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ALARGUE OS SEUS HORIZONTES
Ecrã de 7” e funções avançadas

www.bpt.it

A nova era da vídeo portaria
Design essencial

Funções avançadas

O vídeo porteiro com ecrã de 7” fácil
de usar e perfeito em qualquer ambiente
graças ao design essencial, mas sofisticado.

Facilidade de uso com o máximo
da tecnologia Bpt. Futura é o vídeo porteiro
integrável no sistema domótico
Home Sapiens da Bpt, capaz de trocar
informações e mensagens áudio e vídeo
com os sistemas ligados.
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Ecrã de 7”
a cores TFT LCD.

Interface simples
e intuitiva, fácil de usar.

Pode ser ligado através da rede
Ethernet para a ligação
com outros dispositivos.
Equipado com web-server integrado
para a configuração e a gestão
através de browser.

Características comuns
a toda a gama
Áudio alta voz
Botões soft touch
Ecrã de 7’’ full color TFT LCD (800 x 480 pixeis)
Instalação de parede ou com caixa de embutir
Disponível nas cores branco ou preto

Perfeitamente integrável
com o sistema domótico
Home Sapiens da Bpt.
Possibilidade de gravar
e reproduzir mensagens
de voz aos sistemas ligados.
Possibilidade de gravar
vídeos áudio/vídeo provenientes
da placa botoneira.

Tamanho:
212 x 161 x 28 mm (lxhxp) de parede
212 x 161 x 10,5 mm (lxhxp) de embutir

ALARGUE OS SEUS HORIZONTES
Interface gráfica simples e intuitiva

X1 O vídeo porteiro para todos,
fácil de usar
Características funcionais
Abrir a porta
Responder e comunicar
Autoativação do vídeo
das placas botoneiras com seleção cíclica
Regular o volume do dispositivo de som
Mute durante a conversa/Desativar o
dispositivo de som com sinalização luminosa
Tecla Pânico (SOS) para pedir
socorro ao porteiro

Compatível com o sistema 2 fios X1.
Alimentação de bus ou separada.

Função troca de ecrã
Função Master/Slave
Regular o brilho
Regular a saturação da cor
AUX1
AUX2/chamar o porteiro
8 teclas para chamadas com
intercomunicadores

X2 O vídeo porteiro eficaz,
extremamente funcional
Características funcionais
Abrir a porta
Responder e comunicar
Autoativação do vídeo das placas botoneiras
com seleção cíclica
Regular o volume do dispositivo de som
Mute durante a conversa/Desativar o
dispositivo de som com sinalização luminosa
Tecla Pânico (SOS) para pedir socorro ao porteiro
Regular o brilho
Regular a saturação da cor
Regular o contraste

Compatível com o sistema 2 fios X1.
Alimentação separada.

AUX1
AUX2/chamar o porteiro
8 teclas para chamadas com intercomunicadores
Picture Capture para guardar imagens
provenientes da placa botoneira
Definições através de OSD
Entrada de 4 fios para placa botoneira de piso

IP O vídeo porteiro avançado, para um
modo diferente de comunicar
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
Abrir a porta
Responder e comunicar
Autoativação
Mute em conversa/Desativar o dispositivo de som
Tecla pânico (SOS) para pedir socorro ao porteiro

Características funcionais avançadas
Interface do utilizador moderna e
multilíngue
Receção de chamadas das placas
botoneiras XIP
Receção de chamadas áudio/vídeo do porteiro
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 contactos
Lista de comandos AUX
Integração com o sistema domótico Home
Sapiens da Bpt
Função Audio Notes
Lift Control para interagir com os sistemas
de elevador
Ver e gravar com as câmaras IP presentes
no sistema
Feedback sobre o estado da porta
Receção de mensagens de texto broadcast
enviadas pelo porteiro

Compatível com o
sistema digital XIP.

IP Esquemas de ligação
Esquema de instalação com alimentação de switch PoE
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