Apoio de montagem incluída. 
Cor preto Fusion

PEV BI BF 62100230 Vídeo porteiro com alta voz com ecrã LCD a cores de 3,5”, instalação de parede, cor branco Ice, versão para 
portadores de aparelho acústico. Apoio de montagem incluída.

PEV NF BF 62100240 Vídeo porteiro com alta voz com ecrã LCD a cores de 3,5”, instalação de parede, cor preto Fusion, versão para 
portadores de aparelho acústico. Apoio de montagem incluída.

PORTEIROS ELECTRÓNICOS

PEC BI 60540010 Porteiro electrónico com alta voz. Regulação do volume do toque de chamada em três níveis, instalação de 
parede. Apoio de fixação incluída. Cor branco Ice

PEC NF 60540020 Porteiro electrónico com alta voz. Regulação do volume do toque de chamada em três níveis, instalação de 
parede. Apoio de fixação incluída. Cor preto Fusion

ACESSÓRIOS

KT A 61800680 Suporte de mesa para derivados porteiro electrónico Perla (PEC).

KT V 62800550 Suporte de mesa para derivados vídeo porteiro Perla (PEV).

Características Técnicas

Funções
  Ecrã LCD 3,5” a cores (versão vídeo porteiro)

  Áudio alta voz

  Abertura da porta 

  Activação/Exclusão áudio em conversação (desactivação 
comunicação em versão vídeo porteiro)

  Auto-inserção de vídeo das placas botoeira com selecção cíclica.

 2 comandos para a activação das funções auxiliares

 8 chamadas por intercomunicantes (2 em versão vídeo porteiro)

  Tecla "Pânico" para o pedido de socorro ao Porteiro (versão vídeo)

  Exclusão do toque de chamada com sinalização luminosa.

  Regulação do volume do toque de chamada (baixo, médio, alto ou 
"excluído" para a versão de vídeo porteiro)

  Regulação do brilho (versão vídeo porteiro)

  Regulação da saturação de cor (versão vídeo porteiro)

  Melodias programáveis para chamadas da placa botoeira e chamadas 
do patamar

  Melodias diferenciadas para chamadas de intercomunicante ou 
porteiro

  Programação do número de toques para chamadas da placa botoeira

  Função de transferência vídeo ("master/slave") entre derivados em 
chamada simultânea

Dimensões
(LxAxC) 145x170x31 mm versão vídeo porteiro

(LxAxC) 110x170x31 mm versão porteiro electrónico

Acessórios
Perla está disponível na versão de mesa graças ao suporte universal KT, no modelo porteiro (KT A) e no 
modelo vídeo porteiro (KT V). O suporte é fabricado em plexiglas com 10 mm de espessura, fornecido 
com cabo RJ45 branco e cobertura da zona de terminais com chapa pintada cinzento metalizado.
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Vídeo porteiro a cores

Modelos e cores

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

protocolo internet
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Vídeo porteiro 7” a cores 
alta voz

Futura é a linha inovadora de vídeo porteiros Bpt caracterizada 
pelo amplo ecrã a cores TFT LCD de 7” e com um design 
essencial e requintado, que a tornam perfeitamente integrável 
em qualquer local. A interface é extremamente intuitiva e fácil 
de usar em linha com a filosofia dos produtos de última geração 
Bpt. Futura está disponível em 3 modelos diferentes, o modelo 
X1, o modelo intermediário X2 e o tecnologicamente evoluído IP, 
o único integrável com o sistema domótico do Grupo e capaz de 
trocar informações e mensagens áudio e vídeo com os sistemas 
interligados.

 Ecrã de 7’’ full color TFT LCD (800 x 480 pixeis)

 Áudio alta voz

 Botões soft touch

 Instalação de parede, de embutir e com suporte de mesa

Preto

Branco



Características técnicas

 IP ready

 Alimentação local ou Powered over Ethernet (PoE)

 Compatível com os protocolos SIP vídeo e Voice over IP: 
compressão vídeo H.264, áudio codec G.711

 Web-server integrado para a configuração e a gestão através de browser

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
 Abertura porta

 Responder e comunicar

 Auto-ativação

 Mudo em conversa/Exclusão do dispositivo de som

 Tecla pânico (SOS) para pedir socorro ao porteiro

 Receção de chamadas das placas botoeiras XIP

 Receção de chamadas áudio/vídeo do porteiro

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS AVANÇADAS
 Interface do utilizador moderna e multilíngue

 Chamadas ilimitadas Intercom para outras extensões Futura ou para smartphone e tablet

 Atendedor de vídeo com possibilidade de gravação automática e a pedido

 Toques polifónicos personalizáveis

 Agenda de contatos

 Lista de comandos AUX

 Integração com o sistema domótico do Grupo

 Função Áudio Notas

 Apresentação e gravação com as câmaras de vídeo IP presentes no sistema

 Feedback sobre o estado da porta

 Receção de mensagens de texto broadcast enviadas pelo porteiro

Dimensões
(LxAxC) 212x161x28 mm versão de embutir  
(LxAxC) 212x161x10,5 mm versão de parede
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 IP
Vídeo porteiro FULL IP

Versão IP

Compatível com  
o sistema digital XIP.

Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

FUTURA IP WH 62100560 Vídeo porteiro alta voz a cores IP, ecrã LCD de 7”, equipado com Interface Gráfica de Utilizador.
Alimentação Power Over Ethernet (PoE), função atendedor de vídeo integrado. Botões soft 
touch. Sistema XIP. Instalação de parede. Cor: branco.

FUTURA IP BK 62100570 Vídeo porteiro alta voz a cores IP, ecrã LCD de 7”, equipado com Interface Gráfica de Utilizador.
Alimentação Power Over Ethernet (PoE), função atendedor de vídeo integrado. Botões soft 
touch. Sistema XIP. Instalação de parede. Cor: preto.

FUTURA-SI 62800560 Caixa para instalação de embutir com estrutura de metal.

KT VXL 62800570 Suporte de mesa em plexiglas, espessura 10 mm, com cabo RJ45 e cobertura da zona de terminais 
com placa em PMMA cinzenta.



Características técnicas

 Abertura porta

 Responder e comunicar

 Auto-ativação do vídeo das placas botoeiras com seleção cíclica

 Regulação do volume do dispositivo de som

 Mudo durante a conversa/Desativação do dispositivo de som  
com sinalização luminosa

 Tecla pânico (SOS) para pedir socorro ao porteiro

 Função troca de ecrã

 Função Master/Slave

 Regulação do brilho

 Regulação da saturação da cor

 AUX1

 AUX2/chamar o porteiro

 8 teclas para chamadas com intercomunicação

Dimensões
(LxAxC) 212x161x28 mm versão de embutir  
(LxAxC) 212x161x10,5 mm versão de parede
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 X1

Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

FUTURA X1 WH 62100520 Vídeo porteiro alta voz a cores, ecrã LCD de 7”. Botões soft touch. Sistema X1. Instalação de parede. 
Cor: branco.

FUTURA X1 BK 62100530 Vídeo porteiro alta voz a cores, ecrã LCD de 7”. Botões soft touch. Sistema X1. Instalação de parede. 
Cor: preto.

FUTURA-SI 62800560 Caixa para instalação de embutir com estrutura de metal.

KT VXL 62800570 Suporte de mesa em plexiglas, espessura 10 mm, com cabo RJ45 e cobertura da zona de terminais 
com placa em PMMA cinzenta.

Vídeo porteiro com alimentação de Bus

Versão X1

Compatível com o sistema 2 fios X1. 
Alimentação de BUS ou SEPARADA.



Características técnicas

 Abertura porta

 Responder e comunicar

 Auto-ativação do vídeo das placas botoeiras com seleção cíclica

 Regulação do volume do dispositivo de som

 Mudo durante a conversa/Desativação do dispositivo de som com sinalização 
luminosa

 Tecla pânico (SOS) para pedir socorro ao porteiro

 Regulação do brilho

 Regulação da saturação da cor

 Regulação do contraste

 AUX1

 AUX2/chamar o porteiro

 8 teclas para chamadas com intercomunicação

 Picture Capture para guardar imagens provenientes da placa botoeira

 Definições através de OSD

 Entrada de 4 fios para placa botoeira de piso

Dimensões
(LxAxC) 212x161x28 mm versão de embutir  
(LxAxC) 212x161x10,5 mm versão de parede
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Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

FUTURA X2 WH 62100540 Vídeo porteiro alta voz a cores, ecrã LCD de 7”, equipado com função “Picture Capture” para guardar 
imagens. Botões soft touch. Sistema X1. Instalação de parede. Cor: branco.

FUTURA X2 BK 62100550 Vídeo porteiro alta voz a cores, ecrã LCD de 7”, equipado com função “Picture Capture” para guardar 
imagens. Botões soft touch. Sistema X1. Instalação de parede. Cor: preto.

FUTURA-SI 62800560 Caixa para instalação de embutir com estrutura de metal.

KT VXL 62800570 Suporte de mesa em plexiglas, espessura 10 mm, com cabo RJ45 e cobertura da zona de terminais 
com placa em PMMA cinzenta.

Vídeo porteiro com alimentação separada
 X2

Versão X2

Compatível com o sistema 2 fios X1. 
Alimentação SEPARADA.



OPALE
Vídeo porteiro alta voz 
intercomunicante de embutir

Com a linha Opale, Bpt enriquece a própria gama de vídeo porteiros, 
propondo um modelo de embutir, elegante e discreto em qualquer 
ambiente. Filho do estilo e do design dos vídeo porteiros de 
última geração, a nova geração oferece dois modelos diferentes: 
Opale e Opale Wide, que diferente entre si pela dimensão do ecrã 
de 4,3’’ 16:9 ou 3,5’’ 4:3, pelos botões"sensitivos que dão lugar 
ao Touch Screen com teclas deslizantes no modelo Wide e por 
algumas funções auxiliares previstas unicamente no modelo de 
ponta, como a secretaria do vídeo porteiro e a lista de chamadas 
do porteiro.

  Design das linhas suaves e modernas

  Imagem proveniente da placa abotoeira em formato 16:9  

modificável para 4:3 (modelo Wide)

  Facilidade de utilização

Modelos e cores

preto Fusion

Opale Wide

Opale

preto Fusion

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

protocolo internet

branco Ice

branco Ice
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Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

OPALE W WHITE 62100250 Vídeo porteiro com alta voz embutido, ecrã a cores 4,3” 16:9 Touch Screen, cor branco Ice.

OPALE W BLACK 62100260 Vídeo porteiro com alta voz embutido, ecrã a cores 4,3” 16:9 Touch Screen, cor preto Fusion.

OPALE WHITE 62100270 Vídeo porteiro com alta voz embutido, ecrã a cores 3,5” 4:3 botões Táteis, cor preto Fusion.

OPALE BLACK 62100280 Vídeo porteiro com alta voz embutido, ecrã a cores 3,5” 4:3 botões sensitivos, cor preto Fusion.

ACESSÓRIOS

OPALEKP WHITE 62800360 Suporte de parede, cor branco Ice. 

OPALEKP BLACK 62800370 Suporte de parede, cor nero Fusion. 

OPALESI 62800380 Caixa de embutir

OPALE KP WH BF 62800390 Suporte de parede, cor branco Ice, versão para portadores de aparelho acústico .

KT V 62800550 Suporte de mesa para derivados vídeo porteiro Opale e Opale Wide.

Equipamentos extras
Moldura branca para a versão branco Ice, preta para a versão preto Fusion (Opale Wide)

Opale está disponível na versão de mesa graças ao suporte universal KT no modelo vídeo porteiro (KT V). O suporte é 
fabricado em plexiglas com 10 mm de espessura, fornecido com cabo RJ45 branco e cobertura da zona de terminais 
com chapa pintada cinzento metalizado.

Instalação
Os vídeo porteiros da linha Opale foram estudados para a instalação por embutimento através de caixa específica 
OPALESI. As  dimensões compactas e a adaptabilidade do apoio de montagem às caixas mais comuns de encastre 
(503, 506E ou caixa de encastre Ophera PHI) permitem também a instalação na parede através do suporte OPALEKP.

Características Técnicas

Funções
 Ecrã LCD a cores de 4,3” 16:9 (Opale Wide) ou de 3,5” 4:3 (Opale)

 Áudio alta voz Full-Duplex (Opale Wide) ou Half Duplex (Opale)

 Abertura da porta

 Mudo em conversação

 Auto-inserção de vídeo das placas botoeira com selecção cíclica.

 2 comandos para a activação das funções auxiliares

 Exclusão do toque de chamada com sinalização luminosa.

 8 chamadas intercomunicantes

 Tecla "Pânico" para o pedido de socorro ao Porteiro

 Melodias programáveis

 Regulação do brilho, do contraste e da saturação da cor

 Secretaria do vídeo porteiro com 10 mensagens áudio + snapshot   
(Opale Wide)

 Zoom imagem

 Função de abertura de porta automática com programação semanal 
(Opal Wide)

 Função resposta automática (Opale Wide)

 Chamada ao porteiro (Aux2)

 Função vídeo Mastet/Slave entre derivados em chamada simultânea 
(Opale)

Dimensões
(LxAxC) 158x138x32 mm        versão de embutir

(LxAxC) 158x138x32 mm        versão de parede
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MITHO
Vídeo porteiro a cores touch 
screen de parede

Mitho é o inovativo a cores touch screen idealizado para uma 
utilização evoluída de vídeo porteiro. O terminal apresenta 
uma tecla LCD em formato 16:9 wide screen de 4,3" que 
permite uma navegação de ecrã completa através de menus 
seleccionáveis sem a utilização de teclas à vista. A navegação 
dentro dos vários menus é simples de aprendizagem imediata, 
baseada em códigos cromáticos que facilitam associação das 
funções às cores. Mitho é muito mais do que um vídeo porteiro 
normal: ligado ao sistema 2 fios X1 de Bpt oferece uma série 
de funções inovativas como o zoom da imagem, as secretarias 
de vídeo porteiro e as mensagens (por exemplo de portaria) 
com as funções áudio alta voz e auscultador integrados.

  O primeiro vídeo porteiro touch screen

  Secretaria de vídeo porteiro

  Zoom imagem

  Central de portaria

Cores

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

protocolo internet

branco Icepreto Fusion
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Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

MITHO BI 62117500 Vídeo porteiro a cores, ecrã 16:9 4,3”, touch screen, áudio alta voz e auscultador integrados, core branco Ice.

MITHO NF 62117600 Vídeo porteiro a cores, ecrã 16:9 4,3”, touch screen, áudio alta voz e auscultador integrados, core preto Fusion.

MITHO SB BI 62940010 Central de portaria de mesa com ecrã 16:9 4,3”, touch screen, áudio alta voz e auscultador, cor branco Ice, 
suporte de mesa incluído. 

MITHO SB NF 62940020 Central de portaria de mesa com ecrã 16:9 4,3”, touch screen, áudio alta voz e auscultador, cor preto Fusion, 
suporte de mesa incluído. 

ACESSÓRIOS

VAS/100MH 67000701 Alimentador terminal Mitho

MHKT BI 62800250 Kit de mesa série Mitho, cor branco Ice.

MHKT NF 62800260 Kit de mesa série Mitho, cor preto Fusion

Características Técnicas

Funções
  Ecrã LCD em formato 16:9 wide screen de 4,3” 480x272 pixel

  Touch screen

  Alta voz com função áudio 2 canais integrado

  Zoom imagem

  Secretaria chamadas de vídeo porteiros/mensagens porteiro

  9 melodias polifónicas

  Caneta deslizante para a navegação

  Função Building

  Instalação de parede ou de mesa

  Disponível nas cores: branco Ice e preto Fusion

  10 chamadas por intercomunicantes

Dimensões
(LxAxC) 203,5x108,4x30,8 mm 

Acessórios
Mitho está disponível também na versão de mesa graças ao suporte MHKT.   
O suporte de mesa é composto por uma base robusta de aço com forma arrojada e refinada, com 
espessura de 3 mm e por um adaptador plástico nas cores branco Ice ou preto Fusion para adequar-se 
às duas versões do vídeo porteiro.

Mitho SB central de vídeo porteiro
Mitho SB a central de vídeo porteiro a cores de mesa com ecrã LCD touch screen 
de 4,3’’ em formato 16:9, disponível nas duas cores branco Ice e preto Fusion.  
Assim como todos os terminais da família Mitho, oferece uma navegação simples e de 
aprendizagem imediata, baseada em códigos cromáticos que facilitam a associação das 
funções às cores, e dispõe das funções de zoom/panorâmica imagem, a secretaria de vídeo 
porteiro e o áudio com auscultador ou alta voz. É fornecido com o elegante e prático suporte 
de mesa constituído por uma base robusta de aço com espessura de 3 mm, cujo design 
integra-se perfeitamente com o terminal, e por um adaptador disponível nas cores branco 
Ice e preto Fusion.
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NOVA
Vídeo porteiro alta voz  
de embutir

É o exclusivo vídeo porteiro alta voz a cores de embutir de Bpt. 
Graças às dimensões reduzidas, Nova pode ser introduzido 
na caixa unificada de 6 módulos e pode ser coberta com as 
mais difusas placas padrões. Compatível com todos os outros 
elementos do sistema, permite realizar equipamentos mistos 
com auscultador e alta voz ou falar e ouvir. A versatilidade de 
Nova consente a instalação em versão de mesa com o kit NST/65.

  O menor vídeo porteiro a cores

 Compatível com as placas ornamentais   

    das mais difusas séries civis

Cores

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

protocolo internet

branco

prateado

cinza Antracite
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Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

NVMKIT/X1 BB 62151900 Vídeo porteiro a cores com ecrã 2" áudio alta voz, cor branca, estrutura e insertos plásticos de 3 e 6 
módulos incluídos na confecção.

NVMKIT/X1 GR 62152000 Vídeo porteiro a cores com ecrã 2" áudio alta voz, cor cinza Antracite, estrutura e insertos plásticos de 
3 e 6 módulos incluídos na confecção.

NVMKIT/X1 SV 62152100 Vídeo porteiro a cores com ecrã 2" áudio alta voz, cor prateada, estrutura e insertos plásticos de 3 e 6 
módulos incluídos na confecção.

ACESSÓRIOS

NST/61 62828310 Suporte de mesa para NVMKIT/.., cor cinza Antracite.

Características Técnicas

Funções
  Ecrã a cores de 2" 

  Saturação da cor

  Controlo do brilho

  Microfone 

  Activação áudio

  Introdução placa botoeira

  Activação/Selecção placa botoeira

  Abertura da porta

  Sinalização de funcionamento 

  AUX 1 botão para comando auxiliar  
centralizado luzes das escadas 

  AUX 2 chamada porteiro

  Instalação de embutir / de mesa

Dimensões
(LxAxC) 174x59x49,8 mm     versão vídeo porteiro - caixa de embutir 6 módulos padrão

(LxAxC) 96x59x49,8 mm         versão vídeo porteiro - caixa de embutir 3 módulos padrão

Compatibilidade das placas
Nova é compatível com as placas ornamentais das séries civis mais difusas no comércio (Vimar, Ave, BTicino, Gewiss, Abb, Legrand).

Nota: As placas ornamentais indicadas nas imagens não estão incluídas nas confecções.

Acessórios 
O kit NST/61 é constituído por um apoio de mesa para garantir a máxima versatilidade do derivado.. 
Disponível na variante cinza antracite, o kit permite a instalação de mesa de Nova e´possui um cabo 
de ligação com ficha tipo RJ45.

Módulo de porteiro electrónico
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LITHOS
Placa botoeira monolítica

lIthos é a placa botoeira de porteiro electrónico e vídeo porteiro 
a cores para o sistema 2 fios X1. Compacto e fino (30  mm de 
espessura na parede), è  perfeito para se adaptar a qualquer 
ambiente, graças ao desenho das linhas suaves e o acabamento 
elegante de aço inox polido. 
Lithos, que pode ser instalado tanto na parede como embutido 
e equipado com botões únicos ou duplo em função do tipo de 
equipamento, possui função intercom de série sem dispositivos 
extras e consente a realização de equipamento de até 4° 
chamadas.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

Versões

Versão  
porteiro electrónico

Versão  
vídeo porteiro
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Características Técnicas

Dimensões
(LxAxC) 99x207x30 mm            instalação de parede

(LxAxC) 135x243x6,5* mm       instalação de embutir

*  Caixa de embutir profundidade 54.5 mm, saliência fora da parede 3,5 mm.

De parede

Nestor Pinto

Júlia Da Costa
135

99 30

3.5
6.5

24
320

7

135

99 30

3.5
6.5

24
320

7

De embutir
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Plus

Instalação
A nova placa botoeira Lithos pode ser instalada tanto na parece como em 
embutido, oferecendo a máxima adaptabilidade a todos os ambientes e 
a minima saliência. Graças à caixa específica de embutir, Lithos garante 
somente 6.5 mm de espessura, enquanto as suas linhas suaves e 
arrendondadas o transformam num objecto de mobilio discreto mas 
elegante.

Qualidade de vídeo sem comparação
Graças aos sensores de última geração que integram sofisticados 
algoritmos digitais de tratamento da imagem, Lithos garante uma 
qualidade de´vídeo sem comparação e em quaisquer condições 
ambientais, de dia e de noite.

O sistema de guia de luz desenvolvido em colaboração com o Centro 
de Investigação Plast Optiica (Divisão do centro de investigação da FIAT) 
garante uma iluminação noturna perfeita e os sofisticados algoritmos 
de tratamento da imagem garantem uma qualidade de vídeo inigualável 
em todas as condições ambientais.

de parede De embutir

Acabamentos
Com as suas linhas suaves e o acabamento de aço inox polido, Lithos 
afirma-se como uma placa botoeira elegante e refinado.

Máxima proteção da água e contra 
choques.
Lithos é fabricado para durar com o passar do tempo. Pode contar com 
uma incrível robustez e com um grau de proteção IP54.
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Plus

Amplo ângulo de visão
Lithos com o sistema "wide eye" (ângulo de abertura da câmara de vídeo: 
177º) permite visualizar da câmara de vídeo uma área muito ampla (por 
exemplo uma distância de meio metro da placa é visível uma área de 
100 cm de largura e 80 cm de altura).

IT  - INSTALLAZIONE 
DA INCASSO
• Murare la scatola d’in-

casso all’altezza desiderata 
tenendo conto del posizio-

namento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A) e facendo 
preventivamente passare la tubazio-
ne con i conduttori d’impianto attra-
verso uno dei punti a rottura (figura 
3-B punto A).

 Nella messa in opera della scatola 
d’incasso si potranno evitare possibili 
deformazioni utilizzando l’apposito 
distanziale in dotazione (figura 3-B 
punto B).

• Tramite la chiave a brugola svitare le 
viti di bloccaggio e togliere la placca 
del posto esterno (figura 1-B).

• Introdurre i cavi di collegamento 
nell’apposito foro (figura 2-A) e fissa-
re il posto esterno sulla cornice come 
indicato in figura 4-B; estrarre il co-
primorsetto in plastica ed effettuare 
i collegamenti (figura 4-A).

• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.

• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio 
Moduli Pulsante”.

• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto 
esterno secondo quanto descritto 
nel “Manuale Programmazione”.

• Montare la placca frontale (figura 
1-B).

EN  - RECESSED INSTALLATION 
• Install the recessed box at the desired 

height considering the position of 
the lens of the camera (figure 3-A), 
but in advance, run the hose with the 
system conductors through one of 
the breaking points (figure 3-B point 
A).

• During installation of the recessed 
box it is possible to avoid any de-
formation by using the provided 
spacer (figure 3-B point B).

• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the 
entry panel plate (figure 1-B).

• Introduce the cable connections 
in the special hole (figure 2-A) and 
fix the entry panel on the frame as 
shown in figure 4-B; extract the plas-

tic terminal cover and wire the con-
nections (figura 4-A).

• Once the connections have been 
made and re-insert the terminal cov-
ers.

• For the installation of the accessories 
refer to the chapter “Button module 
Installation”.

• Perform the programming and ad-
justment operations of the entry 
panel as described in the “Program-
ming Manual”.

• Install the front plate (figure 1-B).

DE  - UNTERPUTZMONTAGE 
• Den Unterputzkasten unter Berück-

sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
der gewünschten Höhe einbauen, 
zuvor die Rohrleitung mit den An-
lagenleitern durch einen der Aus-
brechpunkte (Abbildung 3-B Punkt 
A) ziehen.

 Beim Einsetzen des Unterputzkastens 
können Verformungen vermieden 
werden, wenn man den beiliegen-
den Abstandshalter (Abbildung 3-B 
Punkt B) benutzt.

• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau der Außenstation abneh-
men (Abbildung 1-B).

• Die Anschlusskabel durch die Aus-
sparung ziehen (Abbildung 2-A) 
und die Außenstation, wie in der 
Abbildung 4-B gezeigt, auf dem 
Abdeckrahmen festmachen; die 
Klemmenabdeckung aus Kunststoff 
herausziehen und die Anscxhlüsse 
ausführen (Abbildung 4-A).

• Nachdem die verbindungen zu ende 
gebracht sind, bitte klemmdeckun-
gen wieder einsetzen

• Für die Montage des Zubehörs im 
Kapitel “Montage Tastenmodule” 
nachlesen.

• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung Beschrieben”, pro-
grammieren und einstellen.

• Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-B).

FR  - INSTALLATION À ENCASTRER
• Murer le boîtier à encastrer à la hau-

teur souhaitée en tenant compte du 
positionnement de l’objectif de la 
caméra (figure 3-A) et en faisant préa-
lablement passer la canalisation avec 
les conducteurs de l’installation à tra-
vers un des points de rupture (figure 
3-B point A).

 Lors de la mise en place du boîtier à 
encastrer, éviter de possibles défor-
mations en utilisant la douille fournie 
et prévue à cet effet (figure 3-B point 
B). 

• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
du poste extérieur (figure 1-B).

• Introduire les câbles de branchement 
dans le trou prévu à cet effet (figure 
2-A), fixer le poste extérieur sur le 
cadre comme indiqué à la figure 4-B; 
extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A).

• Une fois terminés les branchements 
et réinsérer les cache-bornes. 

• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.

• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-B).

ES  - INSTALACIÓN EMPOTRADA
• Empotre la caja a la altura deseada 

teniendo en cuenta la colocación del 
objetivo de la cámara (figura 3-A), tras 
pasar el tubo con los conductores de 
la instalación a través de uno de los 
orificios precortados (figura 3-B pun-
to A).

 Durante la instalación de la caja em-
potrable se podrán evitar posibles 
deformaciones utilizando el distan-
ciador suministrado (figura 3-B punto 
B).

• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
de la placa externa (figura 1-B).

• Introduzca los cables de conexión 
por el orificio correspondiente (figura 
2-A) y fíjela la placa externa contra el 
marco, como se muestra en la figura 
4-B; quite el cubreborne de plástico y 
efectúe las conexiones (figura 4-A).

• Una vez concluidas las conexiones y 
vuelva a colocar los cubrebornes.

• Para el montaje de los accesorios, 
consulte el capítulo “Montaje de los 
módulos de botón”.

• Efectúe las operaciones de progra-
mación y ajustes de la placa externa 
según se describe en el “Manual Pro-
gramación”.

• Monte la placa frontal (figura 1-B).

PT  - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR
• Monte a caixa de embutir na parede 

à altura desejada tendo em conta a 
posição da objectiva da câmara de 
vídeo (figura 3-A) e passando previa-
mente o tubo com os condutores de 
instalação através de um dos pontos 
de ruptura (figura 3-B ponto A).

 Ao instalar a caixa de embutir po-
dem-se evitar possíveis deformações 
utilizando o específico espaçador for-
necido (figura 3-B ponto B).

• Com a chave allen desaperte os pa-
rafusos de fixação e extraia a placa da 
placa botoneira (figura 1-B).

• Introduzir os cabos de ligação no furo 
(figura 2-A) apropriado e correção a 
placa botoneira externa na moldura 
como indicado na figura 4-B; extrair 
a cobertura do borne em plástico e 
efectuar as ligações (figura 4-A).

• Após ter terminado as ligações e rein-
sira as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios 
consulte o capítulo “Montagem dos 
módulos botão”.

• Efectue as operações de programa-
ção e regulações da placa botoneira 
segundo o descrito no manual “Pro-
gramação”.

• Monte a placa frontal (figura 1-B).

Istruzioni generali di montaggio dei posti esterni
General instructions for assembly of the entry panels 
Allgemeine Montageanleitung für die Außenstationen 
Instructions générales de montage des postes extérieurs  
Instrucciones generales de montaje de las placas externas 
Instruções gerais de montagem das placas botoneiras 

LC01-LVC01

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 
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IT  - CONTENUTO DELL’IMBALLO
- Posto esterno citofonico/videocitofo-

nico a,
- Chiave a brugola b,
- 2 Tasselli e 2 viti con rosetta c. 

EN  - PACKAGING CONTENTS
- Audio/video entry control a,
-  Allen wrench b,
- 2 Plugs and 2 screws with washer c. 

DE   - PACKUNGSINHALT
- Außenstation Sprech-/Videosprech-

anlage a,
- Inbusschlüssel b,
- 2 Dübel und 2 Schrauben mit Unter-

legscheibe c. 

FR   - CONTENU DE L’EMBALLAGE
- Poste extérieur d’interphonie/

d’interphonie vidéo a,
- Clé à six pans b,
- 2 Chevilles et 2 vis avec rondelle c.

ES  - CONTENIDO DEL EMBALAJE
- Placa externa de portero/videoporte-

ro automático b,
- Llave Allen d,
- 2 Tacos y 2 tornillos con arandela c. 

PT  - CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- Placa botoneira de porteiro/vídeo 

porteiro a,
- Chave allen b,
- 2 Buchas e 2 parafusos com anilha c. 

a

b

c

A

B

IT  - INSTALLAZIONE 
DA PARETE
• Tramite la chiave a brugola 

svitare le viti di bloccaggio e 
togliere la placca (figura 1-A).

• Fissare i tasselli in dotazione e 
avvitare il posto esterno (figura 2-A) 
all’altezza desiderata tenendo conto 
del posizionamento dell’obiettivo della 
telecamera (figura 3-A).
Far passare la tubazione con i condut-
tori d’impianto come indicato in figura 
2.-A 
• Estrarre il coprimorsetto in plastica ed 
effettuare i collegamenti (figura 4-A). 
• Una volta terminati i collegamenti 
reinserire i coprimorsetti.
• Per il montaggio degli accessori fare 
riferimento al capitolo “Montaggio mo-
duli pulsante”.
• Effettuare le operazioni di program-
mazione e regolazioni del posto ester-
no secondo quanto descritto nel “Ma-
nuale di programmazione “.
• Montare la placca frontale (figura 1-A).

EN  -WALL MOUNTING
• With the allen wrench unscrew the 
blocking screws and remove the plate 
(figure 1-A).
• Fix the given plugs and screw the 
entry panel (figure 2-A) at the desired 
height considering the position of the 
lens of the camera (figure 3-A).
Run the hose with the system conduct-
ors as shown in figure 2-A. 
• Extract the plastic terminal cover and 
wire the connections (figure 4-A). 
• Once all the connections have been 
made, re-insert the terminal covers.
• For the installation of the accessories 

refer to the chapter “Button module 
installation”.
• Perform the programming and adjust-
ment operations of the entry panel as 
described in the “Programming manu-
al”.
• Install the front plate (figure 1-A).

DE  - MONTAGE AUFPUTZGEHÄUSE
• Mit dem Inbusschlüssel die Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und 
das Tableau abnehmen (Abbildung 
1-A).
• Die beiliegenden Dübel befestigen 
und die Außenstation unter Berück-
sichtigung der Objektivstellung der 
Fernsehkamera (Abbildung 3-A) in 
gewünschter Höhe anschrauben (Ab-
bildung 2-A).
Wie in Abbildung 2-A gezeigt, die Rohr--A gezeigt, die Rohr- gezeigt, die Rohr-
leitung mit den Anlagenleitern durch-
führen. 
• Die Kunststoff-Klemmenabdeckung 
entfernen und die Anschlüsse ausfüh-
ren (Abbildung 4-A). 
• Nach Abschluss der Anschlussarbei-
ten die Klemmenabdeckungen wieder 
einsetzen.
• Für die montage des zubehörs im 
kapitel “Montage tastenmodule” na-
chlesen.
• Die Außenstation, wie im Handbuch 
“Programmierung” beschrieben, pro-
grammieren und einstellen.
• Das vordere Tableau montieren (Ab-Das vordere Tableau montieren (Ab-
bildung 1-A).

FR  - INSTALLATION MURALE
• À l’aide de la clé à six pans, dévisser 
les vis de blocage et retirer la plaque 
(figure 1-A).

