Logo
conectado
com a sua
vida.
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Tab 5S Up
O novo
videoporteiro
touch 5’’
conectado.
A beleza de
comunicar.
Em casa ou onde
quer que esteja,
em segurança.

1
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Design fino.
A simplicidade da forma.

Uma forma simples, compacta e
funcional. Linhas que se perdem nas
transparências da capa de vidro com um
acabamento branco brilhante.
O Tab 5S Up integra-se suavemente em
todas as paredes, sendo delicado em
todos os ambientes.
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13 mm
Espessura fina do perfil:
apenas 13 mm de saliência.
3
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Teclado capacitivo.
Comandos sensíveis ao toque com ícones
intuitivos e retroiluminação de LEDs.

Falar/Escutar

Altifalante oculto
para um melhor resultado estético.

Autoacendimento do
videoporteiro
Exclusão do toque
durante una chamada
Ativação de função
auxiliar

Abertura da
porta

44
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Design fácil.
Para gerir tudo.
Display de ecrã táctil 5’’.
O display a cores emoldura uma imagem
de alta definição (800 x 480 píxeis) de
quem toca à porta.

Interface gráfica amiga do utilizador.
Menu inteligente com páginas deslizantes
e fundo selecionável branco ou preto.

Sinais visuais e auditivos.
Um som cristalino e um feedback visual
confirmam a ativação das funções, facilitando
a utilização até mesmo às pessoas invisuais
ou portadoras de próteses auditivas.

ones

4 sinais luminosos
para avisos rápidos:
Presença de novas mensagens
Estado da ligação Wi-Fi
Função de porta aberta
Exclusão do toque

5
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Boa tarde,
o seu almoço
take-away
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Tab 5S Up.
Logo conectado com a sua vida.

Atenda, onde quer que esteja. O Tab 5S Up, para além das tradicionais funções de
videoporteiro, é dotado de Wi-Fi integrado que permite a gestão das chamadas através da
renovada app Video Door. Se estiver fora de casa e chegar o correio, pode falar com ele e
combinar uma entrega; se estiver no jardim ou no terraço basta um toque no smartphone
para abrir a porta ao seu convidado. Já não terá que se preocupar que alguém não o
apanhe em casa: sempre que um visitante tocar à sua porta a chamada será diretamente
reencaminhada para o seu smartphone.

Video Door

Wi-Fi
integrado

Obrigado.
Já vou.

Um controlo acrescido.
Se instalar um Tab 5S Up na
sua segunda casa, no seu
escritório ou na casa daqueles
que lhe são mais queridos,
pode verificar e controlar
quem toca à porta a qualquer
momento.
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Tab 5S Up e app
Video Door.
As funções para um
controlo acrescido.

Video Door

Configuração muito
simples.
Em poucos passos associa a app Video Door às
funções de videoporteiro
da sua instalação através
da utilização de assistentes intuitivos.

CHAMADAS INTERCOMUNICANTES
Para além do diálogo entre dois videoporteiros no interior do mesmo edifício, graças à app Video Door é
possível - a partir de cada uma das instalações passíveis de serem geridas - efetuar chamadas de e para
o dispositivo móvel associado. Um diálogo imediato e
direto com a respetiva habitação, mas também com
os seus entes queridos que, se precisarem de ajuda,
podem ligar para o smartphone diretamente a partir
do videoporteiro.

Andrea

8
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ABRIR O PORTÃO DA ENTRADA
Quando está fora, mas necessita de deixar
entrar alguém na sua propriedade, basta-lhe um
smartphone ou um tablet e já está.

ATIVAR AS FUNÇÕES AUXILIARES
Se estiver fora de casa ou de férias, basta um
único toque no smartphone ou tablet para garantir,
por exemplo, uma rega perfeita ao seu jardim.
Ou abrir portões, garagens e portas, acender as
luzes do jardim ou do acesso.

