
PAINÉIS EXTERNOS 



2 WIRES 

Painel de botões funcional 

Módulo 

expansor 
Ref. 1083/17 

Painéis externos 

• Sinthesi S2 possui estrutura em alumínio  

• IP42 

• Até 64 botões de chamada com módulos expansores 

n. 4 

• Programação via dip switches 

• Conexão para fechadura e contato seco para portão 

• Até  32 nomes no painel iluminados diretamente 

• Totalmente acessível para usuários com necessidades 

especiais, sinais luminosos indicam o status do sistema: 

chamada efetuada, chamada em curso, porta aberta 

• Compatível com tecnologia T-switch presente em 

aparelhos auditivos 



2 WIRES 

Até 5 câmeras (coaxial) do CFTV  

com Ref. 1083/69 e Ref. 789/3 

Painéis de botões funcional 

Painéis externos 

Ref. 1083/9 Ref. 1083/78 (50Hz) 

Ref. 1083/79 (60Hz) 

 



2 WIRES 

• Sinthesi S2 com estrutura de alumínio 

• IP42 

• Teclado alfa-numérico 

• Diretório de até 4200 nomes 

• Código de 4 dígitos individuais para abertura de porta 

• 100 códigos não associados  à nomes p/ abertura de portas 

• Seleção de nome através de uma lista ou busca pela inicial 

• Gerenciamento de sensor de porta principal 

• Gerenciamento de entrada de vídeo para câmeras de vigilância 

• Programável via bluetooth  

 

Painél de botões funcional 

Painéis externos 



2 WIRES 

Módulo 

expansor 

Ref. 1083/17 

Painel de botões funcional 

Painéis externos 

• Sinthesi Steel possui corpo de aço e resistente a vandalismo 

 

• IP45-IK09 

... mesmas especificações da linha S2, exceto: 
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Cabo flat nos módulos de chamada de 

4 botões pronto para conexão  

 Ref. 1083/17  - módulo expansor 

Módulo 

expansor 
Ref. 1083/17 

Painel de botões funcional 

Painéis externos 
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Módulo para deficientes auditivos 
• Permite que pessoas utilizando aparelhos aditivos com tecnologia 

T-switch recebam o sinal de audio diretamente no aperelho. 

• Necessita ser alimentado por um transformador Ref. 9000/230 

(50Hz) – Ref. 9000/110 (60 Hz) 

 
 

Module com mensagens de voz e LEDs 
• Permite que o usuários saibam o status do sistema através de 

mensagens de áudio e indicações luminosas 

•       Vermelho com mensagem de áudio «CHAMADA EM PROGRESSO» 

 

•        Amarelo para «CONVERSAÇÃO EM PROGRESSO» 

 

•        VERDE com mensagem de voz «PORTA ABERTA» 

 

• Necessita ser alimentado por um transformador Ref. 9000/230 (50Hz) – 

Ref. 9000/110 (60 Hz) 
 

Painel de botões funcional 

Painéis externos 

ILA: 

Ref. 1148/48 (S2) 

Ref. 1158/48 (Steel) 

 DDA: 

 Ref. 1148/47 (S2) 

 Ref. 1158/47 (Steel) 
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• Acabamento em aço resistente a vandalismo 

• Display colorido 3,5’’ 

• Indicação das operações realizadas 

• Suporte integrado para pessoas com necessidades especiais 

• IP45-IK09 

• Corpo resistente a remoção 

• Conexão para acionamento de fechadura e saída de relé 

• Integrated keypad and proximity reader 

• Fácil instalação  

• Botão concierge 

Placa de rua 

Painéis Externos 
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• Acabamento em vidro 

• Display de 3,5’’ 

• Indicação das operações realizadas 

• Suporte integrado para pessoas com necessidades especiais 

• Teclado soft touch 

• Superfície polida 

• Conexão para acionamento de fechadura e saída de relé 

• Detecção de porta aberta 

• Botão concierge 

Placa de rua 

Painéis Externos 
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• Painéis customizáveis 
 

• Diferentes tipos , tamanhos e materiais 

 
 

www.prodeltorino.it 
 

Painés estilizados 

Painéis Externos 

Tratameto anti-corrosão 
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Programação via dip-switch 

• Os painéis funcionais são 

equipados com 2 séries de  

dip-switches: ID e AUX 

 

Aux ID= 0, 1, 2,.. 31 

Interruption Interruption 

Painéis Externos 
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Programação via Bluetooth 

• Os painéi são equipados com um 

receptosr/transmissor bluetooth pra facilitar a 

programação de nomes e códigos de abertura de 

porta 

 

• Entre com a senha para acessar a programação, 

ative o software 2Voice_Mobile (disponível em 

www.urmet.com) 

Bluetooth 

device 

Painéis Externos 

2Voice_mobile 
 

 