• Fixer les chevilles fournies et visser le 
poste extérieur (figure 2-A) à la hauteur 
souhaitée en tenant compte du posi-
tionnement de l’objectif de la caméra 
(figure 3-A).
Faire passer la canalisation avec les 
conducteurs de l’installation comme 
indiqué à la figure 2-A. 
• Extraire le cache-borne en plastique 
et effectuer les branchements (figure 
4-A). 
• Une fois les branchement terminés, 
réinsérer les cache-bornes.
• Pour le montage des accessoires, se 
référer au chapitre “Montage des mo-
dules bouton”.
• Effectuer les opérations de program-
mation et les réglages du poste exté-
rieur comme décrit dans la “Manuel 
Programmation”.

• Monter la plaque frontale (figure 1-A).

ES  -INSTALACIÓN SOBRE PARED
• Usando la llave Allen, desenrosque 
los tornillos de fijación y quite la placa 
(figura 1-A).
• Fije los tacos suministrados y atornille la 
placa externa (figura 2-A) a la altura de--A) a la altura de-) a la altura de-
seada, teniendo en cuenta la colocación 
del objetivo de la cámara (figura 3-A).
Pase el tubo con los conductores de 
la instalación como se muestra en la 
figura 2-A. 
• Extraiga el cubreborne de plástico y 
realice las conexiones (figura 4-A). 
• Una vez concluidas las conexiones, 
vuelva a colocar los cubrebornes.
• Para el montaje de los accesorios, con-
sulte el capítulo “Montaje de los módu-
los de botón”.

• Efectúe las operaciones de programa-
ción y ajustes de la placa externa según 
se describe en el manual “Programa-
ción”.
• Monte la placa frontal (figura 1-A).

PT  - INSTALAÇÃO DE PAREDE
• Com a chave allen desaperte os para-
fusos de fixação e extraia a placa (figura 
1-A).
• Fixe as buchas fornecidas e aparafuse a 
placa botoneira  (figura 2-A) à altura de--A) à altura de-) à altura de-
sejada tendo em conta a posição da ob-
jectiva da câmara de vídeo (figura 3-A).
Passe o tubo com os condutores da 
instalação como ilustrado na figura 2-A. 
• Extraia a tampa do borne de plástico e 
faça as ligações (figura 4-A). 
• Após ter terminado as ligações reinsira 
as tampas dos bornes.

• Para a montagem dos acessórios con-
sulte o capítulo “Montagem dos módu-
los botão”.
• Efectue as operações de programação 
e regulações da placa botoneira segun-
do o descrito no manual “Programação”.
• Monte a placa frontal (figura 1-A).

2-A 4-A
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m
m

1000 mm

77°

94°
80

0 
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163,5 mm

43,5 mm

3-A1-A

27-01-2011/24802620

3-B 4-B2-B

A

B

1-B

LC/01 LVC/01

Teclas duplas e únicas
Lithos pode ser equipado com botões únicos ou duplos em função do tipo 
de equipamento a ser realizado (até 4 chamadas). A sua substituição, 
assim como para a introdução dos cartões identificativos (nome), pode 
ser facilmente atuada.

Lithos 1º botão Lithos 4ª botõesLithos 2ª botões

Caixa de embutir Moldura de 
embutir

Botoeira 
altura dupla

Botoeira duplaBotão único Tecto  
LTP

Acessórios para placas botoeira 
para porteiros electrónicos e vídeo 
porteiros
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Itens e códigos
 PLACA BOTOEIRA

LVC/01 62020070 Placa botoeira vídeo porteiro a cores
Corpo de tecno-polímero com acabamento de aço inoxidável.
Placa electrónica para sistema X1, microfone e altifalante. Suporte câmara de vídeo NTSC/
PAL resolução 680x512 com microprocessadores integrados para o tratamento digital 
do sinal, ângulo de abertura horizontal 94°, vertical 77° com regulação digital do zoom. 
Iluminação do sujeito através de 24 LED brancos de alta eficiência.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x207x30 mm
Regulação do áudio do microfone, do altifalante e do tempo de activação da fechadura 
electrónica. Comando local para fechadura electrónica, entradas para botões de abertura 
da porta LED azul (4) para a retro-iluminação das teclas com cartão identificativo (nome). 
Programação manual ou através de software.

LC/01 60090650 Placa botoeira porteiro electrónico.
Corpo de tecnopolímero com acabamento de aço inoxidável.
Placa electrónica para sistema X1, microfone e altifalante. 
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x207x30 mm
Regulação do áudio do microfone, do altifalante e do tempo de activação da fechadura 
electrónica. Comando local para fechadura electrónica, entradas para botões de abertura 
da porta LED azul (4) para a retro-iluminação das teclas com cartão identificativo (nome). 
Programação manual ou através de software.
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 ACESSÓRIOS

DPS 61800030 Botão único completo com base e elemento de proteção externa transparente em 
policarbonato anti-UV.
Cartão identificativo (nome) personalizável.
Dimensões (LxAxC): 20x60x14 mm.

DPH 61800040 Botão altura dupla completo com base e elemento de proteção externa transparente 
em policarbonato anti-UV.
Cartão identificativo (nome) personalizável.
Dimensões (LxAxC): 40x60x14 mm.

DPD 61800050 Botão duplo completo com base e elemento de proteção externa transparente em 
policarbonato anti-UV.
Cartão identificativo (nome) personalizável.
Dimensões (LxAxC): 20x60x14 mm.

LTP 61800410 Tecto de parede
Tecto para chuva de aço envernizado, a ser combinado com placas botoeira de porteiros 
electrónicos (LC/01) e placas botoeira de vídeo porteiros (LVC/01).
Dimensões (LxAxC): 102,4x208,6x49,5 mm.

LCI 61800420 Moldura de embutir de tecno-polímero PC/ABS cinza.
Utilizável com qualquer placa botoeira Lithos.
Dimensões (LxAxC): 135x243x35 mm.

LSI 60090640 Caixa de embutir de material plástico.
Utilizável com qualquer placa botoeira Lithos.
Dimensões (LxAxC): 127x235x54,5 mm.
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THANGRAM
Placas botoeira componíveis

Thangram é a linha de placas botoeira componíveis Bpt; a 
primeira disponível para o novo sistema de tecnologia digital IP e 
a única a oferecer uma qualidade de vídeo a cores sem comparação. 
As placas botoeira da linha Thangram se diferenciam pelo design 
inovativo e cativante, a mínima espessura, o elevado desempenho e 
a possibilidade de compor qualquer placa botoeira a partir de só 7 
elementos. Uma nova geração de placas perfeitas para satisfazer o 
desejo de surpreender e maravilhar.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

protocolo internet

Versões

Versão  
porteiro electrónico

Versão  
vídeo porteiro
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Características Técnicas
H

L P

H

L

2

Nestor Pinto

Júlia Da Costa

De parede

Dimensões
(LxAxC) 99x254x25 mm          instalação de parede

(LxAxC) 127x281x2* mm          instalação de embutir

*  Caixa de embutir profundidade 54.5 mm, saliência fora da parede 2 mm.

L

A

C

H

L P

H

L

2
De embutir

L

A
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Plus

A única com só 25 mm de espessura 
na parede e 2 mm de embutir
25 mm na parede 2 mm de embutidura Thangram é a única placa botoeira 
ultra-fina que atrai a atenção pela sua elegância e não pela sua saliência. 
Design cativante e visual viscoso Bpt combina sabiamente a discrição 
de poucos milímetros de espessura com uma estética refinada e 
moderna. Graças a uma eficiente organização dos espaços internos e 
externos, Thangram consegue atrair a atenção pela sua beleza sem ser 
invasiva, integrando-se assim em qualquer ambiente.

De parede De embutir

Máxima qualidade de vídeo de noite 
e de dia
As placas botoeiras dos vídeo porteiros Thangram possuem sensores 
de última geração que integram sofisticados algoritmos digitais de 
tratamento da imagem para garantir uma qualidade de vídeo inigualável 
em todas as condições ambientais Além disso, o sofisticado sistema de 
guia de luz desenvolvido em colaboração com o Centro de Investigação 
Plast Optica, Divisão do centro de investigação da FIAT, garante uma 
iluminação noturna perfeita.

Acabamentos do corpo
A linha das placas botoeira Thangram está disponível nos acabamentos 
Greyhound e metal. LED de cores diferentes e serigrafias de interpretação 
imediatada para as sinalizações de estado.

MetalGreyhound
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Sete elementos, infinitas combinações
Infinitas combinações obtidas com um número limitado de peças. Na cultura oriental, Tangram (do chinês “as sete pedras da sabedoria”) é 
um jogo que estimula a intuição e a fantasia, do qual Bpt se inspirou para criar uma linha de placas botoeira única e original capaz de oferecer 
múltiplas composições. Thangram. Os sete elementos do vídeo porteiro, um sábio encontro de tradição milenar e tecnologia do futuro.

Plus

Variantes de cor das placas
Thangram dispõe de múltiplas variantes cromáticas de molduras 
intercambiáveis par a personalizar a placa botoeira. Thangram não ama 
viver em preto e branco.

Máxima proteção da água e contra 
choques.
As placas Thangram são fabricadas para duras com o passar do tempo. 
Podem contar com uma incrível robustez e com um grau de proteção 
IP54. Resistentes a tudo: de dia e de noite, no verão e no inverno.
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Gama de componentes

Placas botoeira para porteiros electrónicos e vídeo porteiros

 Thangram em versão Greyhound é acompanhada de placa frontal com acabamento de Alumínio e pode ser personalizada com todas as 
placas frontais disponíveis. Thangram em versão Metal não é acompanhada de placa mas pode ser personalizada com todas as placas 
frontais disponíveis.

Placas frontais
Estão disponíveis múltiplas variantes cromáticas de placas intercambiáveis para personalizar a placa botoeira Thangram.

Placa botoeira vídeo 
porteiro  

Greyhound

Placa botoeira vídeo 
porteiro  
Metal

Placa botoeira porteiro 
electrónico  

Metal

Placa botoeira porteiro 
electrónico  
Greyhound

DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO

DISPONÍVEIS SOB PEDIDO

Vermelho escuro

Metal Preto Opaco Alumínio

Laranja Amarelo Branco Metal Turquesa Azul OceanoPreto Profundo
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Acessórios

Para placas botoeira de porteiros electrónicos, vídeo porteiros e botoeiras.

 A botoeira extra não é acompanhada de placa mas pode ser personalizada com todas as placas frontais disponíveis.

Botoeira extra

Botoeira  
altura altura

Botoeira  
dupla

Botão  
único

Tampa única 
Greyhound

Tampa única  
Metal

Tampa 
altura dupla 
Greyhound

Tampa 
altura dupla 

Metal

Módulo 
informações

Para placas botoeira com chamada digital e/ou controlo de acessos

Para a instalação de embutir

Leitor RFID Teclado de controlo de 
acessos Greyhound

Teclado de controlo 
de acessos Metal

Cartões RFID em versão 
"chaveiro" ou "crachá"

Caixa de embutir Moldura de 
embutir  

Greyhound

Moldura de 
embutir  
Metal

Tecto Caixa de embutir 
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Exemplo de composição

Placas botoeira com botões

Máxima expansibilidade

Dependendo do tipo de botão escolhido é possível 
realizar equipamentos com mais de 100 chamadas. 

Utilizando os botões duplos é possível realizar placas 
botoeira extremamente compactas.

Tipo de Botão N° max de Chamadas

Botões de altura altura 52

Botões únicos 104

Botões duplos 108

Combinação com as placas frontais

Placas botoeira com controlo de 
acessos com teclado

Placas botoeira com controlo 
de acessos com cartão

Placa botoeira de vídeo porteiro 
com 14 chamadas

As placas botoeira Greyhound são fornecidas  
com placa frontal Aluminium

Placa botoeira 
porteiro electrónico.

Placa botoeira  
 porteiro electrónico.

Placa botoeira  
vídeo porteiro. 

Placa botoeira de vídeo 
porteiro e botoeira extra

Placa botoeira de vídeo 
porteiro e botoeira extra

Placa botoeira de porteiro 
electrónico com 7 chamadas

Placa botoeira de vídeo porteiro  
com 28 chamadas

As placas botoeira Metal são fornecidos sem 
placa e podem ser acompanhados por todas 

as placas
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Instalação

As placas botoeira Thangram podem ser instaladas na parede ou embutidas Neste último caso é necessário encomendar separadamente a caixa de 
embutir e a moldura.

Cablagem simples e rápida
As proteções de borracha protegem as réguas de bornes e as 
relativas conexões. Graças ao auxílio das guias passa-cabos internas, 
a cablagem é simples e rápida.

Composição horizontal e vertical
Compor a placa botoeira em horizontal ou em vertical é somente uma 
escolha de estética ou de espaço disponível: a montagem de embutir 
é facilitada pelas caixas auto-bloqueantes e as botoeiras extras são 
conectadas simplesmente os cabos planos (flat-cable) predefinidos 
fornecidos juntamente.

A

DE PAREDE

Instalação de parede, espessura 25 mm.

DE EMBUTIR

Instalação de embutir, espessura 2 mm.

Cabo planoCaixas auto-bloqueadoras

Componibilidade de rápida conexão 
(plug-in)

Com o exclusivo sistema "quick pulg-in" (rápida conexão) a 
componibilidade de Thangram é muito simples: é suficiente introduzir, 
na parte livre e com um simples clique, o módulo mais adapto às 
exigências individuais.

PLACA FRONTAL
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Imagens a cores perfeitas    
em todas as condições.
O sistema de guia de luz desenvolvido em colaboração com o Centro de 
Investigação Plast Optica, Divisão do centro de investigação da FIAT, garante uma 
iluminação noturna perfeita.

Os sensores digitais de última geração e os sofisticados algoritmos de tratamento 
da imagem garantem uma qualidade de vídeo inigualável em todas as condições 
ambientais.

Informações através de OSD
Mediante a função OSD (On Screen Display), Thangram acrescenta à imagem 
proveniente da placa botoeira uma série de informações como o estado da 
porta (aberta/fechada), a placa botoeira de onde provém a chamada etc.. As 
informações estão disponíveis para qualquer derivado interno Bpt. 

A função pode ser activada simplesmente através do tool ou ferramenta de 
programação (PCS/XIP).

Amplo ângulo de visão e regulação 
digital do ângulo de abertura.
Thangram com o sistema "wide eye" (ângulo horizontal de abertura da câmara 
de vídeo: 100º) permite visualizar da câmara de vídeo uma área muito ampla 
(por exemplo uma distância de meio metro da placa é visível uma área de 119 
cm de largura e 87 cm de altura). No momento da instalação da placa botoeira, 
é possível reduzir o ângulo horizontal de abertura da câmara de vídeo até 72º 
através da regulação digital do zoom e direcionar a câmara de vídeo na direção 
ideal à utilização prevista.

Regulação da intensidade do brilho da 
coroa da placa botoeira.
Durante a programação das teclas de chamada é possível regular a intensidade 
do brilho da coroa da placa botoeira dum derivado qualquer de modo que se 
adapte a cada âmbito de instalação. Isto permite obter sempre uma visão ideal 
do sujeito de quem está a chamar.

Áudio excelente, sinalizações também 
visuais do estado.
O tratamento do sinal áudio assegura um desempenho excelente também em 
ambientes muito perturbados. Pequenas atenções de um grande produto: as 
sinalizações sonoras e visuais de estado fazem de Thangram facilmente utilizável 
também pelas pessoas idosas e aos portadores de deficiências sensoriais.

Controlo de acessos
Com o leitor RFID ou com o teclado DNA é possível aumentar o nível e segurança 
do acesso. Podem ser geridos até 500 códigos diferentes em programação 
manual ou até 1.500 com a programação através de tool Software. O teclado de 
controlo de acessos pode ser utilizado também para efetuar chamadas digitais 
(códigos numéricos) reduzindo drasticamente as dimensões da placa botoeira. 

As funções de controlo de acessos podem ser efetuadas somente com 
alimentadores VA/01 Me VA/08.

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

Características técnicas externas
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Características técnicas internas

Refinada e bonita fora, simples e limpa dentro
Thangram não é somente tecnologia e design made in Italy, é também simplicidade de 
instalação e extrema limpeza dos seus componentes internos. A disposição racional de 
todos os componentes, bornes, microfones etc., consentem uma notável economia de 
tempo de instalação e acionamento.

A placa electrónica é completamente protegida contra os agentes atmosféricos e de 
eventuais intervenções errôneas.

Troca do cartão com 2 ações
A constituição do cartão identificativo (nome) é simples e imediata sem a necessidade de 
remover a moldura externa. É possível substituir o cartão identificativo (nome) utilizando 
uma chave de fenda e exercendo uma leve pressão sobre a cobertura da tecla.

Regulações simples e facilmente acessíveis.
A regulação do áudio do microfone, do altifalante e o tempo de activação da fechadura 
electrónica podem se efetuadas de modo extremamente simples, tirando a laca frontal 
e removendo as proteções de borracha, sem a necessidade de aceder a componentes 
electrónicos.

Conexões velozes e confiáveis.
A componibilidade é facilitada pelas conexões flat-cable (cabo plano) específicas 
fornecidos de série com as botoeiras. A placa botoeira áudio/vídeo e as botoeiras extras 
são ligadas exclusivamente através de um cabo pré-cablado de modo a facilitar e 
tornar mais rápida a instalação. Também a conexão para a programação através do tool 
Software e os dip-switch para a adaptação da impediência de linha (no caso das versões 
XIP) são facilmente acessíveis removendo as proteções de borracha.

Funções completas para todas as exigências.
Apesar dos espaços de ocupação extremamente reduzidos Thangram mantém 
inalterada a completa funcionalidade que caracteriza desde o início as placas botoeira 
Bpt, levando ao mesmo tempo aos máximos níveis possíveis a facilidade de cablagem. À 
régua de bornes "serviços" podem ser ligados, além da fechadura electrónica, um botão 
de abertura da porta, um dispositivo para a sinalização do estado da porta e o comando 
de acendimento para eventuais fontes de iluminação suplementares.
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Itens e códigos
 PLACAS BOTOEIRA DE PORTEIROS ELECTRÓNICOS

DC/01 60090010 Placa botoeira de porteiro electrónico: corpo de tecnopolímero com 
acabamento cinza Greyhound e placa frontal cor Alumínio.  
Placa electrónica para sistema X1, microfone e altifalante.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x254x25 mm.
Regulação do áudio do microfone, do altifalante e do tempo de activação da fechadura electrónica. 
Conexão flat-cable (cabo plano) específicos fornecidos juntamente de série para facilitar a composição 
e conector MIN USB para a programação através de tool Software. Comando local para fechadura 
electrónica, entradas para botões de abertura de porta e dispositivos para a sinalização do estado 
da porta, saída para a activação de câmaras de vídeo externas. LED azul (8) para a retro-iluminação 
das teclas com cartão identificativo (nome). LED para a sinalização visual do estado do equipamento: 
LED vermelho para chamada enviada, LED verde para a abertura da porta, LED amarelo para a 
conversação em andamento, LED azul para equipamento ocupado.

DC/01 ME 60090020 Placa botoeira de porteiro electrónico: corpo de tecnopolímero com acabamento 
em cromo acetinado Metal.  
Placa electrónica para sistema X1, microfone e altifalante.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x254x25 mm.
Placa frontal não fornecida juntamente.
Regulação do áudio do microfone, do altifalante e do tempo de activação da fechadura electrónica. 
Conexão flat-cable (cabo plano) específicos fornecidos juntamente de série para facilitar a 
composição e conector MIN USB para a programação através de tool Software. Comando local 
para fechadura electrónica, entradas para botões de abertura de porta e dispositivos para a 
sinalização do estado da porta, saída para a activação de câmaras de vídeo externas. LED azul (8) 
para a retro-iluminação das teclas com cartão identificativo (nome). LED para a sinalização visual 
do estado do equipamento: LED vermelho para chamada enviada, LED verde para a abertura da 
porta, LED amarelo para a conversação em andamento, LED azul para equipamento ocupado.

DC/08 60090030 Placa botoeira de porteiro electrónico: corpo de tecnopolímero com 
acabamento cinza Greyhound e placa frontal cor Alumínio.  
Placa electrónica para sistema X1P microfone e altifalante.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x254x25 mm.
Regulação do áudio do microfone, do altifalante e do tempo de activação da fechadura electrónica. 
Conexão flat-cable (cabo plano) específicos fornecidos juntamente de série para facilitar a 
composição e conector MIN USB para a programação através de tool Software. Dip-switch para a 
adaptação da impediência de linha. Comando local para fechadura electrónica, entradas para botões 
de abertura de porta e dispositivos para a sinalização do estado da porta, saída para a activação de 
câmaras de vídeo externas. LED azul (8) para a retro-iluminação das teclas com cartão identificativo 
(nome). LED para a sinalização visual do estado do equipamento: LED vermelho para chamada 
enviada, LED verde para a abertura da porta, LED amarelo para a conversação em andamento, LED 
azul para equipamento ocupado.

DC/08 ME 60090040 Placa botoeira de porteiro electrónico: corpo de tecnopolímero com 
acabamento em cromo acetinado Metal. 
Placa electrónica para sistema X1P microfone e altifalante.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x254x25 mm.
Placa frontal não fornecida juntamente.
Regulação do áudio do microfone, do altifalante e do tempo de activação da fechadura electrónica. 
Conexão flat-cable (cabo plano) específicos fornecidos juntamente de série para facilitar a 
composição e conector MIN USB para a programação através de tool Software. Dip-switch para a 
adaptação da impediência de linha. Comando local para fechadura electrónica, entradas para botões 
de abertura de porta e dispositivos para a sinalização do estado da porta, saída para a activação de 
câmaras de vídeo externas. LED azul (8) para a retro-iluminação das teclas com cartão identificativo 
(nome). LED para a sinalização visual do estado do equipamento: LED vermelho para chamada 
enviada, LED verde para a abertura da porta, LED amarelo para a conversação em andamento, LED 
azul para equipamento ocupado.
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 PLACAS BOTOEIRA DE VÍDEO PORTEIROS

DVC/01 62020010 Placa botoeira de vídeo porteiro a cores;corpo de tecnopolímero 
com acabamento cinza Greyhound e placa frontal cor Alumínio.  
Placa electrónica para sistema X1, microfone e altifalante.
Suporte câmara de vídeo NTSC/PAL resolução 680x512 com microprocessadores integrados 
para o tratamento digital do sinal, ângulo de abertura horizontal 100°, com regulação digital 
do zoom. Iluminação do sujeito através de 4 LED brancos de alta eficiência.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x254x25 mm.
Regulação do áudio do microfone e do altifalante e do tempo de activação da fechadura 
electrónica. Conexão flat-cable (cabo plano) específicos fornecidos juntamente de série para 
facilitar a composição e conector MIN USB para a programação através de tool Software. 
Comando local para fechadura electrónica, entradas para botões de abertura de porta e 
dispositivos para a sinalização do estado da porta, saída para a activação de câmaras de 
vídeo externas. LED azul (8) para a retro-iluminação das teclas com cartão identificativo 
(nome). LED para a sinalização visual do estado do equipamento: LED vermelho para 
chamada enviada, LED verde para a abertura da porta, LED amarelo para a conversação em 
andamento, LED azul para equipamento ocupado.

 

DVC/01 ME 62020020 Placa botoeira de vídeo porteiro a cores;corpo de tecnopolímero 
com acabamento em cromo acetinado Metal.  
Placa electrónica para sistema X1, microfone e altifalante. Suporte câmara de vídeo NTSC/
PAL resolução 680x512 com microprocessadores integrados para o tratamento digital do 
sinal, ângulo de abertura horizontal 100°, com regulação digital do zoom. Iluminação do sujeito 
através de 4 LED brancos de alta eficiência.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x254x25 mm.
Placa frontal não fornecida juntamente.
Regulação do áudio do microfone e do altifalante e do tempo de activação da fechadura electrónica. 
Conexão flat-cable (cabo plano) específicos fornecidos juntamente de série para facilitar a 
composição e conector MIN USB para a programação através de tool Software. Comando local para 
fechadura electrónica, entradas para botões de abertura de porta e dispositivos para a sinalização 
do estado da porta, saída para a activação de câmaras de vídeo externas. LED azul (8) para a retro-
iluminação das teclas com cartão identificativo (nome). LED para a sinalização visual do estado 
do equipamento: LED vermelho para chamada enviada, LED verde para a abertura da porta, LED 
amarelo para a conversação em andamento, LED azul para equipamento ocupado.

DVC/08 62020030 Placa botoeira de vídeo porteiro a cores;corpo de tecnopolímero 
com acabamento cinza Greyhound e placa frontal cor Alumínio. 
Placa electrónica para sistema X1P microfone e altifalante.
Suporte câmara de vídeo NTSC/PAL resolução 680x512 com microprocessadores integrados para 
o tratamento digital do sinal, ângulo de abertura horizontal 100°, com regulação digital do zoom. 
Iluminação do sujeito através de 4 LED brancos de alta eficiência.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x254x25 mm.
Regulação do áudio do microfone e do altifalante e do tempo de activação da fechadura electrónica. 
Conexão flat-cable (cabo plano) específicos fornecidos juntamente de série para facilitar a 
composição e conector MIN USB para a programação através de tool Software. Dip-switch para 
a adaptação da impediência de linha. Comando local para fechadura electrónica, entradas para 
botões de abertura de porta e dispositivos para a sinalização do estado da porta, saída para a 
activação de câmaras de vídeo externas. LED azul (8) para a retro-iluminação das teclas com 
cartão identificativo (nome). LED para a sinalização visual do estado do equipamento: LED vermelho 
para chamada enviada, LED verde para a abertura da porta, LED amarelo para a conversação em 
andamento, LED azul para equipamento ocupado.

DVC/08 ME 62020040 Placa botoeira de vídeo porteiro a cores;corpo de tecnopolímero 
com acabamento em cromo acetinado Metal. 
Placa electrónica para sistema X1P microfone e altifalante.
Suporte câmara de vídeo NTSC/PAL resolução 680x512 com microprocessadores integrados 
para o tratamento digital do sinal, ângulo de abertura horizontal 100°, com regulação digital do 
zoom. Iluminação do sujeito através de 4 LED brancos de alta eficiência.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 99x254x25 mm.
Placa frontal não fornecida juntamente.
Regulação do áudio do microfone e do altifalante e do tempo de activação da fechadura 
electrónica. Conexão flat-cable (cabo plano) específicos fornecidos juntamente de série para 
facilitar a composição e conector MIN USB para a programação através de tool Software. Dip-
switch para a adaptação da impediência de linha. Comando local para fechadura electrónica, 
entradas para botões de abertura de porta e dispositivos para a sinalização do estado da porta, 
saída para a activação de câmaras de vídeo externas. LED azul (8) para a retro-iluminação 
das teclas com cartão identificativo (nome). LED para a sinalização visual do estado do 
equipamento: LED vermelho para chamada enviada, LED verde para a abertura da porta, LED 
amarelo para a conversação em andamento, LED azul para equipamento ocupado.
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Itens e códigos
 ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

DSI 60090050 Caixa de embutir de material plástico.
Dotadas de junções auto-bloqueantes e furos pré-formados por ruptura para a passagem dos 
cabos. Utilizável com qualquer placa botoeira e com a botoeira extra DP0. 
Dimensões (LxAxC): 140x294x54,5 mm.

DCI 61800010 Moldura de embutir de tecno-polímero PC/ABS cinza.
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos (DC/01C DC/08); placas botoeira de 
vídeo porteiros (DV/01 DV/08) e botoeiras extras DP0. 
Dimensões (LxAxC): 127x280x30(1,2) mm.

DCI ME 61800020 Moldura de embutir em material plástico revestido de cromo acetinado, cor Metal.
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos (DC/01C DC/08 ME); placas botoeira 
de vídeo porteiros (DV/01 ME, DV/08 ME) e botoeiras extras DP0. 
Dimensões (LxAxC): 127x280x30(1,2) mm.

DTP 61800390 Tecto para-chuva em aço envernizado.
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos (DC/01C DC/08 ME); placas botoeira 
de vídeo porteiros (DV/01 ME, DV/08 ME) e botoeiras extras DP0. 
Dimensões (LxAxC): 103,8x252,8x45,5 mm.

DSM 60090630 Caixa de embutir de aço zincado.
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos (DC/01C DC/08 ME); placas botoeira 
de vídeo porteiros (DV/01 ME, DV/08 ME) e botoeiras extras DP0. 
Dimensões (LxAxC):115x269x47 mm.
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 PLACAS FRONTAIS

DPF AL 60090060 Placa frontal em alumínio anodizado
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos, placas botoeira de vídeo porteiros e 
botoeiras extras DP0, cor Alumínio e suporte em tecnopolímero PC/ABS cinza.
Dimensões (LxAxC): 99x254x18 mm.

DPF NF 60090070 Placa frontal em alumínio anodizado
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos, placas botoeira de vídeo porteiros e 
botoeiras extras DP0, cor Preto Opaco e suporte em tecnopolímero PC/ABS cinza.
Dimensões (LxAxC): 99x254x18 mm.

DPF ME 60090530 Placa frontal em alumínio anodizado
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos, placas botoeira de vídeo porteiros e 
botoeiras extras DP0, cor Metal e suporte em tecnopolímero PC/ABS cinza.
Dimensões (LxAxC): 99x254x18 mm.

DPF AR 60090610 Placa frontal em alumínio anodizado 
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos, placas botoeira de vídeo porteiros 
e botoeiras extras DP0, cor Laranja Amarelo (RAL 2000) e suporte em tecnopolímero PC/ABS cinza.
Dimensões (LxAxC): 99x254x18 mm.
Disponível sob pedido

DPF BI 60090580 Placa frontal em alumínio anodizado
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos, placas botoeira de vídeo porteiros e 
botoeiras extras DP0, cor Branca e suporte em tecnopolímero PC/ABS cinza.
Dimensões (LxAxC): 99x254x18 mm.
Disponível sob pedido

DPF BL 60090570 Placa frontal em alumínio anodizado
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos, placas botoeira de vídeo porteiros e 
botoeiras extras DP0, cor Azul Oceano (RAL 5020) e suporte em tecnopolímero PC/ABS cinza.
Dimensões (LxAxC): 99x254x18 mm.
Disponível sob pedido

DPF NL 60090620 Placa frontal em alumínio anodizado 
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos, placas botoeira de vídeo porteiros e 
botoeiras extras DP0, cor Preto Profundo (RAL 9005) brilhante e suporte em tecnopolímero PC/ABS cinza.
Dimensões (LxAxC): 99x254x18 mm.
Disponível sob pedido

DPF RS 60090560 Placa frontal em alumínio anodizado
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos, placas botoeira de vídeo porteiros 
e botoeiras extras DP0, cor Vermelho Escuro (RAL 3011) e suporte em tecnopolímero PC/ABS cinza.
Dimensões (LxAxC): 99x254x18 mm.
Disponível sob pedido

DPF VD 60090590 Placa frontal em alumínio anodizado 
A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos, placas botoeira de vídeo porteiros 
e botoeiras extras DP0, cor Menta Turquesa (RAL 6033) e suporte em tecnopolímero PC/ABS cinza.
Dimensões (LxAxC): 99x254x18 mm.
Disponível sob pedido
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Itens e códigos
 BOTOEIRA EXTRA, BOTÕES E TAMPAS

DP0 60090080 Botoeira extra para placas botoeira de porteiro electrónico e vídeo porteiro em tecno-polímero. 
Predisposta para o alojamento de botões únicos e duplos (max 10) e botões com altura dupla (max 5) 
Possui 20 LED azuis para a retro-iluminação das teclas com cartão identificativo (nome). 
Dimensões (LxAxC): 99x254x25 mm.

DPS 61800030 Botão único.
Completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV. 
Cartão identificativo (nome) personalizável.
Dimensões (LxAxC): 20x60x14 mm.

DPH 61800040 Botoeira altura dupla
Completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV.
Cartão identificativo (nome) personalizável.
Dimensões (LxAxC): 40x60x14 mm.

DPD 61800050 Botoeira dupla
Completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV. 
Cartão identificativo (nome) personalizável.
Dimensões (LxAxC): 20x60x14 mm.

DTS 61800060 Tampa única de tecno-polímero PC/ABS.
Cor cinza Greyhound. A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos (DC/01C 
DC/08); placas botoeira de vídeo porteiros (DV/01 DV/08) e botoeiras extras DP0.
Dimensões (LxAxC): 20x60x12 mm.

DTS ME 61800070 Teclado único em material plástico revestido de cromo acetinado, cor Metal.
Cor Metal. A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos (DC/01C DC/08 ME); 
placas botoeira de vídeo porteiros (DV/01 ME, DV/08 ME) e botoeiras extras DP0.
Dimensões (LxAxC): 20x60x12 mm.

DTH 61800080 Tampa altura dupla de tecno-polímero PC/ABS.
Cor cinza Greyhound. A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos (DC/01C 
DC/08); placas botoeira de vídeo porteiros (DV/01 DV/08) e botoeiras extras DP0.
Dimensões (LxAxC): 40x60x12 mm.