CONTROLAR TODAS AS CÂMARAS
A partir do videoporteiro ou no smartphone e
tablet, os espaços estão constantemente sob
o seu controlo e tem sempre uma visão precisa
daquilo que acontece. Pode visionar as imagens
das câmaras associadas ao sistema ou ativar a
do videoporteiro, sem que ninguém tenha tocado.

9
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O Tab 5S Up e a app Video Door.
Os seus espaços junto a si,
em qualquer situação.
O Tab 5S Up e a app Video Door são uma combinação
vencedora. Com uma única app pode gerir facilmente e em
total segurança até 5 sistemas de videoporteiros distintos:
por exemplo, o da habitação principal, o da casa de férias,
o do escritório e os das pessoas que lhe são queridas. E
as chamadas podem ser reencaminhadas para até 10
utilizadores distintos. Para viver e para se deslocar com total
liberdade e tranquilidade sem nunca perder de vista o que
acontece nos seus espaços.

Multi-instalações
Com uma única App
controlam-se até 5
instalações.

A minha casa

Casa de praia

Escritório

Casa dos pais

Casa dos sogros

10
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Multi-utilizadores
wi-fi
integrado

O videoporteiro reencaminha a
chamada para 10 utilizadores.

(3 utilizadores com possibilidade de pré-visualização)

Lucas

Papá

Ana

Frederico

Mamã

Mónica

André

Intuitiva, simples e versátil.
Marcos

João

Alice

Multilingue
8 versões de idioma, até mesmo em árabe.

Multi-sistemas
App Video Door Gere e recebe notificações de 5 instalações
diferentes, quer com a tecnologia Due Fili Plus quer IP.

11
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Tab 5S Up.
Máxima flexibilidade
de instalação.

Instalação de montagem saliente.
O Tab 5S Up pode ser montado diretamente
na parede ou com o suporte dedicado ou
utilizando uma caixa de embeber.
Facilidade de cablagem.
O suporte separado do monitor, dotado
de terminais amovíveis, permite efetuar a
cablagem com a máxima simplicidade. Uma
vez fixado o suporte e ligados os cabos,
basta encaixar o corpo do dispositivo com
uma rotação e pressão; para bloquear a
separação dos dois elementos existe o
parafuso anti-violação.

Instalação de semi-embeber.
Para obter a mínima saliência em relação à
parede (13,1 mm), o Tab 5S Up também pode
ser instalado de forma semi-embeber utilizando
a caixa dedicada para alvenaria e paredes leves
com pega para facilitar a instalação.

24,4 mm

Instalação de mesa.
O Tab 5S Up também pode ser
montado numa base de mesa dedicada
e opcional. A instalação ideal para
escritórios ou gabinetes profissionais.

13,1 mm
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Ideal também para atualizar ou
reestruturar instalações existentes.

videoporteiro
antigo

novo
Tab 5S Up

Pode atualizar o seu atual sistema de videoporteiro em poucos passos muito simples.
Basta substituir o videoporteiro antigo utilizando os cabos já existentes.
• O Tab 5S Up é instalável em qualquer sistema de videoporteiro Due Fili Plus existente.
• É possível instalar até 16 videoporteiros com um único alimentador de sistema.
• É fácil e rápido utilizar o assistente de configuração, ao alcance de smartphone e tablet.

13
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A gama TAB.
Abrimos as portas ao mundo.

A gama TAB completa-se com a versão de 5” com um renovado design com wi-fi integrado. Materiais de
alta qualidade, linhas elegantes, acabamentos de luxo para uma estética funcional e uma utilização absolutamente
amiga do utilizador. Elevado desempenho tecnológico e vasta gama de postos internos, quer de videoporteiros quer de
intercomunicadores, soluções completas especificamente estudadas para se adaptarem com elegância aos diversos
estilos habitacionais.

New!

