
nova
Monitor Vídeo porteiro de encastrar com áudio em alta voz

Vídeo porteiro de encastrar a cores com ecrã LCD de 2” exclusivo 
da BPT. Graças às suas pequenas dimensões, o Nova é instalado em 
caixas modulares de  3 ou 6 módulos e pode ser configurado com aros  
disponíveis em várias cores. Por ser compatível com outros artigos dos 
sistemas bpt, possibilita a criação de instalações mistas com telefones 
porteiro por micro auscultador ou alta voz.
Para versão de mesa está  disponível o suporte NS/61.

Nova, o monitor vídeo porteiro mais pequeno  do mundo

Branco

Prata

Cinza antracite

cores disponíveis

COMPATIBI LIDADE DO SISTEMA

2 FIOSInternet prOtOcOl nO BUS MUltIFIlAre



Monitor a cores com ecrã de 2” 

Ajuste de saturação da cor

Ajuste do brilho da imagem

Microfone incorporado

Auto inserção da placa de botoneira

Activação da comunicação áudio

Comando de abertura da porta

Indicador de funcionamento

AUX 1 Botão para comando auxiliar 
centralizado da luz de escada, ou 
selecção da placa de botoneira

AUX 2 comando auxiliar (chamada ao 
Porteiro em instalações residenciais)

Instalação encastrada

Acessórios:
versão De MesA

Tabela de COMPaTIbIlIdade:

Nova é compatível com uma vasta gama de aros  de 
aparelhagem modular (Vimar, Ave, BTicino, Gewiss, ABB, Legrand).

Nota: Os aros indicados das imagens não estão incluídos  
nas embalagens.

Módulo áudio alta voz

Para os códigos relacionados com o módulo de áudio, consultar o catálogo geral da BPT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
funções e dimensões

cód i gos
                                                                     Monitores  

KIT MONITOR PARA sIsTeMA X1 - 300
Artigo Código Descrição

NVMKIT/X1 BB 62151900 Kit monitor de 2” a cores com módulo áudio alta voz, cor branca. suportes para caixa de 
encastramento de 3 e 6 módulos incluído na embalagem.

NVMKIT/X1 GR 62152000 Kit monitor de 2” a cores com módulo áudio alta voz, cor cinza antracite. suportes para caixa 
de encastramento de 3 e 6 módulos incluído na embalagem.

NVMKIT/X1 SV 62152100 Kit monitor de 2” a cores com módulo áudio alta voz, cor prata. suporte para caixa de 
encastramento de 3 e 6 módulos incluído na embalagem.

sIsTeMA 200
Artigo Código Descrição

NVMKIT/200 BB 62152200 Kit monitor de 2” a cores com módulo áudio alta voz, cor branca. suportes para Caixa de 
encastramento de 3 e 6 módulos incluído na embalagem.

NVMKIT/200 GR 62152300 Kit monitor de 2” a cores com módulo áudio alta voz, cor cinza antracite.suportes para caixa de 
encastramento de 3 e 6 módulos incluído na embalagem 

NVMKIT/200 SV 62152400 Kit monitor de 2” a cores com módulo áudio alta voz, cor prata. suporte para caixa de 
encastramento de 3 e 6 módulos incluído na embalagem

ACESSÓRIOS
Artigo Código Descrição

NST/61 62828310 suporte de mesa para NVM/… + NC/…, cinza antracite

Nova também está disponível para versão, de mesa 
através do suporte NST/61

DIMENSõES:
Caixa de encastrar para 6 módulo standard 
(CxAxL) 174x59x49,8 mm

Caixa de encastrar para 3 módulo standard 
(CxAxL) 96x59x49,8 mm

BPT Spa
Sede e centro de direcção:
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) – Itália

Tel. +39 0421/241041
Fax +39 0421/241053
info@bpt.it
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