DTH ME 61800090 Tampa de altura dupla em material plástico revestido de cromo acetinado, cor Metal.
Cor Metal. A ser combinado com placas botoeira de porteiros electrónicos (DC/01C DC/08 ME); 
placas botoeira de vídeo porteiros (DV/01 ME, DV/08 ME) e botoeiras extras DP0.
Dimensões (LxAxC): 40x60x12 mm.

DMI 61800440 Formulário de informações para avisos genéricos
Completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV.
Cartão identificativo (nome) personalizável. A ser combinado com placas botoeira de porteiros 
electrónicos (DC/01C DC/08 ME DC/08, DC/08 ME); placas botoeira de vídeo porteiros ((DVC/01, 
DVC/01 ME, DVC/08, DVC/08 ME e botoeiras extras DP0. A ser utilizado como botão de chamada.
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 ACESSÓRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE PLACAS BOTOEIRA COM CHAMADA DIGITAL E/OU CONTROLO DE ACESSOS

DRFID 61800290 Leitor de chave de proximidade
Completo com antena e circuito decodificado em policarbonato. 
A ser combinado a qualquer placa botoeira de porteiro electrónico e vídeo electrónico série 
Thangram (não instalável na botoeira DP0). 
Dimensões (LxAxC): 40x60x12 mm.

DNA 61800320 Teclado de tecno-polímero PC/ABS cinza.
Com teclas numéricas de 0 a 9 e 2 teclas de função para o envio de chamada codificada e confirmação 
de código de acesso.
A ser combinado a qualquer placa botoeira de porteiro electrónico e vídeo electrónico série 
Thangram (não instalável na botoeira DP0). 
Dimensões (LxAxC): 60x60x14 mm.

DNA ME 61800360 Teclado em material plástico revestido de cromo acetinado, cor Metal.
Revestido em cromado acetinado com teclas numéricas de 0 a 9 e 2 teclas de função para o envio 
de chamada codificada e confirmação de código de acesso.
A ser combinado a qualquer placa botoeira de porteiro electrónico e vídeo electrónico série 
Thangram (não instalável na botoeira DP0). 
Dimensões (LxAxC): 60x60x14 mm.

DTAG5 61800470 Chave de proximidade formato chaveiro
Utilizável com módulos com leitor de chaves de proximidade DRFID (cod. 61800290).
Confecção com 5 peças. 
Dimensões (LxAxC): 53x37x10 mm.

DBAD10 61800460 Chave de proximidade formato cartão
Utilizável com módulos com leitor de chaves de proximidade DRFID (cod. 61800290).
Confecção com 10 peças. 
Dimensões (LxA): 85x54 mm.
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TABELA DE COMPOSIÇÃO PLACAS BOTOEIRA

VERSÃO PLACAS BOTOEIRQ DE VÍDEO 
PORTEIRO ACRÉSCIMO DE BOTÕES

VERSÃO 
DE BOTÕES 

GREYHOUND
VERSÃO METAL PLACAS BOTOEIRA COM BOTÕES ÚNICOS PLACAS BOTOEIRA COM BOTÕES DE DUPLA ALTURA PLACAS BOTOEIRA COM BOTÕES DUPLOS

Placa botoeira 
Vídeo porteiro

Placa botoeira 
Vídeo porteiro

Placas frontais com 
acabamento a escolhida Botoeira extra Placas frontais com 

acabamento a escolhida Botões Tampas Botoeira extra Placas frontais com 
acabamento a escolhida Botões Tampas Botoeira extra Placas frontais com 

acabamento a escolhida Botões Tampas
O

U + O
U

O
U

62020010 
DVC/01

62020030 
DVC/08

62020020 
DVC/01 ME

62020040 
DVC/08 ME

60090060
DPF AL

60090070
DPF NF

60090530 
DPF ME

60090080 
DP/0

60090060
DPF AL

60090070
DPF NF

60090530
DPF ME

61800030 
DPS

61800060 
DTS

61800070 
DTS ME

60090080 
DP/0

60090060 
DPF AL

60090070
DPF NF

60090530
DPF ME

61800040 
DPH

61800080 
DTH

61800090
DTH ME

60090080 
DP/0

60090060
DPF AL

60090070
DPF NF

60090530
DPF ME

61800050 
DPD

61800060 
DTS

61800070 
DTS ME

U
TE

N
TE

S

 1 1 1 1 - - 1 3 - - 1 1 - - 1 3
 2 1 1 1 - - 2 2 - - 2 0 - - 1 3
 3 1 1 1 - - 3 1 1 1 3 4 - - 2 2
 4 1 1 1 - - 4 0 1 1 4 3 - - 2 2
 5 1 1 1 1 1 5 9 1 1 5 2 - - 3 1
 6 1 1 1 1 1 6 8 1 1 6 1 - - 3 1
 7 1 1 1 1 1 7 7 1 1 7 0 - - 4 0
 8 1 1 1 1 1 8 6 2 2 8 4 - - 4 0
 9 1 1 1 1 1 9 5 2 2 9 3 1 1 5 9
10 1 1 1 1 1 10 4 2 2 10 2 1 1 5 9
11 1 1 1 1 1 11 3 2 2 11 1 1 1 6 8
12 1 1 1 1 1 12 2 2 2 12 0 1 1 6 8
13 1 1 1 1 1 13 1 3 3 13 4 1 1 7 7
14 1 1 1 1 1 14 0 3 3 14 3 1 1 7 7
15 1 1 1 2 2 15 9 3 3 15 2 1 1 8 6
16 1 1 1 2 2 16 8 3 3 16 1 1 1 8 6
17 1 1 1 2 2 17 7 3 3 17 0 1 1 9 5
18 1 1 1 2 2 18 6 4 4 18 4 1 1 9 5
19 1 1 1 2 2 19 5 4 4 19 3 1 1 10 4
20 1 1 1 2 2 20 4 4 4 20 2 1 1 10 4
21 1 1 1 2 2 21 3 4 4 21 1 1 1 11 3
22 1 1 1 2 2 22 2 4 4 22 0 1 1 11 3
23 1 1 1 2 2 23 1 5 5 23 4 1 1 12 2
24 1 1 1 2 2 24 0 5 5 24 3 1 1 12 2
25 1 1 1 3 3 25 9 5 5 25 2 1 1 13 1
26 1 1 1 3 3 26 8 5 5 26 1 1 1 13 1
27 1 1 1 3 3 27 7 5 5 27 0 1 1 14 0
28 1 1 1 3 3 28 6 6 6 28 4 1 1 14 0
29 1 1 1 3 3 29 5 6 6 29 3 2 2 15 9
30 1 1 1 3 3 30 4 6 6 30 2 2 2 15 9

PARA EQUIPAMENTOS DE 
PORTEIRO ELECTRÓNICO 

PARA A INSTALAÇÃO DE EMBUTIR:

para todos as placas botoeira  
e toda botoeira extra, acrescente:

EXEMPLO DE COMPONIBILIDADE

Placa botoeira

O
U

Placa botoeira Caixa de 
embutir

Placas de embutir  
Greyhound

O
U

Placas de embutir  
Metal

60090010 
DC/01

60090020 
DC/01 ME

60090050 
DSI

61800010 
DCI

61800020 
DCI ME

60090030 
DC/08

60090040 
DC/08 ME
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VERSÃO PLACAS BOTOEIRQ DE VÍDEO 
PORTEIRO ACRÉSCIMO DE BOTÕES

VERSÃO 
DE BOTÕES 

GREYHOUND
VERSÃO METAL PLACAS BOTOEIRA COM BOTÕES ÚNICOS PLACAS BOTOEIRA COM BOTÕES DE DUPLA ALTURA PLACAS BOTOEIRA COM BOTÕES DUPLOS

Placa botoeira 
Vídeo porteiro

Placa botoeira 
Vídeo porteiro

Placas frontais com 
acabamento a escolhida Botoeira extra Placas frontais com 

acabamento a escolhida Botões Tampas Botoeira extra Placas frontais com 
acabamento a escolhida Botões Tampas Botoeira extra Placas frontais com 

acabamento a escolhida Botões Tampas

O
U + O
U

O
U

62020010 
DVC/01

62020030 
DVC/08

62020020 
DVC/01 ME

62020040 
DVC/08 ME

60090060
DPF AL

60090070
DPF NF

60090530 
DPF ME

60090080 
DP/0

60090060
DPF AL

60090070
DPF NF

60090530
DPF ME

61800030 
DPS

61800060 
DTS

61800070 
DTS ME

60090080 
DP/0

60090060 
DPF AL

60090070
DPF NF

60090530
DPF ME

61800040 
DPH

61800080 
DTH

61800090
DTH ME

60090080 
DP/0

60090060
DPF AL

60090070
DPF NF

60090530
DPF ME

61800050 
DPD

61800060 
DTS

61800070 
DTS ME

U
TE

N
TE

S

 1 1 1 1 - - 1 3 - - 1 1 - - 1 3
 2 1 1 1 - - 2 2 - - 2 0 - - 1 3
 3 1 1 1 - - 3 1 1 1 3 4 - - 2 2
 4 1 1 1 - - 4 0 1 1 4 3 - - 2 2
 5 1 1 1 1 1 5 9 1 1 5 2 - - 3 1
 6 1 1 1 1 1 6 8 1 1 6 1 - - 3 1
 7 1 1 1 1 1 7 7 1 1 7 0 - - 4 0
 8 1 1 1 1 1 8 6 2 2 8 4 - - 4 0
 9 1 1 1 1 1 9 5 2 2 9 3 1 1 5 9
10 1 1 1 1 1 10 4 2 2 10 2 1 1 5 9
11 1 1 1 1 1 11 3 2 2 11 1 1 1 6 8
12 1 1 1 1 1 12 2 2 2 12 0 1 1 6 8
13 1 1 1 1 1 13 1 3 3 13 4 1 1 7 7
14 1 1 1 1 1 14 0 3 3 14 3 1 1 7 7
15 1 1 1 2 2 15 9 3 3 15 2 1 1 8 6
16 1 1 1 2 2 16 8 3 3 16 1 1 1 8 6
17 1 1 1 2 2 17 7 3 3 17 0 1 1 9 5
18 1 1 1 2 2 18 6 4 4 18 4 1 1 9 5
19 1 1 1 2 2 19 5 4 4 19 3 1 1 10 4
20 1 1 1 2 2 20 4 4 4 20 2 1 1 10 4
21 1 1 1 2 2 21 3 4 4 21 1 1 1 11 3
22 1 1 1 2 2 22 2 4 4 22 0 1 1 11 3
23 1 1 1 2 2 23 1 5 5 23 4 1 1 12 2
24 1 1 1 2 2 24 0 5 5 24 3 1 1 12 2
25 1 1 1 3 3 25 9 5 5 25 2 1 1 13 1
26 1 1 1 3 3 26 8 5 5 26 1 1 1 13 1
27 1 1 1 3 3 27 7 5 5 27 0 1 1 14 0
28 1 1 1 3 3 28 6 6 6 28 4 1 1 14 0
29 1 1 1 3 3 29 5 6 6 29 3 2 2 15 9
30 1 1 1 3 3 30 4 6 6 30 2 2 2 15 9

PARA EQUIPAMENTOS DE 
PORTEIRO ELECTRÓNICO 

PARA A INSTALAÇÃO DE EMBUTIR:

para todos as placas botoeira  
e toda botoeira extra, acrescente:

EXEMPLO DE COMPONIBILIDADE

Placa botoeira

O
U

Placa botoeira Caixa de 
embutir

Placas de embutir  
Greyhound

O
U

Placas de embutir  
Metal

60090010 
DC/01

60090020 
DC/01 ME

60090050 
DSI

61800010 
DCI

61800020 
DCI ME

60090030 
DC/08

60090040 
DC/08 ME
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MÓDULOS ÁUDIO E VÍDEO
para botoeiras com placas VR  
ou não Bpt

Aplicando muitas das características de sucesso de Thangram, Bpt 
acrescenta à sua oferta de placas botoeira os módulos de porteiros 
electrónicos e vídeo porteiros a cores para sistemas X e XIP. Estes 
dispositivos proporcionam a máxima flexibilidade de instalação porque 
permite a utilização de placas metálicas não Bpt personalizadas, 
adaptando-se, assim, a qualquer exigência do cliente.

  Vídeo a cores de qualidade elevada de dia e de noite graças ao 

sistema de iluminação otimizado.

  Sinalizações sonoras e visivas do estado. 

  Conector para a ligação dos primeiros 4 botões de chamada 

(cabo fornecido juntamente)

  Possibilidade de ligar em cascata até 11 módulos de expansão 

de chamadas VZS/308C

  Microfone com possibilidade de controlo remoto

  Conector para teclado genérico de matriz para controlo dos 

acessos

Versões

DMC 
Porteiro Electrónico

DMVC 
Vídeo Porteiro

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

protocolo internet

Dimensões
(LxAxC) 95x130x35 mm
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Itens e códigos
MÓDULOS ÁUDIO E VÍDEO

DMC/01 60090660 Módulo porteiro electrónico sistema X1
 

DMC/08 60090670 Módulo porteiro electrónico sistema XIP
 

DMVC/01 62020080 Módulo vídeo porteiro sistema X1
 

DMVC/08 62020090 Módulo vídeo porteiro sistema XIP
 

DMRFID 61800490 Módulo RFID sistema XIP e sistema X1
 

Regulações simples e facilmente 
acessíveis.
A regulação do áudio do microfone, do altifalante e o tempo de activação 
da fechadura electrónica podem se efetuadas de modo extremamente 
simples, tirando a porta posterior, sem a necessidade de aceder a 
componentes electrónicos.

Funções dos bornes
À régua de bornes podem ser ligados, além da fechadura electrónica, 
um botão de abertura da porta, um dispositivo para a sinalização do 
estado da porta e o comando de acendimento para eventuais fontes de 
iluminação suplementares.

Instalação
Os módulos DMVC e DMC são facilmente instaláveis dentro de placas 
genéricas não Bpt, coligando com poucos gestos o microfone, o vidro 
da câmara de vídeo (para módulos de vídeo) e os botões de chamada, e 
fixando o módulo à placa da placa botoeira.

Regulação digital do ângulo  
de abertura
O módulo com vídeo DMVC, com o sistema "wide eye" (ângulo de abertura 
da câmara de vídeo: 94ª horizontal, 77º vertical ) permite visualizar da 
câmara de vídeo uma área muito ampla (por exemplo: de uma distância 
de meio metro da placa é visível uma área de 108 cm de largura e 80 
cm de altura). No momento da instalação da placa botoeira, é possível 
reduzir o ângulo horizontal de abertura da câmara de vídeo até 70 º 
através da regulação digital do zoom e direcionar a câmara de vídeo na 
direção ideal à utilização prevista.

MIC PUSH BUTTON KEYBOARD
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PLAQUE VR
Placas monolíticas em aço inox 
anti-vandalista

A linha de placas anti-vandalismo Placa VR foi criada com 
os mais altos níveis funcionais. Disponível na versão Áudio e 
Vídeo, Standard ou Digital, acabamento em aço inox escovado 
ou latão, a linha pode ser usada para todo tipo de exigência e 
ambiente. A instalação pode ser feita na parede ou de embutir, 
a gama monolítica VR apresenta-se como a última fronteira em 
termos de anti-vandalismo devido à resistência e durabilidade. 
Para a realização da placa botoeira cada placa anti-vandalismo 
deve ser completada por um módulo áudio ou áudio/vídeo. São 
disponíveis modelos áudio DMC/01 e DMC/08 e modelos áudio/
vídeo DMVC/01 e DMVC/08 para  sistemas X1 e XIP.

 Aço inox escovado

 Certificação IP54

 Parafusos anti-violação e botões anti-arrombamento

Modelos

Versão  
vídeo porteiro

Versão  
porteiro electrónico

SISTEMAS COMPATÍVEIS

2 fios

protocolo internet
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Características técnicas

Dimensões
(LxAxC) 225x120x48 mm        modelos (VRVX/1, VRVX/2, VRAX/1, VRAX/2, VRSH/1, BPAX/1, BPSH/1, BPVX/1)
(LxAxC) 225x120x68 mm         modelos (VRSH300/1, VRV300/1)
(LxAxC) 325x120x48 mm        modelos (VRVX/4, VRVX/6, VRAX/4, VRVKX/1, VRVKX/2, VRAKX/1, VRAKX/2, VRVX/DIGI, VRVX/DIGI-P, VRSH/2,  
   VRAX/DIGI, VRAX/DIGI-P)
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Modelo em latão

Vídeo com  
1 botão

Áudio com  
1 botão

Variantes com teclado DIGI

Video Áudio

Variantes com teclado DIGI para chamadas  
e controlo de acessos

Video Áudio

Variantes com botão para controlo de acessos

Vídeo com  
1 botão

Vídeo com  
2 botões

Áudio com  
1 botão

Áudio com  
2 botões

Variantes com botão

Vídeo com  
1 botão

Vídeo com  
2 botões

Vídeo com  
4 botões

Vídeo com  
6 botões

Áudio com  
1 botão

Áudio com  
2 botões

Áudio com 
4 botões

1

2
1



Plus

Prática e discreta 
A linha de placas VR apresenta-se com um desenho simples e concreto, ideal 
para adaptar-se a qualquer ambiente residencial e industrial, urbano ou rural 
com toda simplicidade. Seja na versão de parede que de embutir, a superfície 
de botoeira em aço INOX, os parafusos de segurança e os botões anti-
arrombamento garantem a máxima resistência a golpes e batidas, dando assim 
maior durabilidade e funcionalidade.

Teclado para chamada codificada e controlo de acessos
O teclado incluído nos modelos “K” (ex. VRVXK/1) garante até 1000 códigos de acesso e permite controlar até três aberturas através outros 
relés. A programação apresenta-se manual e é extremamente simples de ser configurada: tudo isto contribui para que a linha nova VR anti-
vandalismo com teclado integrado um primeiro e bom nível para o controlo de acessos.
Se por outro lado, for necessário um controlo de acessos mais desenvolvido, o teclado das versões “DIGI” (ex. VRVX/DIGI) é a solução mais 
apropriada. Esta permite, através dos módulos DMVC e DMC, de gerir todas as funções avançadas do controlo de acessos Bpt como percursos, 
tempos e dias em que o acesso é garantido. Para além disso, é possível chamar cada utilizador através da digitação de um código no teclado. 

Instalação
Os módulos DVMC e DMC são facilmente instaláveis dentro das placas da linha 
anti-vandalismo, a ligar o microfone com poucos gestos, o visor da câmara de 
vídeo (para módulos vídeo) e os botões de chamada, e a fixar o módulo na placa 
da botoeira.

Regulação digital do ângulo de abertura
O módulo vídeo DMVC com o sistema “wide eye” (ângulos de abertura da câmara 
de vídeo: 94° horizontal, 77° vertical) permite ver através da câmara de vídeo 
uma área muito grande (por exemplo: de uma distância de meio metro da placa 
é visível uma área de 108 cm de largura e 80 cm de altura). No momento da 
instalação da placa botoeira, é possível reduzir o ângulo de abertura da câmara 
de até 70° através da regulação digital do zoom e girar a câmara na direção 
melhor ao uso previsto.
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Itens e códigos 
PLACAS

VRVX/1 62020190 Placa anti-vandalismo vídeo - 1 botão de chamada 1

VRVX/2 62020210 Placa anti-vandalismo vídeo - 2 botões de chamada 1

VRVX/4 62020220 Placa anti-vandalismo vídeo - 4 botões de chamada 2

VRVX/6 62020230 Placa anti-vandalismo vídeo - 6 botões de chamada 2

VRVKX/1 62020240 Placa anti-vandalismo vídeo com teclado para controlo de acessos - 1 botão de chamada 2

VRVKX/2 62020250 Placa anti-vandalismo vídeo com teclado para controlo de acessos - 2 botões de chamada 2

VRAX/1 60090770 Placa anti-vandalismo áudio - 1 botão de chamada 1

VRAX/2 60090780 Placa anti-vandalismo áudio - 2 botões de chamada 1

VRAX/4 60090790 Placa anti-vandalismo áudio - 4 botões de chamada 2

VRAKX/1 60090810 Placa anti-vandalismo áudio com teclado para controlo de acessos - 1 botão de chamada 2

VRAKX/2 60090820 Placa anti-vandalismo áudio com teclado para controlo de acessos - 2 botões de chamada 2

VRVX/DIGI 62020260 Placas anti-vandalismo vídeo com teclado digital para chamadas e controlo de acessos sem botão de 
chamada 2

VRVX/DIGI-P 62020270 Placas anti-vandalismo vídeo com teclado digital para chamadas e controlo de acessos - 1 botão de 
chamada 2

VRAX/DIGI 60090830 Placas anti-vandalismo áudio com teclado digital para chamadas e controlo de acessos sem botão de 
chamada 2

VRAX/DIGI-P 60090840 Placas anti-vandalismo áudio com teclado digital para chamadas e controlo de acessos - 1 botão de 
chamada 2

BPVX/1 62020330 Placa em latão vídeo - 1 botão de chamada 1

BPAX/1 60090890 Placa em latão áudio - 1 botão de chamada 1

VRV300/1* 62020320 Placa anti-vandalismo vídeo - 1 botão de chamada para sistema 300.                                                             1

SUPORTES DE PAREDE

VRSH/1 60090850 Suporte de parede para dimensão placa 1

VRSH/2 60090860 Suporte de parede para dimensão placa 2

BPSH/1 60090910 Suporte de parede para dimensão placa 1 em latão

VRSH300/1 60090870 Suporte de parede para placa H225 para sistema 300
                                                                                 

 

* Para completar a botoeira com placa VRV300/1 são necessários componentes adicionais específicos. Contate o serviço técnico Bpt.

dimensão  
da placa



DIGITHA
Placas botoeira digitais

A linha de placas botoeira Thangram completa a sua oferta com 
Digitha, a placa botoeira digital em aço inox ide máxima robustez 
e funcionalidade. Graças a uma atenta otimização dos espaços 
internos e externos e às numerosas combinações consentidas pela 
botoeira digital, Digitha oferece o mais elevado desempenho com o 
mínimo espaço de ocupação, representado a melhor solução para 
os equipamentos residenciais com sistema de tecnologia digital XIP.  
Bonita e elegante, Digitha lisonjeia os sentidos graças ao efeito 
acetinado do seu duplo acabamento (polida e opaca) que agrada o 
olhar e chama o tacto. 
Digitha: a placa de nova geração

SISTEMAS COMPATÍVEIS

protocolo internet

Versões

Versão  
vídeo porteiro

Versão VR ELU 
porteiro electrónico

Versão VR ELU 
vídeo porteiro

Versão  
porteiro electrónico

Versão VR ME 
vídeo porteiro
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Características Técnicas

Dimensões
(LxAxC) 145x363x4 mm        instalação de parede
(LxAxC) 140x380x2 mm        instalação de embutir

De embutir

De parede

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

B
1

2

DDSI VR-DDCI VR
DDSP VR

BPT S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 

IT  - INSTALLAZIONE DDSI VR-
DDCI VR
• Eliminare uno o più punti di rottura a 
seconda della posizione prescelta per il 
passaggio dei cavi (figura 1). 
• Far passare la tubazione con i condutto-
ri d’impianto attraverso uno dei punti a 
rottura (figura 2) utilizzando il passacavo 
fornito in dotazione.
• Deformare le alette tirandole verso 
l’esterno (figura 2).
• Murare la scatola ad incasso all’altezza 
desiderata tenendo conto dell’indica-
zione ALTO  (figura 2) e del posizio-
namento dell’obiettivo della telecamera 
(figura 3).
• Nel caso si voglia installare il tettuccio 
antipioggia procedere come indicato in 
figura 4.

EN  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminate one or more breaking points 
depending on the position selected for 
passing the cables (figure 1).  
• Run the hose with the system conduc-
tors through one of the breaking points 
(figure 2) using the provided cable pas-
sage.

• Deform the tabs by pulling them ou-
twards (figure 2).
• Install the recessed box at the desired 
height, considering the UP  (figure 2) 
indication and the positioning of the ca-
mera lens (figure 3).
• If you want to install a rain cover proce-
ed as shown in figure 4.

DE  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR 
• Je nach Position, die für den Kabeldur-
chlass gewählt wurde, einen oder meh-
rere Ausbrechpunkte öffnen (Abbildung  
1). 
• Die Rohrleitung mit den Anlagenlei-
tern mit Hilfe des beiliegenden Kabel-
durchlasses durch einen der Ausbre-
chpunkte führen (Abbildung 2).
• Die Flügel umbiegen, indem sie nach 
außen gezogen werden (Abbildung 2).
• Das Unterputzgehäuse in der gewün-
schten Höhe einmauern, dabei auf den 
Hinweis OBEN  (Abbildung 2) und die 
Positionierung der Telekamera achten 
(Abbildung 3).
• Möchte man das Regenschutzdach 
montieren, wie in Abbildung 4 vorge-
hen.

FR  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Briser un ou plusieurs points prédé-
coupés selon la position choisie pour le 
passage des câbles (figure 1). 
• Faire passer les tuyaux avec les con-
ducteurs d’installation à travers un des 
points prédécoupés (figure 2) en utili-
sant le passe-câble fourni en dotation.
• Déformer les ailettes en les tirant vers 
l’extérieur (figure 2).
• Murer le boîtier d’encastrement à la 
hauteur désirée en respectant l’indica-
tion HAUT  (figure 2) et le positionne-
ment de l’objectif de la caméra (figure 3).
• Pour installer la visière anti-pluie, pro-
céder comme indiqué figure 4.

ES  - INSTALACIÓN DDSI VR-DDCI VR
• Elimine uno o varios puntos de ro-
tura, dependiendo de la posición ele-
gida para el paso de los cables (figura 
1). 
• Pase la tubería con los conductores 
de la instalación a través de uno de los 
puntos de rotura (figura 2) utilizando el 
pasacables suministrado.
• Deforme las aletas tirando de ellas ha-
cia afuera (figura 2).

• Empotre la caja a la altura deseada te-
niendo en cuenta la indicación ALTO  
(figura 2) y la posición del objetivo de la 
cámara (figura 3).
• Si desea instalar la visera de protección 
contra lluvia siga las indicaciones de la 
figura 4.

PT  - INSTALAÇÃO DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminar um ou mais pontos de ruptura 
conforme a posição pré-seleccionada 
para a passagem dos cabos (figura 1). 
• Fazer passar a tubagem com os con-
dutores do sistema através de um dos 
pontos de ruptura (figura 2) utilizando o 
passa-cabos fornecido.
• Deformar as abas puxando-as para fora 
(figura 2).
• Murar a caixa de encastre à altura de-
sejada tendo em consideração a indi-
cação ALTO  (figura 2) e o posiciona-
mento da objectiva da câmara (figura 3).
• Caso se deseje instalar o tecto de pro-
tecção de chuva proceder como indica-
do na figura 4.
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IT  - INSTALLAZIONE DDSI VR-
DDCI VR
• Eliminare uno o più punti di rottura a 
seconda della posizione prescelta per il 
passaggio dei cavi (figura 1). 
• Far passare la tubazione con i condutto-
ri d’impianto attraverso uno dei punti a 
rottura (figura 2) utilizzando il passacavo 
fornito in dotazione.
• Deformare le alette tirandole verso 
l’esterno (figura 2).
• Murare la scatola ad incasso all’altezza 
desiderata tenendo conto dell’indica-
zione ALTO  (figura 2) e del posizio-
namento dell’obiettivo della telecamera 
(figura 3).
• Nel caso si voglia installare il tettuccio 
antipioggia procedere come indicato in 
figura 4.

EN  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminate one or more breaking points 
depending on the position selected for 
passing the cables (figure 1).  
• Run the hose with the system conduc-
tors through one of the breaking points 
(figure 2) using the provided cable pas-
sage.

• Deform the tabs by pulling them ou-
twards (figure 2).
• Install the recessed box at the desired 
height, considering the UP  (figure 2) 
indication and the positioning of the ca-
mera lens (figure 3).
• If you want to install a rain cover proce-
ed as shown in figure 4.

DE  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR 
• Je nach Position, die für den Kabeldur-
chlass gewählt wurde, einen oder meh-
rere Ausbrechpunkte öffnen (Abbildung  
1). 
• Die Rohrleitung mit den Anlagenlei-
tern mit Hilfe des beiliegenden Kabel-
durchlasses durch einen der Ausbre-
chpunkte führen (Abbildung 2).
• Die Flügel umbiegen, indem sie nach 
außen gezogen werden (Abbildung 2).
• Das Unterputzgehäuse in der gewün-
schten Höhe einmauern, dabei auf den 
Hinweis OBEN  (Abbildung 2) und die 
Positionierung der Telekamera achten 
(Abbildung 3).
• Möchte man das Regenschutzdach 
montieren, wie in Abbildung 4 vorge-
hen.

FR  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Briser un ou plusieurs points prédé-
coupés selon la position choisie pour le 
passage des câbles (figure 1). 
• Faire passer les tuyaux avec les con-
ducteurs d’installation à travers un des 
points prédécoupés (figure 2) en utili-
sant le passe-câble fourni en dotation.
• Déformer les ailettes en les tirant vers 
l’extérieur (figure 2).
• Murer le boîtier d’encastrement à la 
hauteur désirée en respectant l’indica-
tion HAUT  (figure 2) et le positionne-
ment de l’objectif de la caméra (figure 3).
• Pour installer la visière anti-pluie, pro-
céder comme indiqué figure 4.

ES  - INSTALACIÓN DDSI VR-DDCI VR
• Elimine uno o varios puntos de ro-
tura, dependiendo de la posición ele-
gida para el paso de los cables (figura 
1). 
• Pase la tubería con los conductores 
de la instalación a través de uno de los 
puntos de rotura (figura 2) utilizando el 
pasacables suministrado.
• Deforme las aletas tirando de ellas ha-
cia afuera (figura 2).

• Empotre la caja a la altura deseada te-
niendo en cuenta la indicación ALTO  
(figura 2) y la posición del objetivo de la 
cámara (figura 3).
• Si desea instalar la visera de protección 
contra lluvia siga las indicaciones de la 
figura 4.

PT  - INSTALAÇÃO DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminar um ou mais pontos de ruptura 
conforme a posição pré-seleccionada 
para a passagem dos cabos (figura 1). 
• Fazer passar a tubagem com os con-
dutores do sistema através de um dos 
pontos de ruptura (figura 2) utilizando o 
passa-cabos fornecido.
• Deformar as abas puxando-as para fora 
(figura 2).
• Murar a caixa de encastre à altura de-
sejada tendo em consideração a indi-
cação ALTO  (figura 2) e o posiciona-
mento da objectiva da câmara (figura 3).
• Caso se deseje instalar o tecto de pro-
tecção de chuva proceder como indica-
do na figura 4.

1

h

45 mm

500 mm

1190 mm

100°

870 mm82°

500 mm

h

45 mm

500 mm

1190 mm

100°

870 mm82°

500 mm

DDSP VRDDSI VR DDCI VR

38
3

145 64127 45

36
7

144 20

38
2

A

2 43

24801072/19-02-2013

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

De embutir  
com tecto

L L

L

A A
A

C

71

VÍ
D

EO
 P

O
R

TE
IR

O
S

P
la

ca
s 

bo
to

ei
ra

D
ig

ith
a



Plus

Elegante e discreta
A excelente robustez e a totalidade funcional não prejudicam a estética. 
Os acabamentos com duplo tratamento polido/opaco e os espaços 
de ocupação reduzidos a tornam utilizável em todas as situações e 
contextos arquitetónicos.

Máxima qualidade de vídeo de noite 
e de dia.
As placas botoeiras dos vídeo porteiros Digitha possuem sensores 
de última geração que integram sofisticados algoritmos digitais de 
tratamento da imagem para garantir uma qualidade de vídeo inigualável 
em todas as condições ambientais Além disso, o sistema de guia de luz 
desenvolvido em colaboração com o Centro de Investigação Plast Optica, 
Divisão do centro de investigação da FIAT, garante uma iluminação 
noturna perfeita.

Antivandalismo
Digitha une um design cativante à uma estrutura de grande robustez 
graças à placa frontal em aço inox (AISI 304) com tratamento de duplo 
acabamento ou electro-polido Disponível para a instalação de parede 
ou de embutir, Digitha conjuga segurança, elegância e flexibilidade de 
instalação numa placa botoeira com a máxima funcionalidade.

Atenção aos portadores de deficiência
As placas botoeira de vídeo porteiro Digitha são conformes às normas 
vigentes em tutela dos portadores de deficiência. O amplo ângulo de 
abertura de vídeo e a regulação digital do zoom garantam a instalação de 
Digitha também em alturas acessíveis aos portadores de deficiência. O 
tratamento do sinal áudio assegura um desempenho excelente também 
em ambientes com muitos factores de perturbação e a tecla central é 
marcada por um auto-relevo específico para permitir a identificação 
das teclas aos deficientes visuais. Outrossim, as sinalizações de 
estado com LED luminosos, os grandes ícones que aparecem no ecrã 
e a possibilidade de activar as mensagens vocais consentem a plena 
utilização das funções de Digitha também aos portadores de deficiência 
auditiva e visual.