TAB 7 e 7S
Linhas elegantes e leves,
como todos os modelos
da
série
Tab,
mas
revolucionárias nas funções.
Para além das tradicionais
funções de videoporteiro,
o Tab 7S - graças ao WiFi integrado e à app Video
Door - oferece a repetição de
chamada no smartphone,
garantindo um controlo total
mesmo fora de casa.

NOVO TAB 5S UP

TAB 4,3 e TAB FREE 4,3
O amplo display permite comunicar com o
exterior com total liberdade, também com
mãos livres, oferecendo uma ampla visão
do mundo fora de casa. Um videoporteiro
compacto e com uma forma elegante,
linhas suaves que suavizam os cantos e se
perdem ao longo de uma superfície lisa e
com um efeito vidro.

15
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As vantagens da
tecnologia Due Fili Plus.

A tecnologia Due Fili Plus garante ligações perfeitas entre todos os dispositivos nos quais transitam alimentação,
áudio, vídeo e dados. Permite criar, com a máxima simplicidade, sistemas de alto desempenho de comunicação, em
videoporteiros e intercomunicadores, em todos os tipos de edifício, quer em caso de nova construção ou de reestruturação.

EXPANSION
INTERFACE
INTERFACE
DE EXPANSÃO

EXPANSION
INTERFACE
INTERFACE
DE EXPANSÃO

EXPANSION
INTERFACE
INTERFACE
DE EXPANSÃO

EXPANSION
INTERFACE
INTERFACE
DE EXPANSÃO

1

2

2

3

3

32 32
MÁX.

1

Max

ATÉ 6400 POSTOS INTERNOS
Com a tecnologia Due Fili Plus podem fazer-se instalações que gerem até 484
postos externos e até 6.400 postos internos no máximo. Com a interface de
expansão é possível ampliar o sistema replicando várias instalações Due Fili
Plus até 32 blocos e 128 videocentrais de portaria.
ATÉ 1200 METROS
Com a tecnologia Due Fili Plus podem fazer-se instalações de
grandes dimensões, com uma distância entre posto interno e
externo que chega aos 1200 metros, sem perder a qualidade áudio
e vídeo do sinal. O transporte do sinal é feito com um único cabo
de diâmetro reduzido, constituído por um par de fios entrançados.
CONFIGURAÇÃO SIMPLES
A tecnologia Due Fili Plus permite uma programação verdadeiramente
simplificada. Diretamente a partir do posto interno, o instalador pode fazer a
programação com o posto externo. O sistema consegue ainda simular, após
a codificação do posto interno, uma chamada áudio/vídeo a partir do posto
externo, para verificar imediatamente o êxito da instalação.
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Características gerais.
Tab 5S Up.
Videoporteiro Tab 5S Up.
Com Wi-Fi integrado para a ligação ao smartphone ou tablet. Através da
app Video Door permite gerir as chamadas de videoporteiro, visionar as
câmaras de videovigilância ou abrir a porta de casa de modo remoto,
onde quer que se encontre.

Suporte de fixação.
Fornecido de série com o videoporteiro Tab 5S
Up, está preparado para a fixação em caixas de
embeber, de montagem saliente e base de mesa.
Permite o encaixe rápido do videoporteiro com
extrema facilidade.

Display LCD 5".
Ecrã táctil capacitivo, que permite gerir todas as
funções de videoporteiro, as chamadas intercomunicantes, as regulações de luminosidade, os
volumes de conversação e toque.

Engates de encaixe para o
videoporteiro.

1

2

Encaixe para o desbloqueio/
bloqueio do videoporteiro do
suporte.
Placa de terminais com contactos rápidos.
Para favorecer a cablagem do videoporteiro
ao sistema, a placa de terminais extraível foi
inserida diretamente no suporte. Através dos
contactos presentes na placa de terminais, o
videoporteiro poderá ser ligado rapidamente
ao sistema. A placa de terminais extraível
facilita a ligação do videoporteiro nos casos
em que não se tenha previsto uma caixa e que
haja diretamente o cabo.

1188
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Acabamento branco brilhante.
Capa em vidro para um sugestivo jogo de transparência.

