SISTEMAS DE 2 FIOS

…Somente com 2 fios
• 2Voice é ideal para residências, vilas, condomínios residenciais
(até 4064 usuários)
• Função de intercomunicação dentro do apartamanto ou com outros
moradores
• Seleção cíclica das câmeras
2Voice é o sistema inteligente que possui soluções para todas as necessidades
•
•
•
•
•

Interfonia com opção de vídeo
Painéis de entrada com câmera colorida
Ativações suplementares
Acionamento de duas portas (ou portões)
Monitoramento de porta aberta
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Sistemas de 2 fios
• 2Voice é um sistema de dois fios não polarizados
facilmente outras funcionalidades

que integra

• Somente 2 fios do painel de entrada para o o monitor interno
• Ideal para reforma de prédios sem necessitar troca de fiação

• Proteção contra curto-circuito
• Controle cíclico de uma/duas câmeras sem hardware extra, e de até
5 câmeras com equipamento adicional

• Com soluções flexíveis é ideal para aplicações desde pequenas vilas
até prédios residenciais
• Máxima confiabilidade devido a altos padrões de qualidade e
controle
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Possibilidades 2 Voice
• Troca de equipamentos com o sistema ativo
• Fácil e rápida programação via dipswitch (sem terminal programador)
• Estações internas com múltiplas configurações de cabeamento: IN/OUT, star or misturado
• Até 4 estações internas no mesmo apartamento

• Auto inserção para todos os vídeo porteiros e câmeras de CFTV
• Intercomunicação entre estações no mesmo apartamento ou de outros moradores
• Possibilita escolha entre 5 diferentes tons de chamada
• Até 64 botões de chamada utilizando um painel funcional

• Painel de entrada para chamar mais 4000 usuários
• Concierge switchboard: modos diurno e noturno
• Acesso de pedestres programável como livre ou privado e com tempo de ativação.
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…2 fios em qualquer lugar
distribuidor de 4 usuários –
Ref. 1083/55

2 fios

Conexão IN/OUT
Fonte de alimentação
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Funções e serviços
Serviço de
intercomunicação

Portaria

Segurança
por vídeo

Seleção de tom

Serviços
auxiliares

Segundo
acionamento
de porta

Aviso de
porta aberta
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