Chamada enviada Conversação em andamento Porta aberta Equipamento ocupado

LED SIM SIM SIM SIM

Pictogramas SIM SIM SIM SIM

Mensagens vocais SIM SIM SIM NÃO
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Gama de componentes e acessórios

Placas botoeira

Instalação

De embutir  De parede

Acessórios para a instalação  

Digitha VR porteiro 
electrónico

Digitha ELU 
porteiro electrónico

Digitha ME1 
vídeo porteiro

Moldura 
com tecto (somente para 

a versão de embutir)

Suporte 
de parede 
com tecto

Digitha VR vídeo 
porteiro

Digitha ELU 
vídeo porteiro

Caixa de embutir

Máxima simplicidade para a instalação e cablagem
Digitha pode ser instalada tanto embutida (espessura 2 mm) que na parede (espessura 42 mm). 
No primeiro caso deverá ser acompanhada pelos acessórios de caixa de embutir e pela moldura com 
tecto, no segundo será necessário utilizar o suporte de parede que já inclui o tecto.
Esta dupla instalação da Digitha consente a adaptação em qualquer contexto arquitetónico
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Características técnicas externas

Imagens a cores perfeitas em todas 
as condições.
O sistema de guia de luz desenvolvido em colaboração com o Centro 
de Investigação Plast Optica, Divisão do centro de investigação da FIAT, 
garante uma iluminação noturna perfeita.
O sensor digital de última geração e os sofisticados algoritmos de 
tratamento da imagem garantem uma qualidade de vídeo inigualável em 
todas as condições ambientais.

Utilização simples
O amplo ecrã LCD gráfico retro-iluminado branco (128x128 pixel) 
proporciona uma leitura fácil para os utentes. Cada comando é explicado 
directamente no ecrã de maneira clara e simples.
Todas as teclas, de função e alfanuméricas, podem ser acionadas 
através duma levíssima pressão: a ausência de componentes mecânicos 
garante robustez, confiabilidade e durabilidade com o passar do tempo

O seu trabalho é a segurança.
O leitor de chave de proximidade integrado na placa botoeira Digitha 
fornece um instrumento suplementar altamente tecnológico para a 
inviolabilidade dos acessos.

Regulações
As regulações do áudio do microfone, do altifalante e o tempo de activação 
da fechadura electrónica podem se efetuadas de modo extremamente 
simples, tirando a laca frontal e removendo as proteções de borracha, 
sem a necessidade de aceder a componentes electrónicos.

WXYZPQRS TUV

JKL MNO

ABC DEF

GHI

H

L P

BEM-VINDO
1 O
N2

4
3(*)

MINI USB
CN4
PROG

A
A

D

V

M1

M2

LED DATA
LED PROG
LED USB

Amplo ângulo de visão e regulação 
digital do ângulo de abertura.
Digitha integra o novo sistema "wide eye" (ângulo horizontal de abertura 
da câmara de vídeo: 100º) permite visualizar da câmara de vídeo uma 
área muito ampla (por exemplo uma distância de meio metro da placa é 
visível uma área de 119 cm de largura e 87 cm de altura). No momento 
da instalação da placa botoeira, é possível reduzir o ângulo horizontal de 
abertura da câmara de vídeo até 72º através da regulação digital do zoom 
e direcionar a câmara de vídeo na direção ideal à utilização prevista.

ERRATA CORRIGE

ERRATA CORRIGE

38

4

6

9

7

5

2

1

100 °
82 °

54 °
72 °

1÷9

0

38

4

6

9

7

5

2

1

100 °
82 °

54 °
72 °

1÷9

0

24805570/19-11-2012

24805570/19-11-2012
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Itens e códigos
 PLACAS BOTOEIRA

DDC/08 VR 60080010 Placa botoeira porteiro electrónico.
com placa frontal em aço inoxidável e AISI 304 e tratamento   
de duplo acabamento, placa electrónica para sistema XIP, leitor RFID.
Ecrã gráfico LCD 128x128 pixel retro-iluminado branco, 4 teclas de função para navegação de 
listas e comandos utentes, tecla alfanumérica, 2 teclas de função para o envio de chamada 
codificada e confirmação de código de acesso, leitor de proximidade integrado. Programação 
“Quick Start” de todos os parâmetros efetuáveis com o auxílio do menu guiado no ecrã. 
Conector MINI USB para a programação através de tool Software. Dip-switch para a adaptação 
da impediência de linha. Comando local para fechadura electrónica, entradas para botão de 
abertura de porta e dispositivos para a sinalização do estado da porta, saída para a activação 
de câmaras de vídeo externas. LED para a sinalização visual do estado do equipamento: LED 
vermelho para chamada enviada, LED verde para a abertura da porta, LED amarelo para a 
conversação em andamento, LED azul para equipamento ocupado.
Grau de proteção IP54.
Dimensões (LxAxC): 140x380x2 mm.

DDVC/08 VR 62080010 Placa botoeira vídeo porteiro a cores
com placa frontal em aço inoxidável e AISI 304 e tratamento   
de duplo acabamento, placa electrónica para sistema XIP, leitor RFID.
Suporte câmara de vídeo NTSC/PAL resolução 680x512 com microprocessador integrado 
para o tratamento digital do sinal, ângulo de abertura horizontal 100°, com regulação digital 
do zoom. Iluminação do sujeito através de 4 LED brancos de alta eficiência. Ecrã gráfico 
LCD 128x128 pixel retro-iluminado branco, 4 teclas de função para navegação de listas e 
comandos utentes, tecla alfanumérica, 2 teclas de função para o envio de chamada codificada 
e confirmação de código de acesso, leitor de proximidade integrado. Programação “Quick 
Start” de todos os parâmetros efetuáveis com o auxílio do menu guiado no ecrã. Conector 
MINI USB para a programação através de tool Software. Dip-switch para a adaptação da 
impediência de linha. Comando local para fechadura electrónica, entradas para botão de 
abertura de porta e dispositivos para a sinalização do estado da porta, saída para a activação 
de câmaras de vídeo externas. LED para a sinalização visual do estado do equipamento: LED 
vermelho para chamada enviada, LED verde para a abertura da porta, LED amarelo para a 
conversação em andamento, LED azul para equipamento ocupado.
Grau de proteção IP54. 
Dimensões (LxAxC): 140x380x2 mm.

DDC/08 VR ELU 60080020 Placa botoeira porteiro electrónico.
Com placa frontal em aço inoxidável AISI 304 electro-polido.  
placa electrónica para sistema XIP, leitor RFID.
Ecrã gráfico LCD 128x128 pixel retro-iluminado branco, 4 teclas de função para navegação 
de listas e comandos utentes, tecla alfanumérica, 2 teclas de função para o envio de 
chamada codificada e confirmação de código de acesso, leitor de proximidade integrado. 
Programação “Quick Start” de todos os parâmetros efetuáveis com o auxílio do menu guiado 
no ecrã. Conector MINI USB para a programação através de tool Software. Dip-switch para 
a adaptação da impediência de linha. Comando local para fechadura electrónica, entradas 
para botão de abertura de porta e dispositivos para a sinalização do estado da porta, saída 
para a activação de câmaras de vídeo externas. LED para a sinalização visual do estado do 
equipamento: LED vermelho para chamada enviada, LED verde para a abertura da porta, LED 
amarelo para a conversação em andamento, LED azul para equipamento ocupado.
Grau de proteção IP54. 
Dimensões (LxAxC): 140x380x2 mm.

DDVC/08 VR ELU 62080040 Placa botoeira vídeo porteiro a cores
Com placa frontal em aço inoxidável AISI 304 electro-polido.  
placa electrónica para sistema XIP, leitor RFID.
Suporte câmara de vídeo NTSC/PAL resolução 680x512 com microprocessador integrado 
para o tratamento digital do sinal, ângulo de abertura horizontal 100°, com regulação digital 
do zoom. Iluminação do sujeito através de 4 LED brancos de alta eficiência. Ecrã gráfico 
LCD 128x128 pixel retro-iluminado branco, 4 teclas de função para navegação de listas e 
comandos utentes, tecla alfanumérica, 2 teclas de função para o envio de chamada codificada 
e confirmação de código de acesso, leitor de proximidade integrado. Programação “Quick 
Start” de todos os parâmetros efetuáveis com o auxílio do menu guiado no ecrã. Conector 
MINI USB para a programação através de tool Software. Dip-switch para a adaptação da 
impediência de linha. Comando local para fechadura electrónica, entradas para botão de 
abertura de porta e dispositivos para a sinalização do estado da porta, saída para a activação 
de câmaras de vídeo externas. LED para a sinalização visual do estado do equipamento: LED 
vermelho para chamada enviada, LED verde para a abertura da porta, LED amarelo para a 
conversação em andamento, LED azul para equipamento ocupado.
Grau de proteção IP54. 
Dimensões (LxAxC): 140x380x2 mm.
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Itens e códigos
 PLACAS BOTOEIRA

DDVC/08 VR ME1 62080030 Placa botoeira vídeo porteiro a cores
Com placa frontal em aço inoxidável AISI 304 double finishing.  
parafusos anti-violação, placa electrónica para sistema XIP.
Suporte câmara de vídeo NTSC/PAL resolução 680x512 com microprocessador 
integrado para o tratamento digital do sinal, ângulo de abertura horizontal 100°, 
com regulação digital do zoom. Iluminação do sujeito através de 4 LED brancos 
de alta eficiência. Ecrã gráfico LCD 128x128 pixel retro-iluminado branco, 4 teclas 
de função para navegação de listas e comandos utentes, tecla alfanumérica, 2 
teclas de função para o envio de chamada codificada e confirmação de código 
de acesso. Programação “Quick Start” de todos os parâmetros efetuáveis com 
o auxílio do menu guiado no ecrã. Conector MINI USB para a programação 
através de tool Software. Dip-switch para a adaptação da impediência de linha. 
Comando local para fechadura electrónica, entradas para botão de abertura de 
porta e dispositivos para a sinalização do estado da porta, saída para a activação 
de câmaras de vídeo externas. LED para a sinalização visual do estado do 
equipamento: LED vermelho para chamada enviada, LED verde para a abertura 
da porta, LED amarelo para a conversação em andamento, LED azul para 
equipamento ocupado.
Grau de proteção IP54. 
Dimensões (LxAxC): 140x380x2 mm.

 ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

DDSI VR 60090540 Caixa de embutir para placas botoeira série Digitha 
em aço inoxidável (polido). 
Dotadas de junções auto-bloqueantes e furos pré-formados por ruptura para a 
passagem dos cabos.
Dimensões (LxAxC): 127x367x45 mm.

DDCI VR 61800380 Moldura para tecto para placas botoeira série Digitha 
em aço inoxidável (polido). 
Somente para placas botoeira de embutir.
Dimensões (LxAxC): 145x383x20 mm.

DDSP VR 60090550 Caixa de parede para placas botoeira série Digitha 
em aço inoxidável (polido). 
Dotadas de passa-cabos, buchas e parafusos de fixação. 
Dimensões (LxAxC): 145x383x42 (corpo), x64 (moldura) mm.

DDSP VR ELU 60090690 Caixa de parede para placas botoeira série Digitha 
em aço inoxidável (electro-polido). 
Dotadas de passa-cabos, buchas e parafusos de fixação. 
Dimensões (LxAxC): 145x383x42 (corpo), x64 (moldura) mm.
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X1 O SISTEMA  
VÍDEO PORTEIRO 
A 2 FIOS EXPANSÍVEIS

Da casa ao condomínio O sistema X1 se expande e é capaz de satisfazer 

qualquer exigência no que tange o número de derivados internos, as distâncias 

e a gestão das placas botoeira. O sistema X1 pode ser integrado com câmaras 

de vídeo auxiliares, atuadores remotos e muito mais. 

Representa o máximo em termos de flexibilidade e capacidade de gestão de 

todos os parâmetros de funcionamento do equipamento, da duração do toque 

de chamada até a personalização para cada derivado dos serviços auxiliares.
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Desempenho e números do sistema

108

3
DERIVADOS 
INTERNOS

1ALIMENTADOR (12 DIN) 
PARA GERIR TODO O EQUIPAMENTO

PLACAS BOTOEIRA A CORES 
COM CONEXÃO ESTRELA

650 METROS ENTRE A PLACA BOTOEIRA 
E O DERIVADO MAIS DISTANTE

8 CÂMARAS DE VÍDEO ANALÓGICAS 
PARA VIDEOVIGILÂNCIA

500 CARTÕES DE ACESSO 
DIFERENTES AO EQUIPAMENTO

500 CÓDIGOS DE ACESSO 
DIFERENTES
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SISTEMA X1. AS VANTAGENS 
DUM SISTEMA ALTAMENTE INOVATIVO

2 fios não polarizados: desempenho elevado, grandes distâncias, custos reduzidos
Somente um par não polarizado para conectar até 100 derivados internos: conexão veloz, custos de realização do sistema mínimos.

Função de auto-aprendizagem: flexibilidade a prova de erro
O sistema permite a programação do equipamento de modo rápido e imediato sem configuradores ou dip-switch: nenhuma possibilidade de 
erro, nenhum custo extra.

Função de intercomunicação: até 10 derivados internos 
sem condutas extras.
O sistema permite a criação de um ou mais grupos de derivados intercomunicantes entre si sem intervir na linha da estrutura.

Integração com TVCC e controlo dos acessos
O equipamento de vídeo porteiro transforma-se no sistema de segurança activa da habitação.

Sistema X1: tudo de série
 Segredo de conversação áudio/vídeo

 Auto-introdução/exploração de placas botoeira e câmaras de vídeo

 Abertura de porta com regulação do tempo de activação

 Chamada patamar

 Aviso de chamada

 Serviços auxiliares

 Sinalização de equipamento ocupado
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108 CHAMADAS

2 FIOS NÃO POLARIZADOS

PROGRAMAÇÃO VIA 
"SOFTWARE"

AUTO-APRENDIZAGEM

INTEGRAÇÃO COM TVCC E 
CONTROLO DOS ACESSOS

INTERCOM ATÉ 10 DERIVADOS

EQUIPADO COM TODOS OS OPCIONAIS
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EQUIPAMENTOS X1 BLOQUEIO ÚNICO
Mitho SB é a solução simples para os serviços de portaria para equipamentos tanto X1 como XIP de bloqueio único, também para um número 
limitado de utentes. Podem ser instaladas até duas estações de portaria para cada equipamento. A estação poderá interceptar todas as chamadas 
dirigidas aos utentes do equipamento.

XDV/304

VA/01

DVC...

VAS/100MHVAS/100MH

VCM/2D

VCM/1D

MITHO SB MITHO SB

MITHO SB: A CENTRAL DE PORTARIA
A solução evoluída para os serviços de portaria

Mitho SB a central de vídeo porteiro a cores de mesa com ecrã LCD touch screen de 4,3’’ em formato 16:9, disponível 
nas duas cores branco Ice e preto Fusion.
Assim como todos os terminais da família Mitho, oferece uma navegação simples e de aprendizagem imediata, 
baseada em códigos cromáticos que facilitam a associação das funções às cores, e dispõe das funções de zoom/
panorâmica imagem, secretaria de vídeo porteiro e o áudio com auscultador ou alta voz. Além do mais pode ser 
instalada no elegante e prático suporte de mesa constituído por uma base robusta de aço com espessura de 3 mm, cujo 
design integra-se perfeitamente com o terminal, e por um adaptador disponível nas cores branco Ice e preto Fusion.

A interface de Mitho SB foi estudada especificamente para garantir a máxima simplicidade de utilização.
O operador tem sempre o controlo total do equipamento e com simples toques do ecrã pode realizar as actividades a seguir:

Habilitar / Desabilitar a 
intercepção das chamadas

Deslizar a lista dos utentes 
para o envio das chamadas

Enviar mensagens para os 
derivados internos individualmente

Ouvir as mensagens da 
secretaria do vídeo porteiro

Chamar através do menu 
"Preferidos" para os 
utentes mais frequentes

Controlar todas as câmaras 
de vídeo presentes, 
incluindo as placas botoeira

Verificar a lista das 
chamadas perdidas

Configurar os perfis e a 
programação semanal

Acionar a abertura da porta Habilitar / Desabilitar a 
secretaria telefónica

Activar o comando de luz das escadas e os serviços auxiliares
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Com uma chamada em curso com o utente e uma chamada da placa 
botoeira em espera o operador pode:

  Transferir a chamada da placa botoeira directamente para o utente

  Iniciar uma conversação com o utente e depois decidir se transferir 
ou não a chamada proveniente da placa botoeira

Encerrando a chamada com a tecla específica, o operador retomará a 
conversação em espera, voltando à janela anterior.

O sistema dispõe de dois perfis de funcionamento: 

  Porteiro presente

  Porteiro ausente: todas as chamadas serão encaminhadas directa-
mente aos relativos destinatários.

A mudança entre os dois perfis pode ser efetuado tanto manualmente, 
através do ícone da´página Home, como automaticamente, através do 
planeamento horário semanal.

Após o recebimento duma chamada da placa botoeira, o operador 
recebe a sinalização de chamada em entrada através da melodia 
personalizada e o vídeo da placa botoeira. 

Então, o operador poderá:

  Permitir o acesso imediatamente

  Iniciar o áudio com a placa botoeira

  Transferir a chamada para um outro utente

A transferência da chamada ocorre através de uma busca tipo 
"smart-sensitive" do utente: uma vez selecionada, a chamada da placa 
botoeira é colocada em esperar e inicia uma chamada para o utente.
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CABOS BPT
Com o sistema X1, Bpt garante um bom desempenho e qualidade do sinal qualquer que seja o meio de transmissão escolhido. As indicações mostradas 
nos ecrãs são válidas tanto para as placas botoeira. Thangram, como para as placas botoeira Lithos.

O cabo VCM/2D
Cabo constituído por par trançado por par trançado secção 0.28 mm2 e por 2 condutas de secção 1 mm2. 
Camisa isolante externa em PVC diámetro 8 mm, cor amarela RAL 1021. Par com corda em hélice passo 70 mm. Condutas em cobre. Cor branca/azul e 
azul para par , cor vermelha e verde para condutas de alimentação. Impedância nominal par 100 ohm 00 ohm (+/- 20%) (f = 1 mhz), capacidade 50 pF (a 
20°C) Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. Em conformidade com as normas CEI 46-6 última edição, CEI 20-11 última edição, CEI 20-37. 
Confecção em bobinas de 100 m. ou 500 m.

 COR DO CABO ESPESSURA TIPO DE CABO

VCM/2D

verde 1,00 mm2

Alimentação

vermelho 1,00 mm2

azul 0,28 mm2

Bus

branco/azul 0,28 mm2

O cabo VCM/1D
O cabo constituído por par trançado por 2 fios de secção 1 mm2 cada um.
Camisa isolante externa em PVC diámetro 7 mm, cor amarela RAL 1021. Condutas trançadas 10 fichas/m. Condutas de cobre estanhado cor branca RAL 
9001 e azul RAL 5015. Impedância nominal par 100 ohm 00 ohm (+/- 15%) (f = 1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C).
Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. Em conforme com as normas CEI 46-6 última edição.
Confecção em bobinas de 100 m. ou 500 m.

 COR DO CABO ESPESSURA TIPO DE CABO

VCM/1D
azul 1,00 mm2

Bus/Alimentação

branco 1,00 mm2

CABO ACONSELHADO POR TIPO DE LIGAÇÃO

TIPO DE LIGAÇÃO CABO DE LIGAÇÃO

Ligação entre placas botoeira e 
alimentadores de sistema

VA/01

DVC/01

VCM/2D

Distribuição em coluna de estrutura

XDV/304 VCM/2D para equipamentos X1
com alimentação separada dos derivados internos

XDV/304 VCM/1D para equipamentos X1
com alimentação de bus dos derivados internos
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DISTÂNCIAS
Com o sistema X1, as distâncias máximas que podem ser alcançadas são em função do número de derivados ligados e da absorção máxima do 
equipamento. As indicações mostradas nos ecrãs são válidas tanto para as placas botoeira Thangram, como para as placas botoeira Lithos.

EQUIPAMENTO PADRÃO

EQUIPAMENTO DE AMPLIFICADOR DE LINHA

(**)  Para cada alimentador suplementar XAS/301.01 (max n° 2 em cascatas) a distância máxima entre a placa botoeira e o derivado interno 
aumenta de  250 m (mais 1000 m de soma de cabo), desde que não haja derivados entre os alimentadores suplementares XAS/301.01 ou 
entre XAS/301.01 e VA/01 ou que os derivados sejam todos alimentados localmente. 

VAS/100MH

PEV

Opcional

PEV PEV

Mitho

VA/01

XDV/304A

DVC... DVC... DVC...

XDV/304 XDV/304
VAS/100MHVAS/100MH

Mitho Mitho

XAS/301.01

XAS/301.01

VCM/2D UTP5

 m
150 60**

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/01

100 100 30**

Q = Total cabo estendido * 600 600 400

(*) A soma do cabo estendido refere-se à ligação entre alimentados e 
todos os derivados internos + o ramo mais comprido (a ou b ou c entre 
alimentador e placa botoeira.

Soma cabo total= (a) ou (b) ou (c) + d+e+f+g+h+i+...

(**) Para o derivado Agata a distância é de 100 metros.

Opale
XDV/304

Agata VC

VAS/100MH

PEV

Mitho

DVC... DVC...DVC...

VA/01

f g

h

e

a c

b

d

iI

VCM/2D UTP5

 m
150** 60**/***

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/01

100** 100** 30**/***

Q = Total cabo estendido * 600** 600** 400**

(*) A soma do cabo estendido refere-se à ligação entre 
alimentados e todos os derivados internos + o ramo mais 
comprido (a ou b ou c entre alimentador e placa botoeira.

Soma cabo total= (a) ou (b) ou (c) + d+e+f+g+h+i+...

(**) Para o derivado Agata a distância é de 100 metros.

Opale Opale Opale

Agata VC Agata VC Agata VC
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DESEMPENHO
Placas botoeira Thangram e alimentador VA/01

... é possível realizar equipamentos com 3 placas botoeira 
separadas com conexão estrela e 100 derivados internos.

... é possível realizar um equipamento intercomunicante.

... é possível realizar equipamentos com selector cíclico para 
4/8 câmaras de vídeo visualizável dos derivados internos.

...é possível realizar o controlo com programação manual 
para pequenos equipamentos.

VA/01 VA/01

DVC... DVC...DVC...DVC... DVC...

A

C

B

D

VSC/01

VA/01

DVC/01 
DPH 
DTH

PEV

XDV/304

PEV

VA/01

DBAD

DTAG

DVC... + DRFID

DADA A ESTRUTURA, CUJAS CARACTERÍSTICAS NÃO MUDAM ...

VCM/1D

COAX

VCM/2D

2 FIOS

USB

XDV/304

VAS/100MH

PEV

Mitho

Opale

Agata VC
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... pode-se utilizar a programação software, com  PC conectado através de USB no alimentador.

... pode-se efetuar o controlo de acessos com programação software para grandes complexos com elevado número de utentes e 
permissões de acesso diferentes.

...  é possível substituir placas botoeira série Targha sem substituir o 
alimentador VA/301 SOMENTE em equipamento com entrada única.

...  é possível substituir placas botoeira Targha sem substituir o 
alimentador VA/100 SOMENTE em equipamento com entrada única.

COMPATIBILIDADE DAS PLACAS BOTOEIRA THANGRAM COM EQUIPAMENTOS EXISTENTES XI COM 

ALIMENTAÇÃO DE BUS OU SEPARADA.

DVC...

VAS/100.30VCM/2D

DVC...

VA/301

DVC... + DRFID DVC... + DRFID DVC... + DRFID

VA/01

VA/01DVC...

NÚMERO DE ALIMENTADORES NECESSÁRIOS EM FUNÇÃO DO NÚMERO DAS PLACAS BOTOEIRA E DERIVADOS 

INTERNOS PRESENTES NO EQUIPAMENTO DE VÍDEO PORTEIRO OU DE PORTEIRO ELECTRÓNICO.

Equipamentos sem controlo de acessos com alimentador VA/01 de série.

NÚMERO DE PLACAS BOTOEIRA
1 2 3

De 1 a 64 
derivados 
internos

0 0 1 x VAS/100.30  
o 1 x VAS/101

De 65 a 108 
derivados 
internos

É necessário prever 1 XAS/301.01 em acrés-
cimo na estrutura e 1 VAS/101 para a placa 
botoeira número 1 (equipamento de vídeo 
porteiro) ou somente CAS/301 na estrutura 
(equipamento de porteiro electrónico).

Equipamentos com controlo de acessos com alimentador VA/01 de série.

NÚMERO DE PLACAS BOTOEIRA
1 2 3

De 1 a 64 
derivados 
internos

0 1 x VAS/100.30  
o 1 x VAS/101

2 x VAS/100.30 
o 2 x VAS/101

De 65 a 108 
derivados 
internos

É necessário prever 1 XAS/301.01 em acréscimo na 
estrutura e 1 VAS/101 para a placa botoeira número 1 
(equipamento de vídeo porteiro) ou somente CAS/301 
na estrutura (equipamento de porteiro electrónico).

E

F

DBAD

DTAG
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Casa unifamiliar com intercomunicantes
Para realizar um equipamento unifamiliar com intercomunicante é suficiente ligar os derivados internos 
directamente ao alimentador VA/01 ou à placa botoeira LVC/01 sem a utilização de componentes extras.   
Estão disponíveis kit unifamiliares com a placa botoeira Lithos ou Thangram em combinação aos diferentes 
derivados internos. É possível adquirir separadamente o segundo derivado interno.

EQUIPAMENTO PLACA BOTOEIRA LITHOS

EQUIPAMENTO PLACA BOTOEIRA THANGRAM

 OBSERVAÇÃO: A função intercomunicante está disponível de série para os derivados Mitho, Futura, Opale, Perla e Agata VC/B. 
A utilização do XDV/304 consente a cablagem "estrela" dos derivados internos: é possível não utilizá-lo se os derivados estão ligados 

  em "entra - sai" (max.5).

VCM/1D

VCM/2D

2 FIOS

EXEMPLOS APLICATIVOS

2 FIOS

VCM/1D

DVC/01 
DPH 
DTH

VAS/101

PEV

XDV/304

PEV

LVC/01 
DPH

XDV/304
PEV

VA/01

Opale
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Casa bifamiliar sem intercomunicantes
Para realizar um equipamento bifamiliar sem intercomunicante é suficiente ligar os derivados internos 
directamente ao alimentador VA/01 ou à placa botoeira LVC/01 sem a utilização de componentes extras.
Estão disponíveis kit unifamiliares com a placa botoeira Lithos ou Thangram em combinação aos diferentes 
derivados internos. É possível adquirir separadamente o segundo derivado interno e os botões extras para a 
placa botoeira.

EQUIPAMENTO PLACA BOTOEIRA LITHOS

EQUIPAMENTO PLACA BOTOEIRA THANGRAM

2 FIOS

VCM/1D

 OBSERVAÇÃO: A utilização do XDV/304 consente a cablagem "estrela" dos derivados internos: é possível não utilizá-lo se os derivados estão 
ligados em "entra - sai" (max.5)

VCM/1D

VCM/2D

2 FIOS

EXEMPLOS APLICATIVOS

VAS/101

PEV

XDV/304

LVC/01 
2 x DPS

XDV/304
PEV

VA/01

DVC/01 ME 
2 x DPS 
2 x DTS 

DSI 
DCI ME 
DPF NF

Opale

Opale
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Casa bifamiliar com 2 grupos intercomunicantes
Para realizar um equipamento bifamiliar com intercomunicante é necessário utilizar um selector VSE/301.01 
para cada apartamento caso se utilize Thangram.
Estão disponíveis kit unifamiliares com a placa botoeira Lithos ou Thangram em combinação aos diferentes 
derivados internos. É possível adquirir separadamente entre os derivados internos suplementares, os botões 
extras para a placa botoeira e os selectores VSE/301.01.

EQUIPAMENTO COM PLACA BOTOEIRA LITHOS E DERIVADO INTERNO AGATA

EQUIPAMENTO PLACA BOTOEIRA THANGRAM

2 FIOS

VCM/1D

 
OBSERVAÇÃO: A função intercomunicante está disponível de série para os derivados Mitho, Futura, Opale, Perla e Agata VC/B.  
A utilização do XDV/304 consente a cablagem "estrela" dos derivados internos: é possível não utilizá-lo se os derivados estão ligado 
em "entra - sai" (max.5)

VCM/1D

VCM/2D

2 FIOS

 
OBSERVAÇÃO: No exemplo ilustrado, os derivados internos Agata VC/B oportunamente configurados, permitem realizar dois grupos de 
chamada intercomunicante (conforme mostrado na figura) sem o uso dos selectores VSE/301.01. Outrossim, estes dispõem da função Master/
Slave: em caso de chamada simultânea a comunicação áudio/vídeo no derivado interno será activada somente no derivado Master. De qualquer 
modo é possível atender a chamada também do derivado Slave, ao qual será transferida a comunicação vídeo ao se levantar o auscultador.

EXEMPLOS APLICATIVOS

XDV/304

VAS/101
LVC/01  
2 x DPS

XDV/304

VSE/301.01 

VSE/301.01 

PEV

PEV

PEV

PEV

VA/01

DVC/01 ME 
2 x DPS 
2 x DTS 

DSI 
DCI ME 
DPF NF

Agata VC/B Agata VC/B

VSE/301.01 VSE/301.01 

Agata VC/B Agata VC/B
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Casa bifamiliar com controlo dos acessos e 
videovigilância externa
Para acrescentar a função de controlo de acessos é suficiente instalar uma placa botoeira acessoriada com 
o leitor de chaves de proximidade DRFID ou com o teclado de controlo de acessos DNA. A programação das 
chaves de proximidade ou dos códigos de acesso pode ser efetuada manualmente em poucos segundos. Para 
acrescentar a função de videovigilância externa, será necessário instalar o selector cíclico para 4 câmaras de 
vídeo VSC/01: a este serão conectadas as câmaras de vídeo P/B (padrão vídeo CCIR/FIA) ou a cores (padrão 
vídeo PAL/NTSC); as quais poderão ser visualizadas em sequência cíclica manual agindo directamente a partir 
do derivado interno aproveitando da função de "auto-introdução".

EQUIPAMENTO PLACA BOTOEIRA THANGRAM

OBSERVAÇÃO: As funções de controlo de acessos podem ser efetuadas somente com alimentadores VA/01.

VCM/1D

Coax

VCM/2D

2 FIOS

Alternativa de equipamento
Thangram com teclado de controlo de acessos DNA

DVC/01 
DPD 
DNA

EXEMPLOS APLICATIVOS

XDV/304

VAS/100MH

PEV

VA/01

DVC/01 
2 x DPS 
DRFID 
DTAG 
DBAD

VSC/01

Mitho
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Edifício multifamiliar com entrada única
EQUIPAMENTO COM DERIVADO INTERNO 
COM ALIMENTAÇÃO DE BUS
Para realizar este tipo de equipamento é necessário instalar a placa botoeira de vídeo porteiro colocando uma 
ou mais botoeiras extras com base no número das chamadas necessárias. Até 8 chamadas é possível utilizar 
somente a placa botoeira de vídeo porteiro equipado com botões duplos.

VCM/1D

VCM/2D

2 FIOS

EXEMPLOS APLICATIVOS

XDV/304

XDV/304

VA/01

Mitho

VAS/100MH

VAS/100MH

PEV

PEV

Mitho

DVC/01 
4 x DPD

Opale

Opale

Agata VC

Agata VC
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Edifício multifamiliar com entrada única
EquipamEnto com dErivado intErno 
com alimEntação sEparada (sEm va/01)
para realizar este tipo de equipamento é necessário instalar a placa botoeira de vídeo porteiro colocando 
uma ou mais botoeiras extras com base no número das chamadas necessárias. até 8 chamadas é possível 
utilizar somente a placa botoeira de vídeo porteiro equipado com botões duplos. a função intercom é 
realizada com o acréscimo do selector vsE/301.1 depois do alimentador: a comunicação assim é possível, 
em cumprimento do segredo de conversação, entre todos os apartamentos (max. 6/8/10 apartamentos com 
base no derivado interno escolhido). 
para a distribuição dos sinais ao longo da coluna da estrutura e entre esta e os vários apartamentos, é 
necessário utilizar os distribuidores vídeo Xdv/304. a escolha dos derivados internos é possível dentre todos 
os modelos (excluídas as versões agata v, agata vc e nvmKit/..).

  OBSERVAÇÃO: O número máximo de chamadas intercomunicantes que podem ser geridos é de 8 para Agata (VC/B), Perla, Futura X1, Futura X2, 
Opale e Opale Wide, 10 para Agata (C/B) e Mitho.