Teclado capacitivo.
5 teclas e comandos sensíveis ao toque
com retroiluminação, para ativar rapidamente as principais funções de videoporteiro.

Sinais visuais e auditivos.
Feedbacks visuais que confirmam a ativação das funções
também para pessoas invisuais
ou com próteses auditivas.

Por motivos de paginação gráfica, as fotos dos produtos não estão representadas com proporções equivalentes.

08/07/2021 17:56:46

Modos de instalação.
Instalação

Componentes para a instalação

Semi-embeber

Com caixa de semi-embeber 40590.
Em plástico, pode ser instalada em paredes em
alvenaria e em paredes leves.
A caixa garante a saliência do videoporteiro Tab 5S
Up de 13,1 mm.
40590

13,1 mm

Montagem saliente
Com caixas de embeber.
O suporte está preparado para a fixação em caixa de
embeber redonda de 2 módulos (71701), retangular
vertical/horizontal de 3 módulos (V71303/V71703),
retangular de 4+4 módulos (6149 ou V71318/
V71718 com acessório 755S).

Com buchas.
O suporte pode ser fixado à parede com 4 buchas
no caso de estar previsto apenas o cabo.

24,4 mm

Mesa

Com base de mesa 40595.
Em plástico transparente com borrachas antiderrapantes e passa-cabos para cabo Due Fili Plus.
A base fixa-se ao suporte do videoporteiro com os
parafusos fornecidos.
40595

19
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Tab 5S Up: kits pré-configurados Due Fili Plus
Kit de videoporteiro alta-voz monofamiliar

Caractéristiques principales

Kit de videoporteiro monofamiliar para a realização de um
sistema de videoporteiro para uma única unidade habitacional
com tecnologia Due Fili Plus.
O kit contém:
• um videoporteiro alta-voz TAB 5S Up com ecrã LCD 5” a
cores, dotado de teclado capacitivo e display touch-screen
para funções de videoporteiro: falar/escutar, abertura do
trinco, autoacendimento, transferência de chamadas, serviços
auxiliares (tipo luz das escadas), exclusão da campainha e
chamadas intercomunicantes. Com Wi-Fi integrado para a
chamada no smartphone com a app Video Door.
• uma botoneira áudio/vídeo a cores da série 1300/E 1 módulo
40135, com unidade eletrónica 40135 com caixa para
instalação de montagem saliente ou de embeber.
• um alimentador 6922.1 com saída 30 Vdc, alimentação 110240 V~ 50/60 Hz, instalação em calha DIN (60715 TH35),
ocupa 8 módulos de 17,5 mm.

Kit portier-vidéo pour la connexion de 2 conducteurs non
polarisés (paires torsadées) seulement, portier-vidéo/alimentateur,
alimentateur/plaque, plaque/gâche, transfert d’appel par l’app
vidéo Door sur smartphone (à commander séparément).
Il est conseillé d’utiliser le câble 732H.E.100, 732H.E.500,
732I.C.100, 732I.E.100, 732I.E.500 (à commander séparément).
Le kit est extensible et permet d’ajouter des portiers-vidéos et
des plaques.
Alimentation 110-240 Vca 50/60 Hz.

App Video door
App imediata e intuitiva que permite gerir as funções de
videoporteiro a partir do próprio smartphone e tablet. Graças
ao Wi-Fi integrado no videoporteiro Tab 5S Up, através da app
é possível receber chamadas provenientes da botoneira, fazer
chamadas intercomunicantes, abrir o trinco, ativar os serviços
auxiliares (acendimento das luzes das escadas, ativar a rega,
etc.), enviar e receber mensagens de texto e consultar as
gravadas.
Graças à sua interface fácil e intuitiva, permite a configuração
do dispositivo (smartphone ou tablet) seguindo simples passos autoguiados e através da leitura do QR code, visualizável
no ecrã do videoporteiro, sem alterar as definições do router
ou subscrever outros serviços para a configuração. A app foi
renovada com a adição das novas funções “Multi-Instalações”
e “Multi-Utilizadores”.

