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Porteiro Eletrônico c/ Vídeo Color
60 Hz c/ Teto

Porteiro Eletrônico c/ Vídeo Pinhole
P&B 60 Hz c/ Teto

Características:
Vídeo Porteiro Color composto por uma câmera aparente (lente convencional)
com circuito de áudio, acionamento de fechadura e
geradora de toque de chamada, um monitor com tela
de 4" e fone acoplado, nas
cores branca ou prata. O sistema permite visualização
de uma segunda imagem
(câmera auxiliar) conectada
e selecionada pelo monitor interno. Possui alarme antiviolação no
painel externo e aceita até 4 pontos internos (monitores ou
interfones AZ01). Esse modelo tem aba protetora para o painel
externo e ajuste de inclinação da lente da câmera. O Vídeo Porteiro tem design atual e se aplica a diversos ambientes, proporcionando mais conforto e segurança.

Características:
Vídeo Porteiro Preto e
Branco compostos por
câmeras aparentes (lente
convencional) ou pinhole
(lente oculta) com circuito
de áudio, acionamento de
fechadura e geradora de
toque de chamada, um
monitor na cor branca ou
prata com tela 4" e fone
acoplado. O sistema permite a visualização de uma segunda imagem (câmera auxiliar) conectada e selecionada pelo monitor interno. Possuem alarme antiviolação no painel externo, leds
infravermelho que permitem a identificação do visitante no escuro e aceitam até 4 pontos internos (monitores ou interfornes AZ01).
Esses modelos têm aba protetora para o painel externo. O vídeo
Porteiro tem design atual e se aplica a diversos tipos de ambientes, proporcionando mais conforto e segurança.

Porteiro Eletrônico F8 NT - AZ01

Porteiro Eletrônico F9-AZ01

Características:
Kit Porteiro Eletrônico de sobrepor
com teto (proteção contra intempéries)
e sem teto, contendo um Porteiro
Eletrônico F8NT e um interfone modelo AZ01. Fabricado em alumínio e
plástico ABS permite a instalação de
até 3 extensões (um fone que acompanha o Kit mais 2 interfones avulsos
modelos LD.01 ou AZ.01). Seu design
atual e pequenas dimensões combinam com diferentes ambientes de
instalação. Possui alarme antiviolação para o painel do porteiro
eletrônico, ajuste de áudio externo e aciona fechadura elétrica
HDL.

Características:
Kit Porteiro Eletrônico de sobrepor com teto
(proteção adicional para intempéries)
contendo um Porteiro Eletrônico F9 AZ,
uma fonte de alimentação TRA-400 e um
interfone modelo AZ01. Fabricado em
alumínio e plástico ABS, permite a instalação de até 6 extensões (um fone que
acompanha o Kit, mais 5 interfones avulsos modelos LD01 ou AZ 01). Seu design
atual e pequenas dimensões combinam
com diferentes ambientes de instalação.
Possui ajuste de áudio interno e externo e aciona a fechadura
elétrica HDL.

Interfone Mod. AZ01 Branco
Características:
Interfone padrão HDL para Porteiros Eletrônicos Residenciais e Coletivos, pode
ser também aplicado como extensão de
áudio em Vídeos Porteiros. Circuito eletrônico em SMD, cápsula receptora dinâmica de alta qualidade para recepção
e microfone de eletreto para transmissão de áudio. Com design atual e pequenas dimensões, é fabricado em plástico ABS e possui botão para acionar a
fechadura elétrica. Disponível em 4 cores (branca, cinza, azul e grafite) e também na versão AZ02 (com 2 botões) para o acionamento de portão
automático ou para a comunicação interna.

Fechadura C-90 Dupla Preta
Ajustável
Características:
Fechaduras Elétricas de sobrepor para
portas ou portões de metal ou madeira. Compatíveis com todos os Porteiros Eletrônicos e Vídeo Porteiros
HDL. Com cilindro externo ajustável
de alta qualidade. Possuem ajuste
para leves e pesadas e memória mecânica (destrava ao primeiro impulso).
O exclusivo sistema de segurança
contra abertura ilícita por impacto denominado SBE (sistema de
bloqueio por esfera) proporciona mais segurança.