VCM/1D

2 FIOS

ExEmplos AplicAtivos

Mitho

XDV/304

XDV/304

VSE/301.01

VAS/100MH

VAS/100MH

PEV
PEV

PEV

VAS/100.30

Mitho

DVC/01 
4 x DPD

Agata VC

Opale

Opale
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VCM/1D

VCM/2D

2 FIOS

Edifício multifamiliar e multi-entrada    
com estação porteiro.
EQUIPAMENTO COM DERIVADO INTERNO COM 
ALIMENTAÇÃO DE BUS 
Para realizar este tipo de equipamento é necessário instala as placas botoeira de vídeo porteiro (max. 
3) colocando uma ou mais botoeiras extras com base no número das chamadas necessárias. Até 8 
chamadas é possível utilizar somente a placa botoeira de vídeo porteiro equipado com botões duplos. No 
momento da chamada, o selector integrado no alimentador é capaz de activar automaticamente o canal 
áudio/vídeo e o comando de/para a entrada que está a chamar, colocando em ocupado as outras placas 
botoeira. É possível instalar uma estação porteiro; esta pode ser programada, com base em faixas horárias, 
para interceptar as chamadas dirigidas aos derivados; pode, também, chamar os derivados e transferir 
eventuais chamadas provenientes das placas botoeira.     
Para a distribuição dos sinais ao longo da coluna da estrutura e entre esta e os vários apartamentos, 
é necessário utilizar os distribuidores vídeo XDV/304. A escolha dos derivados internos será possível 
entre todos os modelos sem restrições.

EXEMPLOS APLICATIVOS

VA/01

VAS/100MH

PEV

XDV/304

VAS/100MH

PEV

Mitho

Mitho

XDV/304

VAS/100MH
Mitho SB

DVC/01 
4 x DPS

DVC/01 
4 x DPS

DP/0 
DPF AL 
10 x DPS

DP/0 
DPF AL 
10 x DPS

VAS/100.30

XDV/304

Opale

Opale

Agata VC

Agata VC
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A PROGRAMAÇÃO MANUAL
X1 não é somente um sistema de elevado desempenho e fácil de cablar, mas também é extremamente simples de activar: graças às funções de auto-
aprendizagem a programação requer pouquíssimo tempo e evita os erros e os mau-funcionamentos típicos das tradicionais modalidades com pontes 
e configuradores.

A PROGAMAÇÃO COM SOFTWARE PARA PC
Para equipamentos mais complexos a Bpt fornece o software para PC PCS/XIP com o qual programar simplesmente o equipamento graças à gráfica 
intuitiva da interface. Através de software é possível obter os identificativos dos ecrãs directamente do BUS, definir os botões das placas botoeira, 
também com placas botoeira diferentes umas das outras, associar automaticamente botões e derivados internos. 
Ligando simplesmente ao alimentador é possível modificar e/ou configurar o tempo de acionamento da abertura de porta, do toque de chamada, o 
tempo de activação do equipamento, ou testar o funcionamento das linhas, directamente do PC.
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COMPOSIÇÃO EQUIPAMENTOS X1

Tabela de composição para equipamentos de1 a 30 
apartamentos sem central de portaria  
EXEMPLO COM AGATAKITVC01

nº
 d

e 
ap

ar
ta

m
en

to
s

KIT PLACA BOTOEIRA DE PAREDE PARA PLACA BOTOEIRA 
DE EMBUTIR

DERIVADO 
INTERNO

BOTOEIRA EXTRA BOTÕES E TAMPAS ACESSÓRIOS DE EMBUTIR ECRÃ

O kit 
é composto por: 
n.1 DVC/01 ME

n.1 DPF NF
n.1 DPS

n.3 DTS ME
n.1 DSI

n.1 DCI ME 
n.1 VA/01 

n.1 AGATA VC

+ + +

AGATAKITVC01 DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME AGATA VC

62620760 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62100370

1 1 - - - - - - -

2 1 - - 1 - - - 1

3 1 - - 2 - - - 2

4 1 - - 3 - - - 3

5 1 1 1 4 6 1 1 4

6 1 1 1 5 5 1 1 5

7 1 1 1 6 4 1 1 6

8 1 1 1 7 3 1 1 7

9 1 1 1 8 2 1 1 8

10 1 1 1 9 1 1 1 9

11 1 1 1 10 - 1 1 10

12 1 1 1 11 - 1 1 11

13 1 1 1 12 - 1 1 12

14 1 1 1 13 - 1 1 13

15 1 2 2 14 6 2 2 14

16 1 2 2 15 5 2 2 15

17 1 2 2 16 4 2 2 16

18 1 2 2 17 3 2 2 17

19 1 2 2 18 2 2 2 18

20 1 2 2 19 1 2 2 19

21 1 2 2 20 - 2 2 20

22 1 2 2 21 - 2 2 21

23 1 2 2 22 - 2 2 22

24 1 2 2 23 - 2 2 23

25 1 3 3 24 6 3 3 24

26 1 3 3 25 5 3 3 25

27 1 3 3 26 4 3 3 26

28 1 3 3 27 3 3 3 27

29 1 3 3 28 2 3 3 28

30 1 3 3 29 1 3 3 29

Observação: é necessário prever 1 XDV/304 para cada 4 vídeo porteiros e 1 XDV/300A para cada 10 XDV/304.
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Tabela de composição para equipamentos de1 a 30 
apartamentos com central de portaria 
EXEMPLO COM EVKITPEV01 E MITHO SB BI PORTER

nº
 d

e 
ap

ar
ta

m
en

to
s

KIT PLACA BOTOEIRA DE PAREDE
PARA PLACA 
BOTOEIRA DE 

EMBUTIR

DERIVADO 
INTERNO

CENTRAL  
DE PORTARIA

BOTOEIRA EXTRA BOTÕES E TAMPAS ACESSÓRIOS DE EMBUTIR ECRÃ

O kit 
é composto por: 
n.1 DVC/01 ME

n.1 DPF NF
n.1 DPS

n.3 DTS ME
n.1 DSI

n.1 DCI ME 
n.1 VA/01 
n.1 PEV BI

+ + + +

EVKITPEV01 DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME PEV BI MITHO SB BI VAS/100MH XDV/304

62620430 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62100180 62940010 67000701 62821300

1 1 - - - - - - 1 1 1 1

2 1 - - 1 - - - 1 1 1 1

3 1 - - 2 - - - 1 1 1 1

4 1 - - 3 - - - 1 1 1 1

5 1 1 1 4 6 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 6 4 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 7 3 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 10 - 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 11 - 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 12 - 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 13 - 1 1 1 1 1 1

15 1 2 2 14 6 2 2 1 1 1 1

16 1 2 2 15 5 2 2 1 1 1 1

17 1 2 2 16 4 2 2 1 1 1 1

18 1 2 2 17 3 2 2 1 1 1 1

19 1 2 2 18 2 2 2 1 1 1 1

20 1 2 2 19 1 2 2 1 1 1 1

21 1 2 2 20 - 2 2 1 1 1 1

22 1 2 2 21 - 2 2 1 1 1 1

23 1 2 2 22 - 2 2 1 1 1 1

24 1 2 2 23 - 2 2 1 1 1 1

25 1 3 3 24 6 3 3 1 1 1 1

26 1 3 3 25 5 3 3 1 1 1 1

27 1 3 3 26 4 3 3 1 1 1 1

28 1 3 3 27 3 3 3 1 1 1 1

29 1 3 3 28 2 3 3 1 1 1 1

30 1 3 3 29 1 3 3 1 1 1 1

Observação: é necessário prever 1 XDV/304 para cada 4 vídeo porteiros e 1 XDV/300A para cada 10 XDV/304.
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Itens e códigos dos dispositivos de sistema

 ALIMENTADORES

VA/01 62700030 Alimentador para vídeo porteiro para equipamentos X1.
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação  
em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 12 módulos DIN baixo. Grau de 
proteção IP30 Selector intercomunicante integrado. Placa electrónica completa para 
a gestão das placas botoeira (18V DC - 1,1 A max) e para a gestão da estrutura do 
vídeo porteiro (20V DC - 0,8A max). Proteção electrónica contra sobrecargas ou curto-
circuitos Dotado de bornes para a gestão do bus da estrutura e bornes para a conexão 
do bus para 3 placas botoeiras. Saídas open collector para funções auxiliares (AUX1 e 
AUX2), saídas seriais RS232 (utilizações futuras) e mini USB para a programação de 
PC (com sinalização LED de conexão de transferência de dados em curso). Botão de 
entrada em programação manual do sistema com relativo LED de sinalização. Ponte 
de entrada em programação dispositivos de controlo de acessos (cartão e chaves). 
Alimentação de rede eléctrica 230V AC 50/60 Hz.

A/01 61400010 Alimentador porteiro para instalações X1.
Realizado em caixa de material plástico, para instalação em quadros  
elétricos (EN50022). Dimensões 12 módulos DIN baixo. Grau de proteção IP30. Seletor 
integrado de intercomunicação. Placa eletrónica completa para gestão das botoeiras 
de porteiro (18V DC - 1,1 A máx.) e para gestão do montante de porteiro (20V DC - 0,8A 
máx.). Proteção eletrónica de sobrecargas ou curto-circuitos.
Dotado de terminais para a gestão do bus a montante e terminais para a conexão 
bus para 3 botoeiras. Saídas open collector para funções auxiliares (AUX1 e AUX2), 
saídas seriais RS232 (usos futuros) e mini USB para programação de PC (com 
assinalação LED de conexão e transferência dados em curso). Botão de entrada em 
programação manual do sistema com relativo LED de assinalação. Ponte de entrada 
em programação de dispositivos de controlo de acessos (card e chaves). Alimentação 
da rede eletrónica 230V AC 50/60 Hz.

VAS/101 62700011 Alimentador suplementar. 
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação  
em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 4 módulos DIN baixo. Grau de proteção 
IP30 Placa electrónica completa para a alimentação das placas botoeira e derivados 
internos (18V DC - 1 A max). Proteção electrónica contra sobrecargas ou curto-
circuitos Doado de bornes para a gestão do bus da estrutura. Alimentação de rede 
eléctrica 230V AC 50/60 Hz.

VAS/100.30 62703310 Alimentador suplementar.
Realizado em recipiente de material plástico,   
para instalação em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 8 módulos DIN baixo. 
Grau de proteção IP30 Proteção electrónica contra sobrecargas ou curto-circuitos 
Dotado de bornes de saída para a alimentação dos dispositivos (17,5V DC - 1,7 A 
max). Alimentação de rede eléctrica 230V AC 50/60 Hz. Não consente a utilização dos 
módulos RFID e DNA para o controlo de acessos.

XAS/301.01 62704701 Alimentador/repetidor para sinais áudio, vídeo e dados.
Realizado em recipiente de material plástico,   
para instalação em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 8 módulos DIN baixo. 
Grau de proteção IP30 Placa electrónica completa para a gestão dos dispositivos (20V 
DC - 0,8 A max). Proteção electrónica contra sobrecargas ou curto-circuitos Dotado de 
bornes para a gestão do bus IN e OUT e de 9 switch para a compensação dos sinais com 
base nas distâncias. Dois LED para a verificação de conexão e transferência de dados.
Potenciómetros para a compensação dos volumes áudio de e para o derivado interno. 
Alimentação de rede eléctrica 230 V AC 50/60 Hz.
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 DISTRIBUIDORES VÍDEO

XDV/304 62821300 Distribuidor vídeo 4 saídas para a distribuição dos sinais vídeo.
Realizado em recipiente miniaturizado, para instalação   
em caixa de derivação (dimensão 60x44x16 mm) ou quadros eléctricos (EN50022) 
dimensão 1 módulo DIN baixo. Possui 8 bornes para entrada dei4 pares trançados 
provenientes dos derivados e 4 bornes para a ligação IN/OUT provenientes da coluna da 
estrutura. Para cada saída, excepto a primeira, está disponível um jumper ou ponte para o 
fechamento da impediência de linha. Não precisa de alimentação.

XDV/304A 62825800 Distribuidor vídeo 4 saídas para sinais de vídeo, amplificado.
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação   
em quadros eléctricos (EN50022) dimensão 6 módulos DIN baixo. Grau de proteção 
IP30 Possui 8 bornes para entrada dei4 pares trançados provenientes dos derivados e 4 
bornes para a ligação IN/OUT provenientes da coluna da estrutura. Para cada saída, está 
disponível um jumper ou ponte para o fechamento da impediência de linha. Precisa de 
alimentação (14 - 18V DC, 60 mA).

XDV/300A 62822000 Dispositivo para a regeneração do sinal vídeo. 
Realizado em recipiente plástico miniaturizado para instalação   
em caixa de derivação (dimensão 60x44x16 mm) ou quadros eléctricos (EN50022) 
dimensão 1 módulo DIN baixo. Possui bornes de IN/OUT para sinal vídeo e 2 switch para 
a compensação dos sinais com base na modalidade de conexões. Alimentação directa do 
bus X1 absorção 20 mA max.

 SELECTORES

VSE/301.01 62747401 Selectores para intercomunicantes para equipamentos X1. 
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação   
em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 6 módulos DIN baixo. Grau de proteção IP30 
Dotado de 4 bornes para IN/OUT da linha bus, bem como de 2 switch para a entrada em 
programação e para o resete dos dados em memória. Alimentação de rede eléctrica 230V 
AC 50/60 Hz.

VSC/01 62740060 Selector cíclico TVCC manual para equipamentos X1. 
Realizado em recipiente miniaturizado, para instalação em caixas  
de derivação (dimensão 85,5x60x21 mm) ou quadros eléctricos (EN50022) dimensão 1 
módulo DIN baixo. Dotado de 8 bornes para a entrada do sinal vídeo proveniente de 4 
câmaras de vídeo padrão em P/B ou a cores (padrão CCIR/EIA ou PAL/NTSC) e 3 switch para 
a programação do nº de câmaras de vídeo conectadas. Tecla entrada em programação. 7 
LED para a sinalização das câmaras de vídeo inseridas e para a verificação do estado de 
programação e dados. Alimentação de alimentação externa 12V DC 0,09 A max.

 CENTRAL DE PORTARIA

MITHO SB BI 62940010 Central de portaria de mesa. 
Central de portaria de mesa com ecrã 16:9 4,3”,    
touch screen, áudio alta voz e auscultador, cor branco Ice, suporte de mesa incluído.

MITHO SB NF 62940020 Central de portaria de mesa. 
Central de portaria de mesa com ecrã 16:9 4,3”,  
touch screen, áudio alta voz e auscultador, cor preto Fusione, suporte de mesa incluído. 
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 APARELHOS VARIADOS

VLS/101M 62800580 Unidade relé para serviços auxiliares (comando de luzes, 
aberturas, dispositivos sonoros, etc.).  
Unidade relé para serviços auxiliares (comando de luzes, aberturas, dispositivos sonoros, 
etc.). Realizado em caixa miniaturizada de dimensões 85,5x60x21 mm, pode ser instalado 
em guia DIN (EN50022) nos quadros elétricos. O relé dispõe de contatos de comutação 
de tipo impulsivo para comando do serviço elétrico necessário (poder de interrupção 5 
A resistivos - 2 A indutivos tensão máx 250V AC) e é controlado por tensões contínuas/
alternadas de 10V a 24V, ou por sinais elétricos de baixo nível provenientes da instalação. 
Alimentação 10/24V AC/DC, consumo máx 40 mA.

VLS/300 62825400 Unidade relé para serviços auxiliares (comando das luzes, toques de 
chamada etc.).
Realizado em recipiente plástico para a instalação de quadros eléctricos   
(EN500022) Dimensões 4 módulos DIN baixo. Grau de proteção IP30
A unidade dispõe de 2 relés com um contacto em comutação com poder de interrupção 2 
A resistivos (1 A indutivos) com tensão max 250V AC (bobina de excitação com alimentação 
10/14V AC ou 14/18V DC - 50 mA). Os dois relés são associados por predefinição aos 
comandos de abertura de porta e AUX2. É também dotada de 6 switch para a programação 
do comando, 1 potenciómetro para a regulação do tempo de activação do relé 1 (abertura 
de porta) e de 1 LED de sinalização do estado de recepção dos dados da linha BUS.

VLS/2 62800470 Unidade relé para serviços auxiliares (comando das luzes, toques de 
chamada etc.).
Realizado em recipiente miniaturizado, para instalação em caixas   
de derivação (dimensão 85,5x60x21 mm) ou quadros eléctricos (EN50022) dimensão 1 
módulo DIN baixo. A unidade dispõe de 2 relés com um contacto em comutação com poder 
de interrupção 5 A resistivos (2 A indutivos) com tensão max 250V AC. Os dois relés são 
associados por predefinição aos comandos de abertura de porta e AUX2. 
Além disso é dotado de 8 switches para a programação manual ou através de tool e para 
outras regulações; 1 potenciómetro para a regulação do tempo de activação do relé, um 
LED de estado de programação. A alimentação e os dados são fornecidos pela linha BUS.

KDIN12 61800350 Kit com guia DIN e tampas de bornes para alimentadores de 
12 módulos.
  

KDIN8 61800480 Kit com guia DIN e tampas de bornes para alimentadores de 
8 módulos.
  

KDIN6 61800450 Kit com guia DIN e tampas de bornes para alimentadores de 
6 módulos.
  

KDIN4 61800430 Kit com guia DIN e tampas de bornes para alimentadores de 
4 módulos.
  

Itens e códigos dos dispositivos de sistema
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 SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO

PCS/XIP 62800310 Software de programação para sistema X1/XIP 
para sistemas operativos Windows XP (SP2) ou superiores.  
Requisitos do sistema: PC com processador PENTIUM III de 700 MHz ou superior, 128 MB 
RAM disponível, espaço mínimo em HDD 40 MB, placa de vídeo ou XVGA. Confecção com 
cabo USB 4 m, PEN DRIVE de 2 GB. Contém o software e o manual de instrução.

PCS/PORTER 62800320 Licença para central de portaria.
  

 CABOS DE LIGAÇÃO

VCM/1D 62828000 Cabo constituído por par trançado secção 1 mm2 
Camisa isolante externa em PVC diámetro 7 mm.   
cor amarela RAL 1021 Condutas trançadas 10 fichas/m. Condutas de cobre estanhado 
cor branca RAL 9001 e azul RAL 5015. Impedância nominal 100 ohm (f=1 MHz), 
capacidade 50 pF (a 20°C).
Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. Em conforme com as normas CEI 46-6 última edição.
Confecção em bobinas de 100m.

VCM/1D/500 62828100 Cabo constituído por par trançado secção 1 mm2 
Camisa isolante externa em PVC diámetro 7 mm.   
cor amarela RAL 1021,condutas trançadas 10 fichas/m. Condutas de cobre estanhado 
cor branca e azul. Impedância nominal 100 ohm (f=1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C).
Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. Em conforme com as normas CEI 46-6 última edição.
Confecção em bobinas de 500 m.

VCM/2D 62823300 Cabo constituído por par trançado secção 0,28 mm2 
e de 2 condutas de secção 1 mm2.   
Camisa isolante externa em PVC diámetro 8 mm, cor amarela RAL 1021. Par com corda 
em hélice passo 70 mm. Condutas em cobre estanhado. Cor branca/azul e azul para par 
- cor vermelha e verde para condutas de alimentação. Impedância nominal par 100 ohm 
(f=1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C).
Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. Em conformidade com as normas CEI 46-6 última 
edição, CEI 20-11 última edição, CEI 20-37.Confecção de bobinas de 100 m.

VCM/2D/500 62823400 Cabo constituído por par trançado secção 0,28 mm2 
e de 2 condutas de secção 1 mm2.   
Camisa isolante externa em PVC diámetro 8 mm, cor amarela RAL 1021. Par com corda 
em hélice passo 70 mm. Condutas em cobre estanhado. Cor branca/azul e azul para 
par - cor vermelha e verde para condutas de alimentação. Impedância nominal par 100 
ohm (f=1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C). Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. Em 
conformidade com as normas CEI 46-6 última edição, CEI 20-11 última edição, CEI 20-37.
Confecção em bobinas de 500 m.
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AS NOVAS FRONTEIRAS 
DO SISTEMA XIP DESDE A HABITAÇÃO ÚNICA
ATÉ O GRANDE COMPLEXO 
RESIDENCIAL
O novo sistema CIP de Bpt utiliza a distribuição Ethernet como instrumento principal para 

a comunicação entre todos as portas de ligação (gateway), proporcionando uma extensão 

praticamente infinita do equipamento ao mesmo tempo permite a conexão de tipo tradicional 

para as placas botoeira e os derivados internos. Tal escolha garante uma instalação simples das 

aparelhagens e uma maior disponibilidade de modelos para instalação nos diferentes espaços. 

Utilizando a cablagem tradicional para as placas botoeira, cobrem-se grandes distâncias e pontos 

que dificilmente podem ser alcançados pelas redes de dados já presentes. No sistema estão 

integrados tanto a gestão do controlo de acessos, que regula e gere os acessos à estrutura, como 

os serviços de portaria que completam as funções principais de XIP.
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UTILIZA OS DERIVADOS INTERNOS E A 
DISTRIBUIÇÃO NA ESTRUTURA DO SISTEMA X1

DISTÂNCIAS DE 
CABLAGEM ILIMITADAS

CENTRAL DE 
PORTARIA

CONTROLO DE ACESSOS 
COM FUNÇÕES AVANÇADAS

COMPRESSÃO  
VÍDEO H.264

CONCEBIDO PARA O 
GRANDE RESIDENCIAL

TELE-GERIDO 
VIA WEB

SUPORTE FIBRA ÓPTICA, PONTOS 
RÁDIO E LINHAS ESPECÍFICAS

Desempenho do sistema

AS NOVAS FRONTEIRAS 
DO SISTEMA XIP DESDE A HABITAÇÃO ÚNICA
ATÉ O GRANDE COMPLEXO 
RESIDENCIAL
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O SISTEMA XIP. 
NOVAS POSSIBILIDADES, FUNÇÕES ALARGADAS

LAN NETWORK

THANGRAM

THANGRAM

ETI/SER XIP V2

DIGITHA

DIGITHA

ETI/XIP

ETI/XIP

VSC/08

VA/08

VA/08

FUNÇÕES

VÍDEO PORTEIROS
Com XIP as funções de X1 expandem-se, aumentando a 
possibilidade de intercomunicações entre os vários blocos. A 
distribuição Ethernet garante um número praticamente de 
comunicações contemporâneas e, graças à tecnologia IP, 
estão disponíveis novas e poderosas funções como vídeo 
chamada bidirecional, desvio e encaminhamento de chamada, 
para uma flexibilidade do sistema sem precedentes.

VIDEOVIGILÂNCIA 
A partir de qualquer placa botoeira, assim como a partir de 
qualquer portaria, é possível visionar as imagens provenientes 
de qualquer placa botoeira e de câmaras de vídeo quer de 
tipo tradicional quer IP conectadas ao equipamento. Os 
câmaras de vídeo podem ser ligadas aos alimentadores de 
sistema ou directamente às portas de ligação ou gateways 
através dos selectores específicos.

CONTROLO DE ACESSOS 
O sistema integra sofisticadas funções de controlo de acessos 
para um elevado número de utentes que podem ser 
programados também à distância, através duma simples 
interface web. Nas estações de portarias podem ser 
dinamicamente reconfiguradas as permissões de cada utente, 
e pode ser visualizado o histórico dos eventos. O suporte BDDE, 
sofisticado mecanismo de reprodução dinâmica, garantem a 
consistência dos dados também de interrupções parciais dos 
serviços.

SERVIÇOS DE PORTARIA 
Todas as funções do sistema podem ser geridos através dos 
serviços de portaria disponibilizados mediante um software 
instalável em comuns PC dotados duma interface cómoda 
(também para canetas tácteis), cujas funções principais são:
• Vídeo chamada bidirecional
• Interceptação das chamadas em perfis temporais
• Grupos de porteiros jerárquicos
• Gestão das excepções dos perfis

FUNÇÕES IP
Nos equipamentos específicos a função IP, disponível somente para o Sistema XIP, permite gerir, receber ou efetuar uma chamada para 
derivações externas ao sistema (telemóveis de última geração, tablet, telefones analógicos ou GSM, centrais de portaria) além de toda uma outra 
série de serviços de base como aberturas das portas, acendimentos das luzes das escadas, introdução da função de privacidade de vídeo etc.
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COMPONENTES PRINCIPAIS

PLACAS BOTOEIRA DISPOSITIVOS DE 
SISTEMA SOFTWARE DE PORTARIA

  

Alimentador de 
vídeo porteiro 
VA/08

Interface de rede  
ETI/XIP

Servidor de rede 
ETI/SER XIP V2

 Thangram Digitha XIP/PORTER

VCM/4D

COAX
XIP/PORTER

THANGRAM

THANGRAM

DIGITHA

DIGITHA

ETI/XIP

VA/08

VA/08

FLAT CABLE

ETI/XIP

VSC/08
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XIP: SOLUÇÕES LAN SEM SERVIDOR

CARACTERÍSTICAS

EXTENSÃO É possível estender infinitamente o equipamento utilizando a rede Ethernet em suportes de cobre, 
fibra óptica ou rádio.

ESCALABILIDADE
A modularidade intrínseca à estrutura e a simplicidade com as quais podem ser acrescentados novos 
"blocos", permitem realizar equipamentos escaláveis que podem seguir o desenvolvimento da parte 
construtiva, consentindo o funcionamento completo também nas fases intermediarias. 

O GATEWAY ETI/XIP 
O gateway ou porta de ligação ETI/XIP permite realizar as potentes e sofisticadas funções de vídeo porteiros e de controlo de acessos.
Todo "bloco" gerido por um alimentador  é autônomo e independente e portanto capaz de gerir todas as comunicações locais entre as placas 
botoeira e os derivados internos, mas é também capaz de receber e encaminhar chamadas provenientes ou dirigidas a outros blocos.
O gateway ETI/XIP dispõe de um cabo de conexão rápida ao alimentador A/08 e de 2 portas Ethernet para a conexão à rede local.

REDE LAN
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FUNÇÕES

OSD Será possível obter mais informações também em derivados "base" XI relativas ao estado das 
chamadas e dos sistema.

CONTROLO DE 
ACESSOS

Utilizando um ou mais portas de ligação ou gateways acrescentam-se ao sistema todas as 
funcionalidades do controlo de acessos que são sincronizadas entre todos os blocos criando 
um único bloco.

CONVERSÃO DUPLA
O gateway ou porta de ligação é capaz gerir simultaneamente 2 chamadas áudio/vídeo: desde 
as placas botoeira para a rede e uma desde a rede para a estrutura aumentado as 
potencialidades do sistema.

PROGRAMAÇÃO 
REMOTA

É possível aceder desde remoto através de Internet a programação do sistema, proporcionando 
a tele-assistência, atualizações e programações do equipamento.

UTILIZAÇÃO DE REDES 
DE DADOS EXISTENTES 

As portas de ligação aproveitando do padrão Ethernet 10/100 podem ser conectadas 
directamente a qualquer rede de dados existente, poupando o custo da distribuição.

VCM/4D

VCM/1D

LAN

FLAT CABLE
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XIP: SOLUÇÕES LAN COM SERVIDOR

NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA XIP VERSÃO 2 x
O sistema XIP evoluiu com a introdução das versões firmware 2 x dos principais dispositivos e software, consentindo novas funcionalidades de 
equipamento e a gestão da interoperabilidade com dispositivos de terceiros.
A partir de hoje é possível utilizar num equipamento XIP uma arquitetura Multi-servidor, particularmente indicada onde há dois ou mais secções 
conectadas através duma ligação com bit rate baixo (por exemplo ponte rádio, VPN através de Internet com banda não garantida, link adsl). Cada 
servidor gere as chamadas pertinentes ao próprio sub-equipamento, evitando desta maneira a congestão da linha de interconexão entre as várias 
secções, aumentado a qualidade áudio/vídeo das chamadas e permitindo um maior número de chamadas simultâneas.

Com a introdução da nova versão 2 x é também possível interoperar com dispositivos de terceiros (SIP, ATA e SIP Gateway), através dos quais é 
possível, por exemplo, receber uma chamada de placa botoeira num telefone analógico, quer este seja tradicional ou sem fim (útil para um porteiro 
de edifício), reencaminhar as chamadas do sistema XIP para uma rede telefónica local, por exemplo de empresa, ou para as redes GSM ou PSTN. 
Em todos estes casos são também possíveis activações como a abertura da porta ou o acendimento duma luz através de simples códigos DTMF 
pré-programados.
Além do mundo da telefonia tradicional, a partir de agora XIP, pode-se realizar operação de interface com telefones SIP e centrais VolP de terceiros, 
dispositivos cada vez mais difundidos no mundo do terciário porque fornecem uma série de funções avançadas não geridos pela telefonia 
tradicional. Se permitido pelos próprios dispositivos, estão disponíveis vídeo chamadas de placas botoeira dirigidas ao telefone SIP, além que 
activações através de tons ou toques DTMF.

ETI/SER XIP V2 Server sistema XIP  
Permite utilizar os porteiros software, os derivados em PC Soft-Receiver, as Apps vídeo porteiro, os equipamentos de terceiros e centraliza as 
funções de controlo de acessos e os serviços de portaria. É realizado com caixa de tamanho 150x150x51 mm. Grau de proteção IP40. O server 
inclui uma caixa RJ45 para redes Ethernet 10/100/1000BaseT, um conector DVI para ligar um visor digital (só para diagnóstico), 2 portas USB 
2.0 para operações de manutenção. O server dispõe de uma licença de default que pode ser utilizada para o software Porter ou para o software 
Soft-Receiver. Alimentação 12V DC (alimentador/transformador incluído).

ETI/XIP ETI/XIP

ETI/SER XIP V2

LAN

XIP/PORTER XIP/PORTER
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CARATCTÉRISTICAS E FUNÇÕEX EXTRAS PRINCIPAIS

SERVIÇOS DE 
PORTARIA

O servidor disponibiliza os serviços de portaria que incluem os perfis de funcionamento e o software 
de gestão do porteiro.

PORTEIRO 
SOFTWARE

O software de gestão do porteiro pode ser instalado em qualquer PC e dispõe de todas as funções de 
gestão do equipamento. O porteiro pode receber e encaminhar todas as chamadas do sistema e pode 
também enviar o vídeo duma câmara de vídeo coligada localmente.

VÍDEO CHAMADA 
BIDIRECIONAL

Todos os porteiros podem comunicar-se entre si aproveitando da vídeo chamada bidirecional. 

PERFIS DE 
FUNCIONAMENTO

Os serviços de portaria incluem a possibilidade de interceptar todas as chamadas provenientes das 
placas botoeira e enviá-las aos respectivos porteiros. Os perfis de funcionamento incluem todas as 
regras relativas ao desvio ou transferência de todas as chamadas dirigidas aos derivados internos.

WEBCAM Para enviar a própria imagem o porteiro pode utilizar uma webcam normal.

DESVIO DE 
CHAMADA

É possível programar os desvios de chamada com base no estado do derivado interno (ocupado, sem 
resposta e privacidade) em relação ao porteiro.

ENCAMINHAMENTO 
INCONDICIONAL

É possível configurar temporariamente o encaminhamento incondicional da chamada para um 
porteiro.

ETI/XIP ETI/XIP

LAN

VCM/4DVCM/1D UTP CAT.5 FLAT CABLE

XIP/PORTER XIP/PORTER
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ETI/miniSER

ETI/miniSER é um dispositivo utilizado em sistemas XIP de pequenas-médias dimensões, onde não são necessárias todas as funções geridas 
pelo server ETI/SER XIP V2, ou como interface de apartamento em sistemas mais amplos.

O server gere as chamadas e as transferências para os derivados analógicos e é capaz de centralizar as funções de controlo ativas.

Inclui 6 licenças UNIVERSAIS configuráveis como LIC/APP ou LIC/GST (também em modo misto) permitindo o interfaceamento com o sistema e 
a gestão das comunicações de dispositivos móveis munidos de App XIP/Mobile ou de dispositivos de terceiros.