App Video Door disponível
no site Vimar ou lojas Apple
e Google Play
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Tab 5S Up: kits pré-configurados Due Fili Plus
Kit de videoporteiro alta-voz monofamiliar
 K40515.E

Kit de videoporteiro monofamiliar alta-voz a cores Due Fili Plus com:

- 1 videoporteiro Tab 5S Up Due Fili Plus Wi-Fi 40515 branco com Wi-Fi integrado para repetição de chamada no smartphone,
- 1 botoneira série 1300/E de embeber ou de montagem saliente em alumínio anodizado 40151,
- 1 unidade eletrónica áudio/vídeo 40135,
- 1 alimentador 6922.1

 K40515.E

Video Door

Os desenhos das vistas laterais indicam a dimensão total e a profundidade de embeber em mm
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Videoporteiros Tab 5S Up Due Fili Plus

Tab 5S Up - Teclas e sinais
Teclas
Falar/escutar:
- Atender uma chamada
- Encerrar uma conversação
Abertura da Porta (Trinco): ativa o trinco do posto
externo em chamada/conversação ou então do posto
externo principal.
A função da tecla pode ser modificada através de
programação.
Autoacendimento: ativa o posto externo principal.
A função da tecla pode ser modificada através de
programação.

40515 - Display, teclas e placa de terminais de ligação
A) Display LCD 5" de ecrã táctil.
B) Microfone.
C) Sinais.
D) Teclas.
E) Suporte de fixação.
F) Placa de terminais para a ligação do videoporteiro: ao sistema Due
Fili Plus, a um botão externo para chamada de patamar, a um
toque para a repetição de chamada e a um contacto para "Função
de Alerta".

Exclusão do toque.
Ativação auxiliar: ativa o primeiro relé do sistema Due Fili
Plus (Aux 1).
A função da tecla pode ser modificada através de
programação.

E
B

UP

A

Sinais

CH
CH

Novas notificações e mensagens.

M

•

Diretiva RED; diretiva RoHS; normas EN 62368-1, EN 301 489-17,
EN 300 328, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN 63000.
A Vimar SpA declara que o equipamento de rádio
está conforme a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível na ficha de produto no seguinte endereço Internet:
www.vimar.com.
Regulamento REACh (UE) n.º 1907/2006 – art. 33. O produto
poderá conter vestígios de chumbo.

M IN
F

PE

IN

•
•

Conformidade normativa

FP

•

Alimentação: Bus Due Fili Plus.
Entrada para alimentação suplementar (6923).
Display LCD 5”, 800x480 píxeis, 16M cores.
Acabamento brilhante tipo espelho do display, na cor branca.
Teclado capacitivo sensível ao toque com símbolos
retroiluminados e display de ecrã táctil.
Sinais visuais para: novas notificações e mensagens, falta
de conectividade Wi-Fi, estado de porta aberta/função de
gabinete profissional e exclusão do toque.
Atendedor vídeo configurável.
Envio de pedido prioritário de assistência para os postos
de portaria. Função apenas disponível se no sistema estiver
instalado o serviço de central de portaria 40510.
Lista de contactos do sistema e menu de favoritos
personalizável para um acesso rápido.

E-

•
•
•
•
•

- E+

E+

Características principais

• Configuração do utilizador através de interface gráfica.
• Campainha eletrónica: com diversificação entre melodias distintas
para chamada da botoneira, intercomunicante e patamar.
• Função de gabinete profissional com faixas horárias e
programação semanal.
• Entrada para chamada de patamar.
• Entrada para função de "Alerta".
• Suporte para serviço de chamada remota em smartphone/
tablet através de conectividade Wi-Fi.
• Predisposto para instalação:
- de semi-embeber em paredes em alvenaria ou paredes leves
com caixa 40590.
- de montagem saliente com placa de encaixe para a fixação
a uma caixa de embeber (redonda de 2 módulos Vimar
V71701, retangular vertical/horizontal de 3 módulos Vimar
V71303/V71703, retangular de 4+4 módulos Elvox 6149 ou
Vimar V71318/V71718 com acessório 755S).
- de mesa com base 40595.
• Dimensões do videoporteiro: 148x158x24,4 mm (instalação
de montagem saliente), 148x158x13,1 mm (instalação de
semi-embeber).