O servidor é equipado com duas interfaces de rede ethernet 10/100 Mbits com conector RJ45 configuráveis em modalidade "switch" ou "dual-network". 
Esta última permite separar, por exemplo, uma rede LAN doméstica de uma rede LAN condominial consentindo a um utente que utiliza um 
smartphone o recebimento das chamadas de placa botoeira (através da LAN comum) mas ao mesmo tempo a possibilidade de navegar através 
da rede doméstica). Tais operações ocorrem de maneira protegida, de modo que cada apartamento que possui ETI/miniSER veja somente a 
própria rede local e não a dos outros condóminos compartilhando somente a LAN comum para a recepção de chamadas da placa botoeira ou por 
parte duma portaria de edifício.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 2 interfaces de rede Ethernet 10/100 Mbits

 USB para exportação de log eventos 

 alimentação 12-24V DC

 LED para sinalizações variadas

 dimensões 6 DIN 

FUNÇÕES ESPECIAIS

CONTROLO DE ACESSOS 

DESVIO DE CHAMADA 

MÁX 10 CHAMADAS SIMULTÂNEAS PARA 
DISPOSITIVOS VOIP OU GRUPOS MISTOS X1-VOIP

FUNÇÃO MASTER PARA ETI/XIP

SUPORTE PARA SISTEMAS MULTI-SERVIDOR
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VCM/4D

VCM/4D

VCM/1D

VCM/1D

UTP CAT.5

UTP CAT.5

FLAT CABLE

FLAT CABLE

ETI/XIPVA/08

VA/08

ROUTER ADSL
Default GW

ROUTER ADSL
Default GW

ROUTER ADSL
Default GW

HOME LAN

HOME LAN 1 HOME LAN 2

COMMON LAN

ETI/miniSER

Terminal IP

Opale

CENÁRIO UNIFAMILIAR

Smartphone 
XIP Mobile

REDE INTERNET

ETI/XIP

Ethernet switch

Ethernet switch Ethernet switch

ETI/SER XIP V2

LAN

XIP/PORTER

ETI/miniSER ETI/miniSER

Opale Opale

CENÁRIO MULTI-UTENTE COM PORTEIRO E PRINCIPAL

Smartphone 
XIP Mobile

Smartphone 
XIP Mobile

REDE INTERNET REDE INTERNET

111

VÍ
D

EO
 P

O
R

TE
IR

O
S

S
is

te
m

a 
XI

P



SERVIÇOS DE PORTARIA
O software para serviços de portaria, compatível com PC dotados de sistema operativo Windows, consente a supervisão total do equipamento, também 
para complexos residenciais de grandes dimensões. A interface foi cuidadosamente estudada para proporcionar ao operador o pleno controlo do 
equipamento de modo extremamente simples e prático. A simplicidade dos comandos e a possibilidade de poder ser instalado também em PC com 
ecrã touch screen permitem a utilização também a pessoal habituado a aparelhos tradicionais. A gestão directa duma webcam permite a comunicação 
vídeo bidirecional entre todos os porteiros presentes no equipamento.

A INTERFACE
Na área do sinóptico visualizam-se os dispositivos do equipamento com três diferentes vistas para facilitar a relativa busca; o ícone colorido 
consente a identificação do relativo estado (livre, ocupado etc.)

A área esta dividida em três diferentes menus:
· Favoritos: lista de dispositivos anteriormente programada.
· Equipamento: estrutura com todos os dispositivos do sistema.
· Placas e câmaras de vídeo: estrutura com todas as placas e as câmaras de vídeo presentes no sistema.

AUX 2 ou chamada porteiro 

Activa a luz das escadas programa por predefinição 
ou a relativa à chamada em andamento

Activa a abertura da porta programa por predefinição 
ou a relativa à chamada em andamento

Auto-introduzir as placas e/ou câmaras de 
vídeo anteriormente programadas

Atender a chamada em entrada

Terminar a chamada activa

Transfere a imagem (não o áudio) 
proveniente da placa botoeira, para o interno 
desejado
Transferir a chamada activa para um outro 
utente

A área de chamada indica o estado 
relativa a cada um dos 2 canais de 
comunicação a disposição

Através da tecla "Comandos auxiliares" 
é possível visualizar a lista de comandos 
auxiliares anteriormente programados.

O histórico dos eventos contém as 
chamadas perdidas, os alarmes "Pânico" 
ou a lista das modificações de alarme de 
acordo com o botão pressionado.
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EXEMPLO DE CHAMADA:

TABELA TÉCNICA

REQUISITOS MÍNIMOS PC

CPU Pentium 4 2GHz

ECRÃ 1024x768

RAM 1 GB

DISCO 350 MB disponíveis

SISTEMA OPERATIVO Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8

DISPOSITIVOS DE ÁUDIO Microfone + altifalante

CÂMARA DE VÍDEO Integrada / externa

SOFTWARE NECESSÁRIO Adobe Flash Player 10; Windows Explorer 7 

Em caso de chamada aparecerá a ecrã cheio a imagem 
proveniente da placa e no PIP (picture in picture) a 
imagem do porteiro. Caso se transfira a chamada da placa 
para um derivado interno, a imagem recebida será o vídeo 
externo com o PIP do porteiro.

Caso durante uma chamada, outra chamada seja efetuada, 
as imagens serão dispostas conforme mostrado na figura, 
permitindo, através das teclas específicas, atender ou 
colocar em espera uma das duas chamadas comutando 
com um simples toque de dedo.

EXEMPLO DE CHAMADAS SIMULTÂNEAS
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DERIVADO DE VÍDEO PORTEIRO PARA PC 
SOFTWARE RECEIVER

A aplicação software "Soft Receiver” consente a instalação de um verdadeiro derivado interno de vídeo porteiro IP em PC de casa ou de escritório. 
Integra-se dentro do sistema XIP de Bpt simplesmente por conectar o PC dentro da rede que gere o sistema de vídeo porteiros. 

O Soft Receiver, além de integrar todas as funções clássicas de vídeo porteiro dentro duma interface gráfica de fácil compreensão por parte 
do utilizador, permite também algumas funções avançadas como a chamada intercomunicante áudio/vídeo tanto para outros Soft Receiver Bpt 
como para todos os derivados internos X1 (caso o PC possua webcam), a gestão duma lista das chamadas perdidas, a escolha dos contactos 
preferidos ou a busca dinâmica de utentes ou porteiros presentes no sistema XIP.

Uma outra função importante é a gestão de duas linhas áudio/vídeo: durante uma chamada numa linha, por exemplo, é possível receber outa 
chamada na segunda linha; é possível colocar em espera a primeira linha e responder a segunda, encerrar a chamada em andamento e retornar 
à primeira.
Também é possível efetuar a transferência de chamada (áudio/vídeo) para outro derivado interno.. 

Para o seu funcionamento, o software Soft Receiver precisa do servidor do sistema ETI/SER/XIP que gere o relativo registo através de licença 
de utilização.

 O software pode ser instalado somente em terminais com sistema operativo Windows. Requisitos do sistema: XP/VISTA/WIN7/WIN8.

ETI/XIP ETI/XIP

ETI/SER XIP V2

LAN

VCM/4D
UTP CAT.5

FLAT CABLE

XIP/PORTER XIP/PORTER

Ethernet  
switch

Ethernet 
switch

Ethernet 
switch

Ethernet 
switch

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft 
receiver

Soft 
receiver

Soft 
receiver

Soft 
receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver

Soft receiver
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ALGUMAS FUNÇÕES PRINCIPAIS

RESPOSTA A UMA 
CHAMADA

Para responder à chamada e abrir o áudio para quem está a chamar pressione o botão "responder" 
ou o botão da linha ocupada pela chamada.

ABERTURA PORTA Com uma comunicação activa para a placa botoeira (áudio ou áudio/vídeo) pressione o símbolo para 
abrir a fechadura electrónica combinada a este.

COMANDOS 
AUXILIARES

Os botões auxiliares podem ser programados para accionar dispositivos conectados ao equipamento 
como fechaduras electrónicaa, portões, luzes etc.

TRANSFERÊNCIA 
DE CHAMADA

Depois de ter colocado em espera a pessoa que está a chamar, seleccione na lista o utente para o qual 
se deseja transferir a chamada, utilizando eventualmente a janela "buscar" e efetue a chamada.

AUTO-INTRODUÇÃO
É possível escolher numa lista uma placa botoeira ou câmara de vídeo qualquer para visualizar as 
imagens. Pressionando repetidamente a tecla  é possível visualizar em sequência cíclica as 
imagens dos dispositivos na lista. A auto-introdução habilita somente a comunicação de vídeo, para 
habilitar o áudio pressione o botão . 

DESCRIÇÃO DA JANELA PRINCIPAL E FUNÇÃO DOS BOTÕES

Fechar a aplicação

Configuração da aplicação

Barrar as chamadas em entrada, 
as quais ficam registadas na lista 
das chamadas perdidas

Comando AUX 2
(configurado pelo instalador)

Comando AUX 1 ou luz das 
escadas 

Abrir a porta da placa botoeira 
visualizada

Visualizar as imagens da placa 
botoeira ou câmara de vídeo 
seleccionada
Responder uma chamada em 
entrada ou reencaminhar uma 
chamada

Terminar a chamada activa

Transferir uma chamada

Linha

Chamada em espera

Chamada em entrada

Chamada em saída

Área de visualização de quem está a chamar e 
câmaras de vídeo do equipamento

Lista das chamadas perdidasNome Utente
Detalhes das 
chamadas em trânsito

Modalidade de 
visualização

ÍCONE DESCRIÇÃO 

Placa botoeira

Câmara de vídeo

Grupo de porteiros

Porteiro

ÍCONE DESCRIÇÃO 

Grupo Utentes

Utente

Utente em linha IP

Utente em linha analógico
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XIP MOBILE - IP HOME COMMUNICATION
O vídeo porteiro directamente no dispositivo móvel

XIP Mobile é a nova App Bpt desenvolvida para iPhone®, iPad®smartphone e Tablet Android™ que permite gerir 
directamente do dispositivo móvel as chamadas de áudio/vídeo provenientes de elementos do sistema de vídeo 
porteiro digital XIP. É suficiente somente esta dentro da habitação. Com XIP Mobile é possível receber uma 
chamada da placa botoeira ou do porteiro do edifício, mas também intercomunicar com outros dispositivos ou 
com derivados internos Bpt ligados ao mesmo equipamento. Além disso, com um simples toque, podem ser 
activadas a abertura da porta ou outras funções através dos comandos auxiliares. 
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ACTIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
Para o seu funcionamento, o dispositivo móvel no qual foi descarregada a App XIP Mobile precisa do registo no servidor de sistema  
ETI/SER XIP V2 através da licença de utilização LIC/APP. Configurando o SIP Account (código unívoco gerado pelo sistema durante a programação 
de equipamento) directamente nas configurações da App, o dispositivo móvel regista-se no servidor, carrega a lista de contactos e a porção de 
pertinência e é capaz de funcionar correctamente. 

FUNÇÕES PRINCIPAIS

EFETUAR UMA CHAMADA
Uma chamada pode ser efetuada seleccionado o contacto da chamada na lista "contactos" ou nas listas "preferidos" e 
pressionando o botão de chamada. Podem ser chamados 2 ou mais dispositivos simultaneamente que pertençam à mesma 
unidade habitacional que pode ser encaminhada, isto é, ter derivados móveis que derivados analógicos X1. De qualquer 
maneira, é possível fazer chamadas aos dispositivos individualmente.

GERIR UMA CHAMADA EM ENTRADA COM PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE 
QUEM ESTÁ A CHAMAR
A pré-visualização de vídeo duma chamada proveniente da placa botoeira que possui webcam, é visionada no ecrã do 
dispositivo O utente pode responder activando o áudio para a pessoa que está a chamar ou recusar a chamada. O vídeo 
da pessoa chamada pode ser visto por quem está a chamar (se móvel ou porteiro) mas é possível também não activá-lo 
pressionando o ícone oportuno caso não o desejar.

AUTO-INTRODUÇÃO DUMA PLACA BOTOEIRA
Nas listas das entradas é possível escolher a placa botoeira a ser auto-introduzida e pressionar o botão de chamada para 
visualizar as imagens. Pressionando o ícone oportuno é possível visualizar em sequência cíclica as imagens das placas 
botoeira em lista. 
Com a chamada activa podem ser efetuadas as seguintes operações: 

 abertura porta
 comandos auxiliares (até 10 aux.)
 activação áudio para a placa botoeira

Durante qualquer chamada são também possíveis funções adicionais avançadas*:
 suspender a comunicação (pausa)
 excluir o áudio em saída (mudo)
 desactivar o vídeo em saída)
 mudar a câmara de frente para posterior

* Tais funções podem estar presentes ou não a depender do tipo de dispositivo que está a chamar.

COMPATIBILIDADE

SMARTPHONE/TABLET ANDROID™ iPhone®/iPad®

Versão 2.3.3 ou superior Versão iOS 4.3 ou superior

Ecrã: 800 x 480 pixel ou superior

Frequência clock CPU: 1 GHz ou superior

Arquitetura: ARMv7 com suporte NEON

Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. iPhone and iPad are trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

VCM/4D

VCM/1D

LAN

FLAT CABLE

DVC/08-K ME

PEV / OPALE / OPALE W / AGATA

DISPOSITIVO 1 (iPad®)

DISPOSITIVO 2 (iPad mini®)

DISPOSITIVO 3 (iPhone®)

VA/08-K ETI/XIP APP

LAN
(LOCAL AREA 

NETWORK)

Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

KIT APP AGTVCB 62620950 Kit de vídeo porteiro unifamiliar expansível. Sistema XIP com Agata a cores e placa botoeira 
THANGRAM. 

KIT APP PEV WH 62620870 Kit de vídeo porteiro unifamiliar expansível. Sistema XIP com Perla BI a cores e placa botoeira 
THANGRAM.

KIT APP PEV BK 62620880 Kit de vídeo porteiro unifamiliar expansível. Sistema XIP com Perla NF a cores e placa botoeira 
THANGRAM. 

KIT APP OPL WH 62620890 Kit de vídeo porteiro unifamiliar expansível. Sistema XIP com Opale White a cores e placa botoeira 
THANGRAM. 

KIT APP OPL BK 62620910 Kit de vídeo porteiro unifamiliar expansível. Sistema XIP com Opale Black a cores e placa botoeira 
THANGRAM. 

KIT APP OPLW WH 62620920 Kit de vídeo porteiro unifamiliar expansível. Sistema XIP com Opale Wide White a cores e placa 
botoeira THANGRAM. 

KIT APP OPLW BK 62620930 Kit de vídeo porteiro unifamiliar expansível. Sistema XIP com Opale Wide White a cores e placa 
botoeira THANGRAM. 

KIT APP 
O primeiro kit para a gestão do vídeo porteiro directamente dol dispositivo 
móvel de dentro da habitação

Kit App é a nova proposta de Bpt criada para gerir as funções vídeo porteiro de dentro da habitação directamente 
dos dispositivos móveis. Com o Kit App também as pequenas unidade, casas uni ou bifamiliares podem usufruir 
da comodidade e da tecnologia de Bpt. 
Kit App utiliza a tecnologia VoIP SIP desenvolvida pela Bpt na App XIP Mobile e realizada para iPhone®, iPad®, 
smartphone.

OS COMPONENTES 
Cada kit de vídeo porteiro é composto por 1 derivado interno a escolha entre as séries PEV / OPALE / OPALE W / AGATA, 1 placa botoeira de parede 
ou de embutir DVC/08-K ME completo com um botão de altura dupla DPH, 1 tampa de altura dupla DTH ME, placa frontal cor preto opaco DPF NF,  
1 caixa de embutir DSI, 1 moldura de embutir DCI ME, 1 alimentador VA/08-K e 1 gateway ou porta de ligação ETI/XIP APP.

TODAS AS VANTAGENS DE KIT APP
 Sistema ‘Plug and Play’
 Facilidade de instalação
 Gestão de até 3 dispositivos móveis dentro da habitação
 Sistema expansível
 Disponível com todos os derivados X1
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CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

VCM/4D

LAN

ALIMENTAÇÃO

DVC/08-K ME

DISPOSITIVO 1 (iPad®)

DISPOSITIVO 2 (iPad mini®)

DISPOSITIVO 3 (iPhone®)

VAS 100.30

ETI/XIP APP

LAN
(LOCAL AREA 

NETWORK)

Itens e códigos
VÍDEO PORTEIROS

KIT APP MOBILE 62621050    Kit vídeo porteiro monofamiliar e expansível para sistema XIP. Constituído por: Placa botoeira de 
parede ou de embutir, com botão de altura dupla DPS, 1 tampa de altura dupla DTS ME, placa frontal 
de cor preto opaco DPF NF, caixa de embutir DSI e moldura de embutir DCI ME.
Com gateway ETI/XIP APP e alimentador VAS/100.30.

KIT APP MOBILE
O primeiro kit SEM DERIVADO INTERNO para a gestão do sistema de vídeo 
porteiro diretamente do dispositivo móvel

Para completar a oferta de vídeo porteiro no dispositivo móvel, Bpt apresenta o novo kit monofamiliar 
expansível que permite gerir até 3 dispositivos móveis com App de vídeo porteiro XIP Mobile, sem 
a presença de derivado X1 na instalação. O kit é PRÉ-PROGRAMADO e pronto para uso e gestão da 
chamada de vídeo porteiro da botoeira externa diretamente para smartphone ou tablet.
Através da APP XIP MOBILE é possível também ver as imagens de eventuais câmaras de vídeo analógicas 
presentes na instalação ou efetuar ativações mesmo se comodamente sentado no próprio sofá.
Para  o correto funcionamento, é necessário baixar gratuitamente no próprio dispositivo a APP XIP 
MOBILE de APP STORE ou Google Play e é preciso que exista na instalação um access point ou router 
Wi-Fi para a interconexão do gateway ETI/XIP APP com dispositivos móveis.

TODAS AS VANTAGENS DE KIT APP
 Sistema ‘Plug and Play’
 Facilidade de instalação
 Gestão de até 3 dispositivos móveis dentro da habitação
 Sistema expansível
 Disponível com todos os derivados X1
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FUNÇÕES DE CONTROLO DE ACESSOS

O controlo de acessos regula as entradas através das passagens controlados pelas 
placas botoeira sem a necessidade de instalar dispositivos adicionais aos equipamentos 
do vídeo porteiro. O utente identifica-se mediante a utilização de Tag RFID ou de códigos 
numéricos e, no caso de um código válido e habilitado, o sistema activará a fechadura 
electrónica da passagem correspondente. As funções de gestão de controlo de acessos 
são implementadas pelos alimentadores VA/01 e VA/08 e estão, portanto disponíveis para 
equipamentos extremamente simples, cujos externos sejam dotados dos módulos para 
a leitura de Tag RFID ou dos módulos com teclado numérico. A programação pode ser 
efetuada manualmente, mesmo que com algumas limitações, ou com o auxílio do software 
de configuração do equipamento, graças ao qual é possível programar os cartões e os 
códigos designados para cada utente e as passagens ou entradas às quais pode aceder.
As portas de ligação ou gateway de vídeo porteiro ETI/XIP acrescentam funcionalidades 
avançadas de controlo de acessos configuráveis conectando-se directamente à interface 
através da rede de dados e utilizando um navegador comum de Internet (por ex. Internet 
Explorer). 
As funções avançadas relativas ao controlo de acessos estarão ligadas às autorizações 
designadas a cada grupo de utentes.

GARANTIA BDDE MADE IN BPT
Para garantir a segurança das informações salvas e a integridade das informações em caso de interrupções dos serviços da rede de dados, 
o sistema utilizado o BDDE (Bpt Dynamic Data Exchange), que consente a reprodução, em pelo menos duas portas de ligação, de todas as 
configurações, os log e os registos ou arquivos. O BDDE não somente sincroniza de modo automático todos os dados, mas em caso de substituição 
ou de acréscimo de um alimentador ou de uma interface, provê autonomamente a transmitir aos novos dispositivos as configurações e as 
definições permitindo a reinicialização imediata do sistema.

A segurança das informações se das transições na rede local é garantida entre as interfaces e entre a interface e o PC de configuração pelo 
protocolo de criptação SSL a 128 BIT, o mesmo utilizado pelos sistemas de telebanco.

Todas as informações salvas nos bancos de dados dentro das interfaces são criptados mediante o algoritmo MD5 que garante uma segurança absoluta.

A

Exemplo de controlo de acessos com utente habilitado a uma determinada autorização:
- percurso edifício A
- faixa horária 08:30 - 12:30
- programa semanal 2ª-feira - 6ª feira
- feriado não B

C
D
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AS AUTORIZAÇÕES
Através da combinação de 4 regras é possível definir uma série de "autorizações":

IPPERCURSOS É um conjunto de passagens ou entradas aos quais o acesso é consentido.IP

FAIXAS 
HORÁRIAS

São delimitações temporais durante o dia nas quais é possível entrar nos acessos controlados.

IP

PROGRAMAS 
SEMANAIS

São dias da semana em que é consentido o acesso.

IP

FERIADOS São os dias do ano em que NÃO é consentido o acesso.

FASE 1: GERAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

As 4 reras são combinadas e geram a autorização, que é válida quando todas as quatro regras são 
verificadas.

Por exemplo:
1) a placa está presente no percurso;
2) hora está incluída na faixa horária;
3) o dia da semana consta no programa semanal;
4) o dia não consta nos feriados.

FASE 2: COMBINAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES EM GRUPOS

A combinação de uma ou mais autorizações gera um "Grupo".

FASE 3: CRIAÇÃO DOS UTENTES

A cada utente, além dos dados pessoais, são designados tanto um código numérico como o 
eventual Tag RFID (cartão); para cada utente é associado um "Grupo".
Quando um utente identifica-se com um cartão ou código e pelo menos umas das autorizações 
associadas ao Grupo ao qual pertence consta como válido, o acesso à área é garantido.

IPIPIPIP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP
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NOVOS LEITORES RFID COM TECLADO INTEGRADO
O sistema de controlo de acessos Bpt amplia-se com a introdução de novos leitores RFID com teclado numérico integrado da série  AC MR Baseados em 
tecnologia Mifare, permitem o controlo de acessos dos edifícios através de bagde ou tag ou ainda por meio de códigos numéricos. É possível configurar 
diferentes modalidade de funcionamento de cada leitor de acordo com o tipo de ação que se queira realizar: somente para citar algumas, a aceitação de 
um badge ou de um código digitado no leitor pode disparar a abertura de porta no local externo ao qual esteja associado, permitir a ativação da luz de 
escadas ou efetuar uma chamada do elevador. Além disso, graças à presença de 3 entradas configuráveis, os relés de cada leitor podem ser ativados 
a partir de derivados internos ou da Portaria para criar qualquer tipo de ação. Graças à versatilidade do sistema XIP as possibilidades de configuração 
para a realização de funções específicas de controlo de acessos, além de outras, tornam-se quase infinitas. Os leitores são compatíveis completamente 
com sistemas de vídeo porteiro XIP de nova fabricação, mas também com as instalações existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2 relés
3 entradas configuráveis
Antena integrada para badge/tag Mifare
Frequência de leitura: 13,56 MHz
Teclado retroiluminado azul
Alimentação: 12 ÷ 24V DC ~ 12 ÷ 24V AC
Grau de proteção IP65

Nota: a interface com o sistema XIP (VA/08 ou ETI/XIP) é feita através do gateway especial GCR/08 que pode controlar até 4 leitores.

GCR/08
O aparelho permite a comunicação, através de interface, dos teclados ACMR-VR/08 –  ACMR-P/08 com o BUS vídeo porteiro BPT; as funções que 
o aparelho deve desempenhar precisam ser programadas com o software PCS Xip. O aparelho pode ser instalado na guia DIN (EN 50022) A, na 
parede ou em caixa estanque.
- É permitido ligar no máximo 12 GCR/08 ao alimentador VA/08
- É permitido ligar no máximo 12 GCR/08 ao alimentador ETI/Xip
- A cada GCR/08 podem ser ligados no máximo 4 teclados ACMR/08
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TECLADOS STAND ALONE
Para além de duas versões integradas no sistema XIP, estão disponíveis dois modelos ACMR VR, 
ACMR P, dispositivos para uma instalação stand-alone, isto é, capazes de controlar a abertura de uma 
passagem de forma independente sem a necessidade de dispositivos adicionais. A programação 
manual faz com que a instalação e a configuração sejam muito simples. A presença de dois reles 
permite diferenciar os acessos em passagens diferentes de acordo com as autorizações atribuídas 
aos utilizadores pelo instalador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2 relés
Gestão do relé 1: até 1000 passwords e/ou cartões suportados.
Gestão do relé 2: até 10 passwords OU cartões suportados.
Acesso com cartão, acesso com código e acesso combinado (código e cartão)
Tamper antifurto integrado.
Retomada automática em caso de falta de rede.
Entradas de abertura de porta e identificação do estado da porta

VCM/1D

BUS RS485

VCM/4D

2 FILI

VCM/2D

XDV/304

VA/08

GCR/08

GCR/08

THANGRAM

AGATA VC AGATA VC

ACMR-VR/08

ACMR-VR/08 ACMR-VR/08

ACMR-P/08

ACMR-P/08 ACMR-P/08

VAS/100.30
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A PROGRAMAÇÃO MANUAL
X1 não é somente um sistema de elevado desempenho e fácil de cablar, mas também é extremamente simples de activar: graças às funções de auto-
aprendizagem a programação requer pouquíssimo tempo e evita os erros e os mau-funcionamentos típicos das tradicionais modalidades com pontes 
e configuradores.

A PROGAMAÇÃO COM SOFTWARE PARA PC
Para equipamentos mais complexos a Bpt fornece o software para PC PCS/XIP com o qual programar simplesmente o equipamento graças à gráfica 
intuitiva da interface. Através de software é possível obter os identificativos dos ecrãs directamente do BUS, definir os botões das placas botoeira, 
também com placas botoeira diferentes umas das outras, associar automaticamente botões e derivados internos. 
Ligando simplesmente ao alimentador ou à placa botoeira é possível modificar e/ou configurar o tempo de acionamento da abertura de porta, do toque 
de chamada, o tempo de activação do equipamento, ou testar o funcionamento das linhas, directamente do PC.
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CONFIGURAÇÃO DA REDE

LIGAÇÃO EM CASCATA 
As portas de ligação (gateway) podem ser ligadas entre si em cascata (conforme a figura), mantendo um máximo de 100 metros entre uma porta 
de ligação e a outra. Nesta modalidade será possível instalar um máximo de 20 gateway.
Esta configuração permite instalar o sistema sem o auxílio de outras aparelhagens de rede.

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE REDE
A configuração dos parâmetros de rede ocorre de modo simples acedendo a interface web e modificando os parâmetros na janela específica. 
Depois de configurar a parte relativa ao endereço IP através da ferramente de configuração poder-se-ão configurar todos os dispositivos restantes.

LIGAÇÃO ESTRELA 
Caso as portas de ligação estejam conectadas em 
estruturas de rede já existentes os limites são 
diferentes. A cablagem é efetuada na estrutura estrela 
típica da rede Ethernet. As estruturas de rede podem incluir 
não somente o CAT 5 mas também trechos em fibra óptica 
ou pontos rádio. O importante é garantir a largura de banda 
definida.

1 2 3 4
Max 100 m Max 100 m Max 100 m
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XIP: SOLUÇÕES RESIDENCIAIS SEM LAN

É possível realizar equipamentos de complexos residenciais de tamanho médio utilizando o backbone de ligação entre entrada(s)/principal(is) e 
prédios residencias individuais (habitações e/ou edifício) utilizando um par trançado normal não polarizado (para obter o máximo desempenho 
pode-se utilizar o cabo específico Bpt tipo VCM/1D).
As derivações de tal cabo pode ser efetuada através de distribuidores normais de sinal em cada bloco (conexões entrar.sair), ou distribuindo 
um para cada bloco directamente da entrada principal (conexões estrela). A colocação em funcionamento do equipamento poderá ser feita 
directamente por meio de software para todas as funcionalidades do equipamento. Remete-se às tabelas das características para salientar a 
correcta utilização e o desempenho oferecido.

MITHO SB 
É possível realizar equipamentos residenciais com porteiros principais e porteiros de bloco. Cada estação de porteiro poderá interceptar as 
chamadas dirigidas aos utentes do próprio bloco para depois transferi-las. A estação de porteiro é feita mediante o terminal de vídeo porteiro de 
mesa touch screen de 4.3". Os terminais serão progamados mediante a ferramente ou tool da lista de todos os utentes presentes no equipamento. 
Poderão visualizar as chamadas em entrada e as mensagens de alarme.
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POTENCIALIDADES DUM EQUIPAMENTO SEM LAN

BLOCO

- Até 64 blocos (edifícios)

- Até 108 utentes para cada bloco

- Distâncias ecrã, placa botoeira de bloco até 150 metros

-  Intercomunicação entre os derivados de edifício sem o 
acréscimo de condutas (max 10)

-  8 ecrãs em chamada simultânea. 

-  Auto-introdução de abertura da porta, 2 comandos para os 
serviços auxiliares e segredo de conversação de série

-  Até 2 porteiros de bloco para um total de 128 porteiros 
de bloco

- Até 2 porteiros principais

SISTEMA

-  Até 2.000 utentes totais

-  Até 2.600 metros totais de cabo entre a unidade de  
alimentação principal e ecrã de bloco

-  Até 4 placas botoeira principais

-  Até 1.500 diferentes cartões de acesso ao equipamento 

VCM/2D

VCM/1D

VCM/4D

COAX
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MITHO SB: A CENTRAL DE PORTARIA
A solução evoluída para os serviços de portaria

Mitho SB a central de vídeo porteiro a cores de mesa com ecrã LCD touch screen de 4,3’’ em formato 16:9, disponível 
nas duas cores branco Ice e preto Fusion.
Assim como todos os terminais da família Mitho, oferece uma navegação simples e de aprendizagem imediata, 
baseada em códigos cromáticos que facilitam a associação das funções às cores, e dispõe das funções de zoom/
panorâmica imagem, secretaria de vídeo porteiro e o áudio com auscultador ou alta voz. Além do mais pode ser 
instalada no elegante e prático suporte de mesa constituído por uma base robusta de aço com espessura de 3 mm, cujo 
design integra-se perfeitamente com o terminal, e por um adaptador disponível nas cores branco Ice e preto Fusion.

EQUIPAMENTOS X1 BLOCO ÚNICO
Mitho SB é a solução simples para os serviços de portaria para equipamentos tanto X1 como XIP de bloqueio único, também para um número 
limitado de utentes. Podem ser instaladas até duas estações de portaria para cada equipamento. A estação poderá interceptar todas as chamadas 
dirigidas aos utentes do equipamento.

EQUIPAMENTOS X1 SEM LAN
Mitho SB é a solução evoluída para os serviços de portaria em equipamentos XIP em que não não é prevista a utilização de LAN. Podem 
ser instalados até duas estações de portaria para o bloco principal e o mesmo número para cada bloco individual secundário, ligando-os 
imediatamente a jusante de cada unidade central de sistema VA/01 e VA/08. Através da estação de central de vídeo porteiro Mitho SB poderão ser 
interceptadas todas as chamadas provenientes das placas botoeira e transitantes através da estrutura à qual estação de da central está ligada.

VCM/1D

VCM/4D

XDV/304

MITHO SB MITHO SB

VA/08

DDVC...

VAS/100MHVAS/100MH

XIP

VCM/1D

VCM/4D

XDV/304

MITHO SB MITHO SB

VA/08

DDVC/08 VR

VAS/100MHVAS/100MH

VCM/2D

VAS/100MH VAS/100MH

XDV/304

MITHO SB MITHO SB

VA/01

DVC...

VAS/100MH

XDV/304
MITHO SB

VA/01

DVC...

XDV/304A
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A interface de Mitho SB foi estudada especificamente para garantir a máxima simplicidade de utilização.
O operador tem sempre o controlo total do equipamento e com simples toques do ecrã pode realizar as actividades a seguir:

Habilitar / Desabilitar a 
intercepção das chamadas

Deslizar a lista dos utentes 
para o envio das chamadas

Enviar mensagens para 
os derivados internos 

individualmente

Ouvir as mensagens da 
secretaria do vídeo porteiro

Chamar através do menu 
"Preferidos" para os 
utentes mais frequentes

Controlar todas as câmaras 
de vídeo presentes, 
incluindo as placas botoeira

Verificar a lista das 
chamadas perdidas

Configurar os perfis e a 
programação semanal

Acionar a abertura da porta Habilitar / Desabilitar a 
secretaria telefónica

Activar o comando de luz das escadas e os serviços auxiliares

Com uma chamada em curso com o utente e uma chamada da placa 
botoeira em espera o operador pode:

  Transferir a chamada da placa botoeira directamente para o utente
  Iniciar uma conversação com o utente e depois decidir se transferir 

ou não a chamada proveniente da placa botoeira
Encerrando a chamada com a tecla específica, o operador retomará a 
conversação em espera, voltando à janela anterior.

O sistema dispõe de dois perfis de funcionamento: 
  Porteiro presente
  Porteiro ausente: todas as chamadas serão encaminhadas 

directamente aos relativos destinatários.
A mudança entre os dois perfis pode ser efetuado tanto manualmente, 
através do ícone da´página Home, como automaticamente, através do 
planeamento horário semanal.

Após o recebimento duma chamada da placa botoeira, o operador 
recebe a sinalização de chamada em entrada através da 
melodia personalizada e o vídeo da placa botoeira.   
Então, o operador poderá:

  Permitir o acesso imediatamente
  Iniciar o áudio com a placa botoeira
  Transferir a chamada para um outro utente

A transferência da chamada ocorre através de uma busca tipo "smart-
sensitive" do utente: uma vez selecionada, a chamada da placa botoeira 
é colocada em esperar e inicia uma chamada para o utente.
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CABOS BPT
Com o sistema XIP, Bpt garante um bom desempenho e qualidade do sinal qualquer que seja o meio de transmissão escolhido. As distâncias máximas 
que podem ser alcançadas são em função do número de derivados ligados e da absorção máxima do equipamento.

O cabo VCM/4D
Cabo constituído por 3 pares trançados secção 0.28 mm2 por fio e por 2 condutas de secção 1,5 mm2. 
Camisa isolante externa em PVC diámetro 11 mm, cor amarela RAL 1021. Par com corda em hélice passo 70 mm. Condutas em cobre estanhado. Cor 
dos pares azul/azul-branco, marrom(marrom-branco, cor de laranja/core de laranja-branco e cor vermelha e verde para as condutas de alimentação. 
Impedância nominal dos pares 100 ohm (f=1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C). Raio mínimo da curva de cabo 105 mm. Em conformidade com as normas 
CEI 46-6 última edição, CEI 20-11 última edição, CEI 20-37. 
Confecção em bobinas de 150 m. ou 500 m.

 COR DO CABO ESPESSURA TIPO DE CABO

VCM/4D

verde 1,5 mm2

Alimentação

vermelho 1,5 mm2

azul 0,28 mm2

Áudio

branco/azul 0,28 mm2

cor de laranja 0,28 mm2

Bus

branco/cor de laranja 0,28 mm2

marrom 0,28 mm2

Vídeo

branco/marrom 0,28 mm2

O cabo VCM/2D
Cabo constituído por par trançado por par trançado secção  0.28 mm2 por fio e por 2 condutas de secção 1 mm2. 
Camisa isolante externa em PVC diámetro 8 mm, cor amarela RAL 1021. Par com corda em hélice passo 70 mm. Condutas em cobre. Cor branca/azul e 
azul para par - cor vermelha e verde para condutas de alimentação. Impedância nominal par 100 ohm 00 ohm (+/- 20%) (f = 1 mhz), capacidade 50 pF 
(a 20°C) Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. Em conformidade com as normas CEI 46-6 última edição, CEI 20-11 última edição, CEI 20-37.
Confecção em bobinas de 100m. ou 500 m.

 COR DO CABO ESPESSURA TIPO DE CABO

VCM/2D

verde 1,00 mm2

Alimentação

vermelho 1,00 mm2

azul 0,28 mm2

Bus

branco/azul 0,28 mm2

O cabo VCM/1D
Cabo constituído por par trançado secção 1 mm2 
Camisa isolante externa em PVC diámetro 7 mm, cor amarela RAL 1021. Condutas trançadas 10 fichas/m. Condutas de cobre estanhado cor branca RAL 
9001 e azul RAL 5015. Impedância nominal par 100 ohm 00 ohm (+/- 15%) (f = 1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C) Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. 
Em conforme com as normas CEI 46-6 última edição.
Confecção em bobinas de 100m. ou 500 m.

 COR DO CABO ESPESSURA TIPO DE CABO

VCM/1D
azul 1,00 mm2

Bus/Alimentação

branco 1,00 mm2
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CABO ACONSELHADO POR TIPO DE LIGAÇÃO

TIPO DE LIGAÇÃO: CABO DE LIGAÇÃO

Ligação entre placas botoeira e 
alimentadores de sistema

VA/08

DVC/08

VCM/4D

Distribuição em coluna de estrutura

XDV/304 VCM/2D para equipamentos X1
com alimentação separada dos derivados internos

XDV/304 VCM/1D para equipamentos X1
com alimentação de bus dos derivados internos
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DVC... DVC... DVC... DVC...

DISTÂNCIAS

EQUIPAMENTO DE AMPLIFICADOR DE LINHA

EQUIPAMENTO PADRÃO

(**)  Para cada alimentador suplementar XAS/301.01 (max n° 2 XAS/301.01 em cascatas) a distância máxima entre a placa botoeira e o derivado 
 interno aumenta de  250 m (mais 1000 m de soma de cabo), desde que não haja derivados ou que os estes sejam alimentados localmente.

PEV PEV PEV

Mitho

VA/08

XDV/304A

XDV/304XDV/304 XDV/304

Mitho Mitho

XAS/301.01

XAS/301.01

VCM/4D UTP5

 m
VA/08

250 30

Q = Total cabo estendido * 1000 120

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/08

 
100 100 100

Q = Total cabo estendido * 1000 1000 400

XDV/304

PEV

Mitho

DVC... DVC... DVC...DVC...

VA/08

VCM/4D UTP5

 m
VA/08

250 30

Q = Total cabo 
estendido * 1000 120

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/08

 
100** 100** 100**

Q = Total cabo 
estendido * 1000** 1000** 400**

Opale

Opale Opale Opale

Agata VC

Agata VCAgata VCAgata VC

Opcional**

VAS/100MH

VAS/100MH VAS/100MH
VAS/100MH
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(*) A soma do cabo estendido refere-se à ligação de todos os derivados internos mais o da placa botoeira do bloco mais distante 
(**)  Para cada alimentador suplementar XAS/301.01 (max n° 2 XAS/301.01 em cascatas) a distância máxima entre a placa botoeira e o derivado 

 interno aumenta de  250 m (mais 1000 m de soma de cabo), desde que não haja derivados ou que os estes sejam alimentados localmente.

DVC... DVC... DVC... DVC...

EQUIPAMENTO RESIDENCIAL

VAS/100MH

PEV PEV PEV

Mitho

VA/08

XDV/304A

XDV/304XDV/304 XDV/304

Mitho Mitho

VCM/2D UTP5

 m

 

150** 60**

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/01

 
100** 100** 100**

Q = Total cabo 
estendido * 600 600 400

VCM/4D UTP5

 m
VA/08

250 30

Q = Total cabo 
estendido * 1000 120

VCM/1D VCM/2D UTP5

 m
VA/08 VA/01

 
250** 250** 250**

VA/01 VA/01 VA/01

DVC... DVC... DVC...DVC... DVC... DVC...

Opale Opale Opale

Agata VC Agata VC Agata VC

Principal

Principal Bloco 

Bloco 

VAS/100MH VAS/100MH

133

VÍ
D

EO
 P

O
R

TE
IR

O
S

S
is

te
m

a 
XI

P



DVC...

DESEMPENHO
Placas botoeira Thangram e alimentador VA/08

... pode-se utilizar a programação software, com   PC 
conectado através de USB no alimentador..

... é possível realizar equipamentos com 4 placas botoeira 
separadas com conexão estrela e 108 derivados internos.

... é possível realizar equipamentos com selector cíclico para 
4/8/12 câmaras de vídeo visualizáveis dos derivados internos.

DVC... DVC...

VA/08 VA/08

DVC... DVC...DVC... DVC...DVC... DVC...

DADA A ESTRUTURA, CUJAS CARACTERÍSTICAS NÃO MUDAM...

A

C

B

VSC/08

VAS/100.30 VAS/100.30

VA/08 VA/08 RIR/08

.... ou

VCM/1D

COAX

VCM/4D

2 FIOS

USB

XDV/304

VAS/100MH

PEV

Mitho

Opale

Agata VC
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...é possível realizar o controlo com programação manual para pequenos equipamentos.

... pode-se efetuar o controlo de acessos com programação software para grandes complexos com elevado número de utentes e 
permissões de acesso diferentes.

DVC/08DVC/08DVC/08DVC/08

VA/08

VA/08

DVC...

NÚMERO DE ALIMENTADORES NECESSÁRIOS EM FUNÇÃO DO NÚMERO DAS PLACAS BOTOEIRA E DERIVADOS 

INTERNOS PRESENTES NO EQUIPAMENTO DE VÍDEO PORTEIRO OU DE PORTEIRO ELECTRÓNICO.

Equipamentos sem controlo de acessos com alimentador VA/08 de série

NÚMERO DE PLACAS BOTOEIRA
1 2 3 4

De 1 a 64 
derivados 
internos

0 0 1 x VAS/100.30  
ou 2 x VAS/101

De 65 a 108 
derivados 
internos

É necessário prever em acréscimo 1 
XAS/301.01 à estrutura 2 1 VAS/101 para a 
placa botoeira número 1 além dos indicados

Equipamentos com controlo de acessos com alimentador VA/08 de série

NÚMERO DE PLACAS BOTOEIRA
1 2 3 4

De 1 a 64 
derivados 
internos

0 1 x VAS/100.30  
ou 1 x VAS/101

2 x VAS/100.30 
ou 2 x VAS/101

3 x VAS/100.30 
ou 3 x VAS/101

De 65 a 108 
derivados 
internos

É necessário prever em acréscimo 1 XAS/301.01 à 
estrutura 2 1 VAS/101 para a placa botoeira número 1 
além dos indicados

D

E

DBAD

DBAD

DTAG

DTAG
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EXEMPLOS APLICATIVOS

Casa bifamiliar com controlo dos acessos e 
videovigilância externa
Para acrescentar a função de controlo de acessos ao equipamento é suficiente instalar uma placa botoeira 
acessoriada com o leitor de chaves de proximidade DRFID ou com o teclado de controlo de acessos DNA. 
A programação das chaves de proximidade ou dos códigos de acesso pode ser efetuada manualmente em 
poucos segundos. Para acrescentar a função de videovigilância externa, será necessário instalar o selector 
cíclico para 4 câmaras de vídeo VSC/08: a este serão conectadas as câmaras de vídeo P/B (padrão vídeo CCIR/
EIA) ou a cores (padrão vídeo PAL/NTSC); as quais poderão ser visualizadas em sequência cíclica manual 
agindo directamente a partir do derivado interno com a função de "auto-introdução". A utilização do XDV/304 
consente a cablagem "estrela" dos derivados internos: é possível não utilizá-lo se os derivados estão ligados 
em "entra - sai" (max.5)

Alternativa de equipamento: Thangram com teclado de controlo de acessos DNA

VCM/1D

COAX

VCM/4D
2 FIOS

DVC/08 
DPS 
DNA

DBAG

DTAG

XDV/304

VSC/08

COAX

Mitho

VA/08

VAS/100MH

PEV
VAS/100.30

DVC/08 
DPH 

DRFID
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EXEMPLOS APLICATIVOS

Edifício multi-entrada e multi-escadas 
com estação porteiro.
Para realizar este tipo de equipamento é necessário instalar as placas botoeira de vídeo porteiro (max. 4) 
colocando uma ou mais botoeiras extras com base no número das chamadas necessárias. O distribuidor de 
vídeo amplificado XDV/304A consente a distribuição dos sinais para as várias escadas (máx. 4 saídas para o 
mesmo número de colunas de esteio). É possível instalar uma estação porteiro; esta pode ser programada, 
com base em faixas horárias, para interceptar as chamadas dirigidas aos derivados; pode, também, chamar os 
derivados e transferir eventuais chamadas provenientes das placas botoeira. Ao longo da coluna de esteio ou 
estrutura entre esta e os vários apartamentos, é necessário utilizar os distribuidores vídeo XDV/304. A escolha 
dos derivados internos será possível entre todos os modelos sem restrições (excepto versões NVMKIT/..).

VCM/1D

VCM/4D
2 FIOS

XDV/304

XDV/304

XDV/304A

VAS/100MH

VAS/100MH

PEV

PEV

XDV/304

XDV/304

PEV

Mitho

Mitho

Mitho

VAS/100.30VA/08

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DP/0 
DPF AL 

10 x DPS

DVC/08 
4 x DPS

DVC/08 
4 x DPS

VAS/100MH

Mitho SB

XDV/304

VAS/100MH

Opale

Opale

Agata VC

Agata VC

Agata VC

Agata VC
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Códigos de dispositivos de sistema

 ALIMENTADORES

VA/08 62700020 Alimentador para vídeo porteiro para equipamentos XIP.
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação    
em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 12 módulos DIN baixo. Grau de proteção 
IP30 Placa electrónica completa para a gestão das placas botoeira (18V DC - 1,1 A 
max)  e para a gestão da estrutura do vídeo porteiro (20V DC - 0,8 A max). Proteção 
electrónica contra sobrecargas ou curto-circuitos Dotado de bornes para a gestão do 
bus da estrutura e bornes para a conexão de áudio/vídeo/bus para 4 placas botoeira.. 
Saídas open collector para funções auxiliares (AUX1 e AUX2). Saídas seriais RS232 
(para utilizações futuras) e mini USB para a programação de PC (com sinalização 
LED de conexão de transferência de dados em curso). Conector serial para conexão 
com dispositivos de rede. Botão de entrada em programação manual do sistema com 
relativo LED de sinalização. Ponte de entrada em programação dispositivos de controlo 
de acessos (cartão e chaves). Alimentação de rede eléctrica 230V AC 50/60 Hz.

VAS/101 62700011 Alimentador suplementar.
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação   
em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 4 módulos DIN baixo. Grau de proteção 
IP30 Placa electrónica completa para a alimentação das placas botoeira e derivados 
internos (18V DC - 1 A max). Proteção electrónica contra sobrecargas ou curto-circuitos 
Doado de bornes para a gestão do bus da estrutura. Alimentação de rede eléctrica 230V 
AC 50/60 Hz.

VAS/100.30 62703310 Alimentador suplementar.
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação   
em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 8 módulos DIN baixo. Grau de proteção 
IP30 Proteção electrónica contra sobrecargas ou curto-circuitos Dotado de bornes de 
saída para a alimentação dos dispositivos (17,5V DC - 1,7 A max). Alimentação de rede 
eléctrica 230V AC 50/60 Hz.

XAS/301.01 62704701 Alimentador/repetidor para sinais áudio, vídeo e dados. 
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação    
em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 8 módulos DIN baixo. Grau de proteção IP30 
Placa electrónica completa para a gestão dos dispositivos (20V DC - 0,8 A max). Proteção 
electrónica contra sobrecargas ou curto-circuitos. Dotado de bornes para a gestão do bus IN 
e OUT e de 9 switch para a compensação dos sinais com base nas distâncias. Dois LED para 
a verificação de conexão e transferência de dados. Potenciómetros para a compensação 
dos volumes áudio de e para o derivado interno. Alimentação de rede eléctrica 230V AC 
50/60 Hz.

 DISTRIBUIDORES VÍDEO

XDV/304 62821300 Distribuidor vídeo 4 saídas para a distribuição dos sinais vídeo.
Realizado em recipiente miniaturizado para instalação   
em caixa de derivação (dimensão 60x44x16 mm) ou quadros eléctricos (EN50022) dimensão 
1 módulo DIN baixo. Possui 8 bornes para entrada dei 4 pares trançados provenientes dos 
derivados e 4 bornes para a ligação IN/OUT provenientes da coluna da estrutura. Para cada 
saída, está disponível um Switch para o fechamento da impediência de linha.(excepto para a 
saída 1). Alimentação dirigida por linha bus.

XDV/304A 62825800 Distribuidor vídeo 4 saídas para sinais de vídeo, amplificado.
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação    
em quadros eléctricos (EN50022), dimensão 6 módulos DIN baixo. Grau de proteção IP30 
Possui 8 bornes para entrada dei4 pares trançados provenientes dos derivados e 4 bornes 
para a ligação IN/OUT provenientes da coluna da estrutura. Para cada saída, está disponível 
um Switch para o fechamento da impediência de linha. Precisa de alimentação (14 - 18V 
DC, 60 mA).
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XDV/300A 62822000 Dispositivo para a restauração/regeneração 
do sinal vídeo modulado em equipamentos XI.   
Realizado em recipiente miniaturizado para instalação em caixa de derivação (dimensão 
60x44x16 mm) ou quadros eléctricos (EN50022) dimensão 1 módulo DIN baixo. Possui 
bornes de IN/OUT para sinal vídeo e 2 switch para a compensação dos sinais com base 
na modalidade de conexões. Alimentação directa linha bus X1 absorção 20 mA max.

 selectores

Vse/301.01 62747401 selector para intercomunicantes para equipamentos.
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação     
em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 6 módulos DIN baixo. Grau de proteção 
IP30 Dotado de 4 bornes para IN/OUT da linha bus, bem como de 2 switch para a 
entrada em programação e para o resete dos dados em memória. Alimentação de rede 
eléctrica 230V AC 50/60 Hz.

Vsc/08 62740020 selector cíclico tVcc manual para sistema X1.
Realizado em recipiente miniaturizado para instalação     
em caixa de derivação (dimensão  85,5x60x21mm) ou quadros eléctricos (EN50022) 
dimensão 1 módulo DIN baixo. Dotado de 8 bornes para a entrada do sinal vídeo 
proveniente de 4 câmaras de vídeo padrão em P/B ou a cores (padrão CCIR/EIA ou PAL/
NTSC) e 3 switch para a programação do nº de câmaras de vídeo conectadas. Tecla 
entrada em programação. 7 LED para a sinalização das câmaras de vídeo inseridas 
e para a verificação do estado de programação e dados. Alimentação de alimentação 
externa 12V DC 0,09 A max.

Gcr/08 62740130 Interface na caixa miniaturizada. 
Interface na caixa miniaturizada para a ligação dos leitores  
ACMR-VR/08 ACMR-P/08 ao sistema vídeo porteiro XIP; programação mediante 
o software PCS/XIP. Cada GCR/08 controlo no máximo 4 leitores de proximidade. O 
aparelho pode ser instalado na guia DIN (EN 50022) A, na parede ou em caixa estanque. 
Alimentação 12-18V DC (não incluída). Dimensões: 85,5x60x21 mm.

teclado para controlo de acessos

acMr-Vr 61800690 leitor de proximidade Mifare com teclado numérico integrado em liga de 
alumínio.
Corpo metálico em liga de alumínio. Funcionamento stand-alone. Instalação de 
parede. Alimentador não incluído. Dimensões: 123x79x21 mm.

acMr-p 61800710 leitor de proximidade Mifare com teclado numérico integrado em material 
plástico. 
Corpo em material plástico. Funcionamento stand-alone. Instalação de parede. 
Alimentador não incluído. Dimensões: 120x76x22 mm.

acMr-Vr/08 61800720 leitor de proximidade Mifare com teclado numérico integrado em liga de 
alumínio.
Corpo metálico em liga de alumínio. O dispositivo precisa de uma conexão à interface 
específica GCR/08. Instalação de parede. Alimentador não incluído. Dimensões: 
123x79x21 mm.

acMr-p/08 61800730 leitor de proximidade Mifare com teclado numérico integrado em material 
plástico. 
Corpo em material plástico. O dispositivo precisa de uma conexão à interface específica 
GCR/08. Instalação de parede. Alimentador não incluído. Dimensões: 120 x 76 x 22 mm.

 central de portarIa

MItHo sB BI 62940010 central de portaria de mesa.
Central de portaria de mesa com ecrã 16:9 4,3”,    
touch screen, áudio alta voz e auscultador, cor branco Ice, suporte de mesa incluído.

MItHo sB nF 62940020 central de portaria de mesa.
Central de portaria de mesa com ecrã 16:9 4,3”,    
touch screen, áudio alta voz e auscultador, cor preto Fusion, suporte de mesa incluído. 
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 APARELHOS VARIADOS

ETI/SER XIP V2 62740120 Servidor sistema XIP.
Permite utilizar os porteiros software, os derivados em PC Soft-Receiver, as Apps vídeo 
porteiro, os equipamentos de terceiros e centraliza as funções de controlo de acessos 
e os serviços de portaria. É realizado com caixa de tamanho 150x150x51 mm. Grau de 
proteção IP40. O server inclui uma caixa RJ45 para redes Ethernet 10/100/1000BaseT, 
um conector DVI para ligar um visor digital (só para diagnóstico), 2 portas USB 2.0 para 
operações de manutenção. O server dispõe de uma licença de default que pode ser 
utilizada para o software Porter ou para o software Soft-Receiver. Alimentação 12V DC 
(alimentador/transformador incluído).

ETI/miniSER 62740110 Servidor sistema XIP.
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação   
em quadros eléctricos (EN50022). Dimensões 6 módulos DIN baixo. Gere as chamadas e 
as derivações dirigidas para analógicos e é capaz de centralizar as funções de controlo 
de acessos. Outrossim, permite a operação de interface ao sistema e a gestão das 
comunicações de dispositivos móveis que possuem App XIP/Mobile ou de dispositivos 
de terceiros de LIC/APP e LIC/GST). O servidor está equipado com duas interfaces 
de rede ethernet 10/100 Mbits com conector RJ45 configuráveis em modalidade 
“switch” ou “dual-network”, uma porta USB para exploração de log eventos. Precisa de 
alimentação (12-24V DC, 300 mA max).

VLS/101M 62800580 Unidade relé para serviços auxiliares (comando de luzes, 
aberturas, dispositivos sonoros, etc.).  
Unidade relé para serviços auxiliares (comando de luzes, aberturas, dispositivos 
sonoros, etc.). Realizado em caixa miniaturizada de dimensões 85,5x60x21 mm, pode 
ser instalado em guia DIN (EN50022) nos quadros elétricos. O relé dispõe de contatos 
de comutação de tipo impulsivo para comando do serviço elétrico necessário (poder 
de interrupção 5 A resistivos - 2 A indutivos tensão máx 250V AC) e é controlado por 
tensões contínuas/alternadas de 10V a 24V, ou por sinais elétricos de baixo nível 
provenientes da instalação. Alimentação 10/24V AC/DC, consumo máx 40 mA.

VLS/3 62800290 Unidade e relés para serviços auxiliares (comando das luzes, 
toques de chamada etc.).
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação   
em quadros eléctricos (EN50022), dimensão 4 módulos DIN baixo. Grau de proteção IP30 
Os 3 relés, com contacto em comutação, estão associados por predefinição aos comandos 
de abertura de porta e AUX2 provenientes dos derivados internos. Poder de interrupção 5 
A resistivos - 2 A  indutivo tensão máx 250V AC. Dotado de 2 entradas activas para a massa 
para a conexão o mesmo número de botões de acionamento local dos 3 relés e dum botão 
para a programação do modo de activação dos derivados com 1 LED de sinalização do 
estado de recepção dos dados da linha BUS. Alimentação 11/18V DC 200 mA.

ETI/XIP 62740030 Gateway XIP para Ethernet.
Consente a criação dos equipamentos de vídeo porteiro mediante a rede de dados.   
Realizado em recipiente de material plástico, para instalação em quadros eléctricos (EN50022). 
Dimensões 8 módulos DIN baixo. Grau de proteção IP30 A placa electrónica inclui um conector 
de junção rápida para alimentadores VA/08 2 portas de rede (RJ45) em configuração "switch" 
para Ethernet 10/100 e os bornes para a conexão directa com uma placa. Estão disponíveis 3 
entradas livremente programáveis e uma porta serial para a manutenção e diagnóstico. Há 
também 3 LED para a sinalização do estado do sistema e das comunicações. O gateway ou 
porta de ligação suporta o protocolo XIP e o procolo SIP utilizada a compressão de vídeo H.264 
e a compressão de áudio ULAV e gere até 2 comunicações A/V simultâneas. Integra as funções 
de controlo de acessos e de BDDE. Alimentação 18V DC 250 mA.

DREAD 61800370 Interface USB com emulação de teclado para a leitura dos dispositivos RFID. 
Consente a leitura dos dispositivos para inserir os códigos nos Software     
de programação (tool e web).

Códigos de dispositivos de sistema
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XDV/303 62822600 Distribuidor de  vídeo bidirecional,, módulo de 8 unidades baixo para guia DIN.
Distribuidor para a compensação e a distribuição do sinal    
vídeo balançado.

RIR/08 62800330 Repetidor de linha de dados sistema XIP.
Repetidor de dados para o sistema de vídeo porteiro de vídeo porteiro digital 
XIP de Bpt.     
Instalável em guia DIN, tanto de parede como em caixa de proteção

KDIN12 61800350 Kit com guia DIN e tampas de bornes para alimentadores de 
12 módulos.
  

KDIN8 61800480 Kit com DIN e tampas de bornes para alimentadores de 
8 módulos.
  

KDIN6 61800450 Kit com guia DIN e tampas de bornes para alimentadores de 
6 módulos.
  

KDIN4 61800430 Kit com guia DIN e tampas de bornes para alimentadores de 
4 módulos.
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 SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO

62800310 Software de programação para sistema X1 e XIP 
para sistemas operativos Windows XP (SP2) ou superiores.  
Requisitos do sistema: PC com processador PENTIUM III de 700 MHz ou superior, 128 MB RAM disponível, 
espaço mínimo em HDD 40 MB, placa de vídeo ou XVGA. Confecção com cabo USB 4 m, PEN DRIVE de 2 GB. 
Contém o software e o manual de instrução.

PCS/PORTER 62800320 Licença para central de portaria.
  

 DERIVADOS SOFTWARE IP

LIC/SR001 62880050 Pacote com licença única para 1 PC.
Consente a utilização do software Soft Receiver   

LIC/SR010 62880060 Pacote com licença única para 10 PC.
Consente a utilização do software Soft Receiver 

LIC/SR050 62880070 Pacote com licença única para 50 PC.
Consente a utilização do software Soft Receiver 

LIC/SR100 62880080 Pacote com licença única para 100 PC.
Consente a utilização do software Soft Receiver 

 LICENÇAS PARA TERMINAIS GENÉRICOS SIP

LIC/GST001 62880010 Pacote com licença única para 1 dispositivo de terceiros.
Consente a operação de interface do dispositivo ao sistema XIP 

LIC/GST010 62880020 Pacote com licença única para 10 dispositivo de terceiros.
Consente a operação de interface dos dispositivos ao sistema XIP 

LIC/GST050 62880030 Pacote com licença única para 50 dispositivo de terceiros.
Consente a operação de interface dos dispositivos ao sistema XIP. 

LIC/GST100 62880040 Pacote com licença única para 100 dispositivo de terceiros.
Consente a operação de interface dos dispositivos ao sistema XIP 

 LICENÇA PARA APP

LIC/APP001 62880090 Pacote com licença única para 1 estação.
Consente a utilização da App XIP Mobile em dispositivos iOS e Android. 

LIC/APP010 62880100 Pacote com licença única para 10 estações.
Consente a utilização da App XIP Mobile em dispositivos iOS e Android. 

LIC/APP050 62880110 Pacote com licença única para 50 estações.
Consente a utilização da App XIP Mobile em dispositivos iOS e Android. 

LIC/APP100 62880120 Pacote com licença única para 100 estações.
Consente a utilização da App XIP Mobile em dispositivos iOS e Android. 

Códigos de dispositivos de sistema

PCS/XIP
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 CABOS DE LIGAÇÃO

VCM/1D 62828000 Cabo constituído por par trançado secção 1 mm2  
Camisa isolante externa em PVC diámetro 7 mm, cor amarela RAL 1021.   
Condutas trançadas 10 fichas/m. Condutas de cobre estanhado cor branca RAL 9001 e azul 
RAL 5015. Impedância nominal 100 ohm (f=1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C). Raio mínimo da 
curva de cabo 80 mm. Em conforme com as normas CEI 46-6 última edição.
Confecção em bobinas de 100m.

VCM/1D/500 62828100 Cabo constituído por par trançado secção 1 mm2  
Camisa isolante externa em PVC diámetro 7 mm, cor amarela RAL 1021.   
Condutas trançadas 10 fichas/m. Condutas de cobre estanhado cor branca e azul. Impedância 
nominal 100 ohm (f=1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C). Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. 
Em conforme com as normas CEI 46-6 última edição.
Confecção em bobinas de 500 m.

VCM/2D 62823300 Cabo constituído por par trançado secção 0,28 mm2 
e de 2 condutas de secção 1 mm2.   
Camisa isolante externa em PVC diámetro 8 mm, cor amarela RAL 1021. Par com corda 
em hélice passo 70 mm. Condutas em cobre estanhado. Cor branca/celeste e celeste 
para par - cor vermelha e verde para condutas de alimentação. Impedância nominal par 
100 ohm (f=1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C). Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. Em 
conformidade com as normas CEI 46-6 última edição, CEI 20-11 última edição, CEI 20-37. 
Confecção em bobinas de 100m.

VCM/2D/500 62823400 Cabo constituído por par trançado secção 0,28 mm2 
e de 2 condutas de secção 1 mm2.   
Camisa isolante externa em PVC diámetro 8 mm, cor amarela RAL 1021. Par com corda 
em hélice passo 70 mm. Condutas em cobre estanhado. Cor branca/celeste e celeste 
para par - cor vermelha e verde para condutas de alimentação. Impedância nominal par 
100 ohm (f=1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C). Raio mínimo da curva de cabo 80 mm. Em 
conformidade com as normas CEI 46-6 última edição, CEI 20-11 última edição, CEI 20-37. 
Confecção em bobinas de 500 m.

VCM/4D 62823600 Cabo constituído por e pares trançados secção 0,28 mm2 
e de 2 condutas de secção 1,5 mm2.   
Camisa isolante externa em PVC diámetro 11 mm, cor amarela RAL 1021. Pares com 
corda em hélice passo 70 mm. Condutas em cobre estanhado. Cor dos pares azul/
azul-branco, marrom/marrom-branco, cor de laranja/cor de laranja-branco e cor 
vermelha e verde para as condutas de alimentação. Impedância nominal dos pares 100 
ohm (f=1 MHz), capacidade 50 pF (a 20°C). Raio mínimo da curva de cabo 150 mm. Em 
conformidade com as normas CEI 46-6 última edição, CEI 20-11 última edição, CEI 20-37. 
Confecção em bobinas de 150 m.

VCM/4D/500 62823700 Cabo constituído por e pares trançados secção 0,28 mm2 
e de 2 condutas de secção 1,5 mm2.   
Camisa isolante externa em PVC diámetro 11 mm, cor amarela RAL 1021. Pares com corda 
em hélice passo 70 mm. Condutas em cobre estanhado. Cor dos pares azul/azul-branco, 
marrom/marrom-branco, cor de laranja/cor de laranja-branco e cor vermelha e verde para 
as condutas de alimentação. Impedância nominal dos pares 100 ohm (f=1 MHz), capacidade 
50 pF (a 20°C). Raio mínimo da curva de cabo 150 mm. Em conformidade com as normas 
CEI 46-6 última edição, CEI 20-11 última edição, CEI 20-37. Confecção em bobinas de 500 m.
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COMPOSIÇÃO EQUIPAMENTOS XIP

Tabela de composição para equipamentos de1 a 30 
apartamentos sem central de portaria  
EXEMPLO COM THANGRAM METAL E PERLA

nº
 d

e 
ap

ar
ta

m
en

to
s

PLACA BOTOEIRA DE PAREDE
PARA PLACA 
BOTOEIRA DE 

EMBUTIR
ALIMENTADOR DERIVADO 

INTERNO

BOTOEIRA EXTRA BOTÕES E TAMPAS ACESSÓRIOS DE 
EMBUTIR ALIMENTADOR ECRÃ

+ + +

DVC/08 ME DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME VA/08 PEV BI

62020030 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62700020 62100180

1 1 - 1 1 3 1 1 1 1

2 1 - 1 2 2 1 1 1 2

3 1 - 1 3 1 1 1 1 3

4 1 - 1 4 - 1 1 1 4

5 1 1 2 5 9 2 2 1 5

6 1 1 2 6 8 2 2 1 6

7 1 1 2 7 7 2 2 1 7

8 1 1 2 8 6 2 2 1 8

9 1 1 2 9 5 2 2 1 9

10 1 1 2 10 4 2 2 1 10

11 1 1 2 11 3 2 2 1 11

12 1 1 2 12 2 2 2 1 12

13 1 1 2 13 1 2 2 1 13

14 1 1 2 14 - 2 2 1 14

15 1 2 3 15 9 3 3 1 15

16 1 2 3 16 8 3 3 1 16

17 1 2 3 17 7 3 3 1 17

18 1 2 3 18 6 3 3 1 18

19 1 2 3 19 5 3 3 1 19

20 1 2 3 20 4 3 3 1 20

21 1 2 3 21 3 3 3 1 21

22 1 2 3 22 2 3 3 1 22

23 1 2 3 23 1 3 3 1 23

24 1 2 3 24 - 3 3 1 24

25 1 3 4 25 9 4 4 1 25

26 1 3 4 26 8 4 4 1 26

27 1 3 4 27 7 4 4 1 27

28 1 3 4 28 6 4 4 1 28

29 1 3 4 29 5 4 4 1 29

30 1 3 4 30 4 4 4 1 30

Observação: é necessário prever 1 XDV/304 para cada 4 vídeo porteiros e 1 XDV/300A para cada 10 XDV/304.
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Tabela de composição para equipamentos de 1 a 30 
apartamentos comcentral de portaria 
EXEMPLO COM DIGITHA, MITHO SB BI PORTER E OPALE

nº
 d

e 
ap

ar
ta

m
en

to
s

PLACA BOTOEIRA 
DE PAREDE

PLACA 
BOTOEIRA 

DE PAREDE
ALIMENTADOR DERIVADO 

INTERNO CENTRAL DE PORTARIA

ACESSÓRIOS DE 
EMBUTIR ALIMENTADOR ECRÃ

+ + + +

DDVC/08 VR DDSP VR DDSI VR VA/08 OPALE WHITE MITHO SB BI VAS/100MH XDV/304

62080010 60090550 60090540 62700020 62100270 62940010 67000701 62821300

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 2 1 1 1

3 1 1 1 1 3 1 1 1

4 1 1 1 1 4 1 1 1

5 1 1 1 1 5 1 1 1

6 1 1 1 1 6 1 1 1

7 1 1 1 1 7 1 1 1

8 1 1 1 1 8 1 1 1

9 1 1 1 1 9 1 1 1

10 1 1 1 1 10 1 1 1

11 1 1 1 1 11 1 1 1

12 1 1 1 1 12 1 1 1

13 1 1 1 1 13 1 1 1

14 1 1 1 1 14 1 1 1

15 1 1 1 1 15 1 1 1

16 1 1 1 1 16 1 1 1

17 1 1 1 1 17 1 1 1

18 1 1 1 1 18 1 1 1

19 1 1 1 1 19 1 1 1

20 1 1 1 1 20 1 1 1

21 1 1 1 1 21 1 1 1

22 1 1 1 1 22 1 1 1

23 1 1 1 1 23 1 1 1

24 1 1 1 1 24 1 1 1

25 1 1 1 1 25 1 1 1

26 1 1 1 1 26 1 1 1

27 1 1 1 1 27 1 1 1

28 1 1 1 1 28 1 1 1

29 1 1 1 1 29 1 1 1

30 1 1 1 1 30 1 1 1

Observação: é necessário prever 1 XDV/304 para cada 4 vídeo porteiros e 1 XDV/300A para cada 10 XDV/304.
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KIT  
O VÍDEO PORTEIRO FÁCIL  
E IMEDIATO
Com os kit de vídeo porteiros com placas botoeira Thangram e Lithos, Bpt completa a sua ampla 

oferta graças à uma gama de soluções fáceis e imediatas para qualquer exigência de instalação.