2

Videoporteiro alta-voz com ecrã LCD 5” a cores. Munido de
teclado capacitivo retroiluminado e display de ecrã táctil para
funções de videoporteiro: falar/escutar, abertura do trinco,
autoacendimento, transferência de chamada, serviços auxiliares
(tipo luz das escadas), visionar as câmaras de videovigilância,
exclusão do toque e chamadas intercomunicantes.
É possível efetuar as regulações: da luminosidade, do volume
da campainha, exclusão da campainha com a ativação
da função “Utilizador ausente” e a seleção do tipo de
campainha. Possibilidade de diferenciar as campainhas para as
chamadas de diversos pontos como, por exemplo: botoneira
externa, chamada de patamar, chamada intercomunicante. O
videoporteiro é dotado da função teleloop para portadores de
aparelhos auditivos.

2 1

1

Videoporteiros alta-voz Tab 5S Up de montagem saliente

F

Falta de conectividade.
Porta aberta/Estado de função de gabinete profissional.
Toque excluído/Não incomodar.

C

D
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Videoporteiros Tab 5S Up Due Fili Plus
Videoporteiros alta-voz Tab 5S Up de parede
Videoporteiro alta-voz Tab 5S UP de montagem saliente para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para repetição de chamada em
smartphone com app dedicada, display de ecrã táctil a cores LCD 5”, teclado capacitivo para funções de videoporteiro e chamadas
intercomunicantes, atendedor de chamadas vídeo, teleloop para próteses auditivas, suporte para fixação em caixa retangular ou
redonda, instalação de montagem saliente ou de semi-embeber, branco

 40515

24,4

158

148

13,1

Video Door

 40515

Acessórios
Base de mesa para videoporteiro série Tab 5 UP
Caixa de embeber para videoporteiro série Tab 5 Up (GW 850 °C) para paredes leves e alvenaria, azul

134,4

 40595
 40590

168,9

140,1

133

 40595

124

39

 40590

App Video Door disponível
no site Vimar ou lojas Apple
e Google Play
Os desenhos das vistas laterais indicam a dimensão total e a profundidade de embeber em mm
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Mais oportunidades
para si
Somos uma equipa de profissionais que
fornecem um suporte profissional e soluções
personalizadas para automatizar, ligar e monitorizar
todo o edifício garantindo uma estética total e a
coordenação de todos os dispositivos.
vimar.com - a nossa plataforma de serviços em
linha, disponível 24 horas sobre 24, 7 dias em 7.
O know-how da Vimar ao seu alcance.
Navegue no catálogo online, uma base de
dados detalhada de todos os nossos códigos com
desenhos técnicos, manuais de instruções e fotos
dos produtos.
Aceda à secção de download e escolha o seu
idioma:
• Catálogos e brochuras dedicados da nossa
gama de produtos, sistemas e soluções.
• Secção de tutoriais de vídeo, também disponível
no Canal You Tube.
Na homepage aceda à secção Novidades para se
manter atualizado e à secção Referências para estar
informado sobre os nossos últimos Projetos.
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A Vimar reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as características dos produtos indicados.
Por motivos de paginação gráfica, as fotos e os desenhos dos produtos não são representados com proporções equivalentes.

Cat_lancio Tab 5S Up - EX.indd 3

08/07/2021 17:57:06

B.C21026 PT 2103

Energia Positiva. Insieme

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 Fax +39 0424 488 709 www.vimar.com
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