Os kit Thangram e Lithos garantem a máxima flexibilidade e óptimo desempenho para todos os 

tipos de equipamentos, quer sejam uni ou bifamiliares (para os quais foi criado especificamente 

a placa botoeira Lithos) ou grandes complexos condominiais (graças à infinita modularidade de 

Thangram).

A crescente atenção da Bpt no campo da eco-sustentabilidade está presente também nas novas 

embalagens realizadas com materiais recicláveis como garantia do impacto mínimo no ambiente.
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KIT  
O VÍDEO PORTEIRO FÁCIL  
E IMEDIATO

PODEM SER INTEGRADOS PARA A INSTALAÇÃO DE 
BLOCOS RESIDENCIAIS OU GRANDES COMPLEXOS 
RESIDENCIAIS COM A VERSÃO EVOLUTION

PRONTOS PARA A 
INSTALAÇÃO

VASTA GAMA DE  
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS

PLACAS BOTOEIRA NA 
GAMA INCLUÍDA NO KIT

SISTEMAS DE VÍDEO PORTEIRO 

ESTÉTICAS6

2

X1 E XIP
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GUIA PARA A ESCOLHA DOS KIT
AGATA PERLA FUTURA OPALE
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AGATA PERLA FUTURA OPALE
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KIT APP AGTVCB  
code 62620950

KIT APP PEV WH 
code 62620870

KIT APP PEV NF
code 62620880

KIT APP OPL WH
code 62620890

KIT APP OPLW WH
code 62620920

KIT APP OPL BK
code 62620910

KIT APP OPLW BK
code 62620930
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KIT LITHOS
O primeiro conjunto de Bpt específico aos pequenos equipamentos até 4 chamadas, dotado de função Intercom de série (sem alimentadores extras). 
Tudo com sistema de vídeo porteiro X1, com somente 2 fios.

VCM/1D

2 FIOS

Códigos e itens kit Lithos
 AGATA BASIC

AGATAKITVC04 cod. 62620820   

AGATA VC Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” a cores, cor branco.

LVC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, a cores, sistema X1.

DPH Botoeira altura dupla.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

AGATAKITV04 cod. 62620790   

AGATA V Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” em preto e branco, cor branco.

LVC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, a cores, sistema X1.

DPH Botoeira altura dupla.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

 AGATA BASIC ÁUDIO

AGATAKITC04 cod. 61700320   

AGATA C Porteiro electrónico com auscultador, cor branco.

LC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, sistema X1.

DPH Botoeira altura dupla.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

AGATA2KITC04 cod. 61700330   

AGATA C 2 porteiros electrónicos com auscultador, cor branco.

LC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, sistema X1.

DPS 2 botões únicos.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.bifamiliar

VAS/101

PEV

XDV/304

LVC/01 
+2 DPS

LVC/01 
+1 DPH

VAS/101

PEV

PEV

EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTO UNIFAMILIAR EQUIPAMENTO BIFAMILIAR
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 PERLA

LVKITPEV04 cod. 62620450 

PEV BI Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de parede, cor branco Ice.

LVC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, a cores, sistema X1.

DPH Botoeira altura dupla.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

LVKITPEV14 cod. 62620460 

PEV NF Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de parede, cor preto Fusion.

LVC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, a cores, sistema X1.

DPH Botoeira altura dupla.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

 PERLA ÁUDIO

LCKITPEC04 cod. 61700090 *disponível também com derivado PEC preto Fusion cod. 61700130. 

PEC BI Porteiro electrónico com alta voz intercomunicante de parede, cor branco Ice.

LC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, sistema X1.

DPH Botoeira altura dupla.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

LCKITPEC04B cod. 61700110 

PEC BI 2 porteiros electrónicos com alta voz intercomunicante de parede, cor branco Ice.

LC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, sistema X1.

DPS Dois botões únicos DPS.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

 FUTURA

FUTURAKITVC04 code 62621160   

FUTURA X1 WH Vídeo porteiro alta voz a cores, ecrã LCD de 7”. Cor: branco.

LVC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, a cores, sistema X1.

DPH Botoeira altura dupla.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

two-family
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Códigos e itens kit Lithos
 OPALE

LVKITOPL04 cod. 62620630 

OPALE WHITE Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de embutir, cor branco Ice.

LVC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, a cores, sistema X1.

DPH Botoeira altura dupla.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

LVKITOPL14 cod. 62620640 

OPALE BLACK Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de embutir, cor preto Fusion.

LVC/01 Placa botoeira vídeo porteiro Lithos, a cores, sistema X1.

DPH Botoeira altura dupla.

VAS/101 Alimentador 230V, 50 Hz, 60 VA, módulo de 4 unidades baixo guia DIN.

Tabela de composição para equipamentos de 1 a 4 apartamentos 

nº
 d

e 
ap

ar
ta

m
en

to
s

KIT BOTOEIRA EXTRA BOTÕES  
E TAMPAS

PARA PLACA BOTOEIRA DE 
EMBUTIR

DERIVADO 
INTERNO

DERIVADO 
INTERNO

DERIVADO 
INTERNO

DERIVADO 
INTERNO

BOTOEIRA EXTRA BOTÕES E TAMPAS ACESSÓRIOS DE EMBUTIR ECRÃ ECRÃ ECRÃ ECRÃ

+ + + ou ou ou

LVKIT.... DPS DPD LSI LCI PEV BI AGATA VC FUTURA X1 WH OPALE WHITE

61800030 61800050 60090640 61800420 62100180 62100370 62100520 62100270

1 1 1 1

2 1 2 - 1 1 1 1 1 1

3 1 - 2 1 1 2 2 2 2

4 1 - 2 1 1 3 3 3 3

Nota: preveja 1 XDV/304 para cada 4 vídeo porteiros.
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Tabela de composição para equipamentos de 1 a 4 apartamentos 

nº
 d

e 
ap

ar
ta

m
en

to
s

KIT BOTOEIRA EXTRA BOTÕES  
E TAMPAS

PARA PLACA BOTOEIRA DE 
EMBUTIR

DERIVADO 
INTERNO

DERIVADO 
INTERNO

DERIVADO 
INTERNO

DERIVADO 
INTERNO

BOTOEIRA EXTRA BOTÕES E TAMPAS ACESSÓRIOS DE EMBUTIR ECRÃ ECRÃ ECRÃ ECRÃ

+ + + ou ou ou

LVKIT.... DPS DPD LSI LCI PEV BI AGATA VC FUTURA X1 WH OPALE WHITE

61800030 61800050 60090640 61800420 62100180 62100370 62100520 62100270

1 1 1 1

2 1 2 - 1 1 1 1 1 1

3 1 - 2 1 1 2 2 2 2

4 1 - 2 1 1 3 3 3 3

Nota: preveja 1 XDV/304 para cada 4 vídeo porteiros.
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KIT THANGRAM
A gama de kit mais completa e transversal da oferta Bpt, indicada para todas as necessidades de instalação, desde o equipamento unifamiliar até ao 
pluri-complexo residencial, graças à infinita modularidade da placa botoeira Thangram.

 AGATA

AGATAKITVC01 cod. 62620760   
AGATA VC Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” a cores, cor branco.

DVC/01 ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPS Botão único.

DTS ME 3 tampas únicas cor Metal.

VA/01 Alimentador 230V, módulo de 12 DIN.

AGATAKITVCB01 cod. 62620770   
AGATA VC/B Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” a cores, cor branco, versão 

Building.

DVC/01 ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPS Botão único.

DTS ME 3 tampas únicas cor Metal.

VA/01 Alimentador 230V, módulo de 12 DIN.

AGATAKITV01 cod. 62620780   

AGATA V Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” P/B, cor branco.

DVC/01 ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPS Botão único.

DTS ME 3 tampas únicas cor Metal.

VA/01 Alimentador 230V, módulo de 12 DIN.

 OPALE

LVKITOPL04 cod. 62620580 
OPALE WHITE Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de embutir, cor branco Ice.

DVC/01 ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPS Botão único.

DTS ME 3 tampas únicas cor Metal.

VA/01 Alimentador 230V, módulo de 12 DIN.

EVKITOPL11 cod. 62620590 

OPALE BLACK Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de embutir, cor preto Fusion.

DVC/01 ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPS Botão único.

DTS ME 3 tampas únicas cor Metal.

VA/01 Alimentador 230V, módulo de 12 DIN.
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 PERLA

EVKITPEV01 cod. 62620430 

PEV BI Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de parede, cor branco Ice.

DVC/01 ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPS Botão único.

DTS ME 3 tampas únicas cor Metal.

VA/01 Alimentador 230V, módulo de 12 DIN.

EVKITPEV11 cod. 62620440 

PEV NF Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de parede, cor preto Fusion.

DVC/01 ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPS Botão único.

DTS ME 3 tampas únicas cor Metal.

VA/01 Alimentador 230V, módulo de 12 DIN.

EVKITPEVDNA00 code 62620690   

PEV BI Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de parede, cor branco Ice.

DVC/01 ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF AL Placa frontal em alumínio anodizado, cor Alumínio.

DPS Botão único.

DNA Teclado de tecno-polímero PC/ABS cinza.

VA/01 Alimentador 230V, módulo de 12 DIN.

EVKITPEVDNA10 code 62620720   

PEV NF Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de parede, cor preto Fusion.

DVC/01 ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF AL Placa frontal em alumínio anodizado, cor Alumínio.

DPS Botão único.

DNA Teclado de tecno-polímero PC/ABS cinza.

VA/01 Alimentador 230V, módulo de 12 DIN.

155

VÍ
D

EO
 P

O
R

TE
IR

O
S

K
it



KIT APP

 AGATA

KIT APP AGTVCB cod. 62620950   
AGATA VC/B Vídeo porteiro com auscultador, ecrã LCD 3,5” a cores, cor branco, versão 

Building.

DVC/08-K ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPH Botoeira altura dupla.

DTH ME Tampa altura dupla cor Metal.

VA/08-K Alimentador para equipamentos XIP, 230V, módulo de 12 DIN.

ETI/XIP APP Gateway XIP para Ethernet (3 licenças móveis incluídas).

 PERLA

KIT APP PEV WH cod. 62620870   
PEV BI Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de parede, cor branco Ice.

DVC/08-K ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPH Botoeira altura dupla.

DTH ME Tampa altura dupla cor Metal.

VA/08-K Alimentador para equipamentos XIP, 230V, módulo de 12 DIN.

ETI/XIP APP Gateway XIP para Ethernet (3 licenças móveis incluídas).

KIT APP PEV BK cod. 62620880   
PEV NF Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de parede, cor preto Fusion.

DVC/08-K ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPH Botoeira altura dupla.

DTH ME Tampa altura dupla cor Metal.

VA/08-K Alimentador para equipamentos XIP, 230V, módulo de 12 DIN.

ETI/XIP APP Gateway XIP para Ethernet (3 licenças móveis incluídas).
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 OPALE

KIT APP OPL WH cod. 62620890   
OPALE WHITE Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de embutidor, ecrã a cores 

3,5” 4:3 "botões sensitivos", cor branco Ice.

DVC/08-K ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPH Botoeira altura dupla.

DTH ME Tampa altura dupla cor Metal.

VA/08-K Alimentador para equipamentos XIP, 230V, módulo de 12 DIN.

ETI/XIP APP Gateway XIP para Ethernet (3 licenças móveis incluídas).

KIT APP OPL BK cod. 62620910   
OPALE BLACK Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de embutidor, ecrã a cores 

3,5” 4:3 "botões sensitivos", cor preto Fusion.

DVC/08-K ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPH Botoeira altura dupla.

DTH ME Tampa altura dupla cor Metal.

VA/08-K Alimentador para equipamentos XIP, 230V, módulo de 12 DIN.

ETI/XIP APP Gateway XIP para Ethernet (3 licenças móveis incluídas).
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 OPALE

KIT APP OPLW WH cod. 62620920   

OPALE W WHITE Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de embutidor, ecrã a cores 
4,3” 16:9 Touch Screen, cor branco Ice.

DVC/08-K ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPH Botoeira altura dupla.

DTH ME Tampa altura dupla cor Metal

VA/08-K Alimentador para equipamentos XIP, 230V, módulo de 12 DIN.

ETI/XIP APP Gateway XIP para Ethernet (3 licenças móveis incluídas).

KIT APP OPLW BK cod. 62620930   

OPALE W BLACK Vídeo porteiro com alta voz intercomunicante de embutidor, ecrã a cores 
4,3” 16:9 Touch Screen, cor preto Fusion.

DVC/08-K ME Placa botoeira vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, cor Preto Opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPH Botoeira altura dupla.

DTH ME Tampa altura dupla cor Metal.

VA/08-K Alimentador para equipamentos XIP, 230V, módulo de 12 DIN.

ETI/XIP APP Gateway XIP para Ethernet (3 licenças móveis incluídas).
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KIT APP MOBILE
VIDEO KIT APP MOBILE

KIT APP MOBILE cod. 62621050   
DVC/08-K ME Placa botoeira e vídeo porteiro a cores, variante Metal.

DPF NF Placa frontal em alumínio anodizado, em cor Preto opaco.

DSI Caixa de embutir.

DCI ME Moldura para versão de embutir, cor Metal.

DPH Botão altura dupla.

DTH ME Tampa altura dupla, cor Metal.

VAS/100.30 Alimentador 230V, módulo de 8 DIN.

ETI/XIP APP Gateway XIP para Ethernet (3 licenças móvel incluídas).
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PROJECTBPT
O equipamento com um clique

Bpt colo a sua disposição ProjectBPT, um software que pode ser 
descarregado gratuitamente e instalado no seu computador que 
facilita a definição dos equipamentos de porteiro electrónico e de 
vídeo porteiro realizáveis com os diferentes sistemas. O programa 
guia o utente na elaboração do equipamento desejado, produzindo 
a lista das aparelhagens necessárias, o orçamento, o anexo técnico 
de especificações. o diagrama do equipamento, a lista dos cabos e o 
cálculo métrico. Os preços de cada aparelho e as indicações sobre 
as agências e os centros de assistência Bpt podem ser facilmente 
atualizados.
O aplicativo permite elaborar orçamentos para a realização de 
equipamentos de porteiros electrónicos e de vídeo porteiros com a 
possibilidade de obter também os esquemas em blocos.

Tudo isso aproveitando de uma interface gráfica simples e intuitiva 
que permite ser operativo em 100% já logo depois de poucos minutos 
de utilização e sem a necessidade de ler manuais.
O aplicativo considera uma série de problemas comuns a muitas 
empresas que vão desde a gestão de um catálogo/lista de preços, 
a um arquivo de clientes, incluindo a gestão de lógicas empresariais 
para a realização de determinados produtos, até à gestão de 
descontos, promoções e câmbio de moedas estrangeiras.
Uma nova característica é a total personalização do software com a 
possibilidade de inserir um número qualquer de idiomas (o produto 
tem, de facto, uma cobertura mundial).
A arquitetura interna de desenvolvimento utilizada baseia-se em 
OOP que facilita a manutenção e a expansão dos componentes 
individualmente, além de permitir uma atualização fácil e simples 
dos mesmos. Tudo isto em virtude das exigências Bpt de acrescentar 
contínuos novos aparelhos ao próprio catálogo que se podem 
diferenciar seja por família de produtos seja pelos simples acessórios
O acesso aos dados baseia-se em ADO para o futuro desenvolvimento 
e integração também com o mundo WEB do qual é já um primeiro 
sinal evidente a área HELP presente na interface de trabalho. 
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Funções

 Gestão de equipamentos residenciais mistos XIP, X1 THANGRAM 

 Interface gráfica baseada em programação a 32 bits

 Possibilidade de realizar sistemas de porteiros electrónicos 200 analógicos e codificados.

 Integração da chamada codificada para os sistemas de vídeo porteiros.

 Integração da projectação também para os sistemas X2 technology

 Integração da projectação também para os sistemas 300

 Integração da projectação também para X2 technology

 Gestão de equipamentos residenciais 300.

 Gestão de equipamentos residenciais mistos 300 X2.

 Gestão de equipamentos residenciais mistos 300 X1.

 Suporte multilíngua do software

 Utilização dos KIT nos orçamentos

 Exportar dos dados presentes no arquivo clientes

 Esquemas multifilar

 Gestão das novas placas botoeira série LITHOS, THANGRAM, módulos série DM e DMVC, DIGITHA

 Integração da projectação também para os sistemas X1 THANGRAM

 Integração da projectação também para os sistemas X2 THANGRAM

 Integração da projectação também para os sistemas XIP

 Integração da projectação também para os sistemas X1 LITHOS

 Gestão equipamentos residências XIP (LAN)

 Gestão de equipamentos residenciais mistos XIP, X1 LITHOS

 Gestão câmara de vídeo separada Brahms

 Configuração/exportação agenda em formato csv

 Nova língua holandês

 Gestão módulo envio comentário

Gamas suportadas

 X1 THANGRAM 

 X2 THANGRAM 

 XIP

 X1 LITHOS

 X2 TARGHA

 X1 TARGHA

 SISTEMAS 200

 SISTEMAS 300
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ÍNDICE POR ARTIGO
ARTIGO  CÓDIGO pág. ARTIGO  CÓDIGO pág. ARTIGO  CÓDIGO pág.

A/01 61400010 98

ACMR-P 61800710 139

ACMR-P/08 61800730 139

ACMR-VR 61800690 139

ACMR-VR/08 61800720 139

AGATA C 60240050 27

AGATA C F 60240090 27

AGATA C/B 60240060 27

AGATA V 62100460 27

AGATA V BF 62100480 27

AGATA VC  62100370 27

AGATA VC BF 62100430 27

AGATA VC/B 62100380 27

AGATA VC/B BF 62100440 27

AGATA VC/B-L 62100580 27

AGATA2KITC04 61700330 150

AGATAKITC04 61700320 150

AGATAKITV01 62620780 154

AGATAKITV04 62620790 150

AGATAKITVC01 62620760 154

AGATAKITVC04  62620820 150

AGATAKITVCB01 62620770 154

BPAX/1 60090890 69

BPSH/1 60090910 69

BPVX/1 62020330 69

DBAD10 61800460 61

DC/01 60090010 56

DC/01 ME 60090020 56

DC/08 60090030 56

DC/08 ME 60090040 56

DCI 61800010 58

DCI ME 61800020 58

DDC/08 VR 60080010 75

DDC/08 VR ELU 60080020 75

DDCI VR 61800380 76

DDSI VR 60090540 76

DDSP VR 60090550 76

DDSP VR ELU 60090690 76

DDVC/08 VR 62080010 75

DDVC/08 VR ELU 62080040 75

DDVC/08 VR ME1 62080030 76

DMC/01 60090660 65

DMC/08 60090670 65

DMI 61800440 60

DMRFID 61800490 65

DMVC/01 62020080 65

DMVC/08 62020090 65

DNA 61800320 61

DNA ME 61800360 61

DP0 60090080 60

DPD 61800050 45-60

DPF AL 60090060 59

DPF AR 60090610 59

DPF BI 60090580 59

DPF BL 60090570 59

DPF ME 60090530 59

DPF NF 60090070 59

DPF NL 60090620 59

DPF RS 60090560 59

DPF VD 60090590 59

DPH 61800040 45-60

DPS 61800030 45-60

DREAD 61800370 140

DRFID 61800290 61

DSI 60090050 58

DSM 60090630 58

DTAG5 61800470 61

DTH 61800080 60

DTH ME 61800090 60

DTP 61800390 58

DTS 61800060 60

DTS ME 61800070 60

DVC/01 62020010 57

DVC/01 ME 62020020 57

DVC/08 62020030 57

DVC/08 ME 62020040 57

ETI/miniSER 62740110 140

ETI/SER XIP V2 62740120 140

ETI/XIP 62740030 140

EVKITOPL01 62620580 154

EVKITOPL11 62620590 154

EVKITPEV01 62620430 156

EVKITPEV11 62620440 156

EVKITPEVDNA00 62620690 156

EVKITPEVDNA10 62620720 156

FUTURA IP BK 62100570 

FUTURA IP WH 62100560 31

FUTURA X1 BK 62100530 32

FUTURA X1 WH 62100520 32

FUTURA X2 BK 62100550 33

FUTURA X2 WH 62100540 33

FUTURA-SI 62800560 31-32-33

FUTURAKITVC04 62621160 151

GCR/08 62740130 139

KDIN12 61800350 100-141

KDIN4 61800430 100-141

KDIN6 61800450 100-141

KDIN8 61800480 100-141

KIT APP AGTVCB 62620950 118-156

KIT APP MOBILE 62621050 119-159

KIT APP OPL BK 62620910 118-157

KIT APP OPL WH 62620890 118-157

KIT APP OPLW BK 62620930 118-158

KIT APP OPLW WH 62620920 118-158

KIT APP PEV BK 62620880 118-156

KIT APP PEV WH 62620870 118-156

KT A 61800680 27-29

KT V 62800550 27-29-35

KT VXL 62800570 31-32-33

LC/01 60090650 44

LCI 61800420 45

LCKITPEC04 61700090 151

LCKITPEC04B 61700110 151

LIC/APP001 62880090 142

LIC/APP010 62880100 142

LIC/APP050  62880110 142

LIC/APP100 62880120 142

LIC/GST001 62880010 142

LIC/GST010 62880020 142

LIC/GST050 62880030 142

LIC/GST100 62880040 142

LIC/SR001 62880050 142

LIC/SR010 62880060 142

LIC/SR050 62880070 142

LIC/SR100 62880080 142

LSI 60090640 45

LTP 61800410 45

LVC/01 62020070 44

LVKITOPL04 62620630 152

LVKITOPL14 62620640 152

LVKITPEV04 62620450 151

LVKITPEV14 62620460 151

MHKT BI 62800250 37

MHKT NF 62800260 37

MITHO BI 62117500 37
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ARTIGO  CÓDIGO pág. ARTIGO  CÓDIGO pág.

MITHO NF 62117600 37

MITHO SB BI 62940010 37-99-136

MITHO SB NF 62940020 37-99-136

NST/61 62828310 37

NVMKIT/X1 BB 62151900 37

NVMKIT/X1 GR 62152000 37

NVMKIT/X1 SV 62152100 37

OPALE BLACK 62100280 35

OPALE KP WH BF 62800390 35

OPALE W BLACK 62100260 35

OPALE W WHITE 62100250 35

OPALE WHITE 62100270 35

OPALEKP BLACK 62800370 35

OPALEKP WHITE 62800360 35

OPALESI 62800380 35

PCS/PORTER 62800320 101-142

PCS/XIP 62800310 101-142

PEC BI 60540010 29

PEC NF 60540020 29

PEV BI 62100180 29

PEV BI BF 62100230 29

PEV NF 62100190 29

PEV NF BF 62100240 29

RIR/08 62800330 141

VA/01 62700030 98

VA/08 62700020 138

VAS/100.30 62703310 98-138

VAS/100MH 67000701 37

VAS/101 62700011 98-138

VCM/1D 62828000 101-143

VCM/1D/500 62828100 101-143

VCM/2D 62823300 101-143

VCM/2D/500 62823400 101-143

VCM/4D 62823600 143

VCM/4D/500 62823700 143

VLS/101M 62800580 100-140

VLS/2 62800470 100

VLS/3 62800290 140

VLS/300 62825400 100

VRAKX/1 60090810 69

VRAKX/2 60090820 69

VRAX/1 60090770 69

VRAX/2 60090780 69

VRAX/4 60090790 69

VRAX/DIGI 60090830 69

VRAX/DIGI-P 60090840 69

VRSH/1 60090850 69

VRSH/2 60090860 69

VRSH300/1 60090870 69

VRV300/1 62020320 69

VRVKX/1 62020240 69

VRVKX/2 62020250 69

VRVX/1 62020190 69

VRVX/2 62020210 69

VRVX/4 62020220 69

VRVX/6 62020230 69

VRVX/DIGI 62020260 69

VRVX/DIGI-P 62020270 69

VSC/01 62740060 99

VSC/08 62740020 139

VSE/301.01 62747401 99-138

XAS/301.01 62704701 98-138

XDV/300A 62822000 100-141

XDV/303 62822600 141

XDV/304 62821300 99-138

XDV/304A 62825800 99-138
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ÍNDICE POR CÓDIGO
CÓDIGO ARTIGO pág. CÓDIGO ARTIGO pág. CÓDIGO ARTIGO pág.

60080010 DDC/08 VR 75

60080020 DDC/08 VR ELU 75

60090010 DC/01 56

60090020 DC/01 ME 56

60090030 DC/08 56

60090040 DC/08 ME 56

60090050 DSI 58

60090060 DPF AL 59

60090070 DPF NF 59

60090080 DP0 60

60090530 DPF ME 59

60090540 DDSI VR 76

60090550 DDSP VR 76

60090560 DPF RS 59

60090570 DPF BL 59

60090580 DPF BI 59

60090590 DPF VD 59

60090610 DPF AR 59

60090620 DPF NL 59

60090630 DSM 58

60090640 LSI 45

60090650 LC/01 44

60090660 DMC/01 65

60090670 DMC/08 65

60090690 DDSP VR ELU 76

60090770 VRAX/1 69

60090780 VRAX/2 69

60090790 VRAX/4 69

60090810 VRAKX/1 69

60090820 VRAKX/2 69

60090830 VRAX/DIGI 69

60090840 VRAX/DIGI-P 69

60090850 VRSH/1 69

60090860 VRSH/2 69

60090870 VRSH300/1 69

60090890 BPAX/1 69

60090910 BPSH/1 69

60240050 AGATA C 27

60240060 AGATA C/B 27

60240090 AGATA C F 27

60540010 PEC BI 29

60540020 PEC NF 29

61400010 A/01 98

61700090 LCKITPEC04 151

61700110 LCKITPEC04B 151

61700320 AGATAKITC04 150

61700330 AGATA2KITC04 150

61800010 DCI 58

61800020 DCI ME 58

61800030 DPS 45-60

61800040 DPH 45-60

61800050 DPD 45-60

61800060 DTS 60

61800070 DTS ME 60

61800080 DTH 60

61800090 DTH ME 60

61800290 DRFID 61

61800320 DNA 61

61800350 KDIN12 100-141

61800360 DNA ME 61

61800370 DREAD 140

61800380 DDCI VR 76

61800390 DTP 58

61800410 LTP 45

61800420 LCI 45

61800430 KDIN4 100-141

61800440 DMI 60

61800450 KDIN6 100-141

61800460 DBAD10 61

61800470 DTAG5 61

61800480 KDIN8 100-141

61800490 DMRFID 65

61800680 KT A 27-29

61800690 ACMR-VR 139

61800710 ACMR-P 139

61800720 ACMR-VR/08 139

61800730 ACMR-P/08 139

62020010 DVC/01 57

62020020 DVC/01 ME 57

62020030 DVC/08 57

62020040 DVC/08 ME 57

62020070 LVC/01 44

62020080 DMVC/01 65

62020090 DMVC/08 65

62020190 VRVX/1 69

62020210 VRVX/2 69

62020220 VRVX/4 69

62020230 VRVX/6 69

62020240 VRVKX/1 69

62020250 VRVKX/2 69

62020260 VRVX/DIGI 69

62020270 VRVX/DIGI-P 69

62020320 VRV300/1 69

62020330 BPVX/1 69

62080010 DDVC/08 VR 75

62080030 DDVC/08 VR ME1 76

62080040 DDVC/08 VR ELU 75

62100180 PEV BI 29

62100190 PEV NF 29

62100230 PEV BI BF 29

62100240 PEV NF BF 29

62100250 OPALE W WHITE 35

62100260 OPALE W BLACK 35

62100270 OPALE WHITE 35

62100280 OPALE BLACK 35

62100370 AGATA VC  27

62100380 AGATA VC/B 27

62100430 AGATA VC BF 27

62100440 AGATA VC/B BF 27

62100460 AGATA V 27

62100480 AGATA V BF 27

62100520 FUTURA X1 WH 32

62100530 FUTURA X1 BK 32

62100540 FUTURA X2 WH 33

62100550 FUTURA X2 BK 33

62100560 FUTURA IP WH 31

62100570 FUTURA IP BK 

62100580 AGATA VC/B-L 27

62117500 MITHO BI 37

62117600 MITHO NF 37

62151900 NVMKIT/X1 BB 37

62152000 NVMKIT/X1 GR 37

62152100 NVMKIT/X1 SV 37

62620430 EVKITPEV01 156

62620440 EVKITPEV11 156

62620450 LVKITPEV04 151

62620460 LVKITPEV14 151

62620580 EVKITOPL01 154

62620590 EVKITOPL11 154

62620630 LVKITOPL04 152

62620640 LVKITOPL14 152

62620690 EVKITPEVDNA00 156

62620720 EVKITPEVDNA10 156

62620760 AGATAKITVC01 154

62620770 AGATAKITVCB01 154
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CÓDIGO ARTIGO pág. CÓDIGO ARTIGO pág.

62620780 AGATAKITV01 154

62620790 AGATAKITV04 150

62620820 AGATAKITVC04  150

62620870 KIT APP PEV WH 118-156

62620880 KIT APP PEV BK 118-156

62620890 KIT APP OPL WH 118-157

62620910 KIT APP OPL BK 118-157

62620920 KIT APP OPLW WH 118-158

62620930 KIT APP OPLW BK 118-158

62620950 KIT APP AGTVCB 118-156

62621050 KIT APP MOBILE 119-159

62621160 FUTURAKITVC04 151

62700011 VAS/101 98-138

62700020 VA/08 138

62700030 VA/01 98

62703310 VAS/100.30 98-138

62704701 XAS/301.01 98-138

62740020 VSC/08 139

62740030 ETI/XIP 140

62740060 VSC/01 99

62740110 ETI/miniSER 140

62740120 ETI/SER XIP V2 140

62740130 GCR/08 139

62747401 VSE/301.01 99-138

62800250 MHKT BI 37

62800260 MHKT NF 37

62800290 VLS/3 140

62800310 PCS/XIP 101-142

62800320 PCS/PORTER 101-142

62800330 RIR/08 141

62800360 OPALEKP WHITE 35

62800370 OPALEKP BLACK 35

62800380 OPALESI 35

62800390 OPALE KP WH BF 35

62800470 VLS/2 100

62800550 KT V 27-29-35

62800560 FUTURA-SI 31-32-33

62800570 KT VXL 31-32-33

62800580 VLS/101M 100-140

62821300 XDV/304 99-138

62822000 XDV/300A 100-141

62822600 XDV/303 141

62823300 VCM/2D 101-143

62823400 VCM/2D/500 101-143

62823600 VCM/4D 143

62823700 VCM/4D/500 143

62825400 VLS/300 100

62825800 XDV/304A 99-138

62828000 VCM/1D 101-143

62828100 VCM/1D/500 101-143

62828310 NST/61 37

62880010 LIC/GST001 142

62880020 LIC/GST010 142

62880030 LIC/GST050 142

62880040 LIC/GST100 142

62880050 LIC/SR001 142

62880060 LIC/SR010 142

62880070 LIC/SR050 142

62880080 LIC/SR100 142

62880090 LIC/APP001 142

62880100 LIC/APP010 142

62880110 LIC/APP050  142

62880120 LIC/APP100 142

62940010 MITHO SB BI 37-99-136

62940020 MITHO SB NF 37-99-136

67000701 VAS/100MH 37
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