
IP over 2 wires.
Alto desempenho e 

simplicidade da cablagem. 
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De alta performance e fáceis de instalar, com apenas 2 fios, os kits de 
videoporteiro permitem controlar quem toca à porta mesmo estando fora 
de casa. Graças ao monitor com Wi-Fi integrado e à app View Door, 
é possível receber e gerir as chamadas de videoporteiro diretamente no 
smartphone ou tablet.
Os nossos kits de videoporteiro têm todos uma qualidade de vídeo 
Full-HD (resolução de 2 Mpx), um grande ângulo de captação (lente 
grande angular de 160°) e permitem ligar até 3 câmaras Wi-Fi.

A app View Door é simples e com uma interface gráfica amiga do 
utilizador, permite atender, a partir do smartphone ou tablet, as 
chamadas de videoporteiro, comandar o trinco de casa e ver as 
imagens transmitidas a partir do posto externo e das câmaras 
eventualmente instaladas e conectadas.

O desempenho da tecnologia 
IP alia-se à simplicidade da 
cablagem de 2 fios.

A partir de um smartphone 
ou tablet está sempre tudo 
sob controlo.

App 
View Door
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K40980
Kit de videoporteiro IP over 2 wires de parede contendo: 1 
monitor de ecrã tátil alta-voz, Wi-Fi integrado para repetição 
de chamadas em smartphones com app dedicada, display a 
cores LCD de 7”, completo com suporte para montagem na 
parede, 1 botoneira de áudio-vídeo com proteção para a chuva 
configurável para 1, 2 ou 4 famílias com leitor RFID com saída 
de relé configurável NO ou NC para trinco elétrico ou contacto 
seco, 5 chaves RFID Mifare coloridas (art. 40169), 1 alimentador 
(art. 40105).

K40981
Kit de videoporteiro IP over 2 wires de parede contendo: 2 
monitor de ecrã tátil alta-voz, Wi-Fi integrado para repetição 
de chamadas em smartphones com app dedicada, display a 
cores LCD de 7”, completo com suporte para montagem na 
parede, 1 botoneira de áudio-vídeo com proteção para a chuva 
configurável para 1, 2 ou 4 famílias com leitor RFID com saída 
de relé configurável NO ou NC para trinco elétrico ou contacto 
seco, 5 chaves RFID Mifare coloridas (art. 40169), 1 alimentador 
(art. 40105)..

Os kits IP over 2 wires.

9 boas razões para escolher os nossos kits de 
videoporteiro.

monofamiliar bifamiliar

Expansíveis
É possível a extensão do sistema ligando até 2 pos-
tos internos para cada unidade habitacional.

Intercomunicantes
É possível a chamada e a conversação entre postos 
internos instalados dentro do mesmo sistema.

Prontos a usar
Não é necessário programá-los, basta ligar os dispo-
sitivos com apenas 2 fios.

Ligação com apenas 2 fios
Apenas são necessários 2 fios para ligar o posto ex-
terno, o alimentador e o posto interno.

App View Door
Para receber e gerir as chamadas de videoporteiro 
diretamente no smartphone ou tablet.

Ligação de câmaras Wi-Fi
É possível ligar até 3 câmaras Wi-Fi por aparta-
mento. Câmaras Vimar suportadas 46237.040A, 
46239.040A e 46241.036A.

Retrofit sistemas de 2 fios
No caso de renovações de sistemas de 2 fios exis-
tentes, é possível simplesmente substituir os postos 
internos e externos, mantendo a mesma cablagem.

Controlo de acessos
Controlo de acessos através do leitor de cartões 
RFID presente no posto externo (até 10 chaves di-
ferentes).

Assistentes de voz
Compatível com os assistentes de voz Amazon Ale-
xa.



   5

REC

Monitor com Wi-Fi integrado. 

Ecrã tátil 
de 7”

Monitor com Wi-Fi integrado
Graças ao Wi-Fi integrado, o posto interno comuni-
ca com smartphones e tablets. E as chamadas de 
videoporteiro podem ser geridas a partir de qualquer 
lugar.

Postos internos intercomunicantes 
A partir de qualquer monitor é possível comunicar com 
outro monitor ligado ao mesmo sistema.

Gravação de vídeo e imagem
Em automático ou no modo manual é possível capturar 
as imagens e vídeos do autor da chamada a partir da 
botoneira externa.

Cartão Micro SD de 8 a 128 GB
O micro cartão SD (não incluído) permite-lhe capturar 
imagens e vídeos.

Menu multilingue
O menu do display é programável em 8 línguas: italiano, 
inglês, francês, espanhol, alemão, grego, português e 
holandês.

Câmara de CCTV Wi-Fi  
É possível visualizar até 3 câmaras de CCTV Wi-Fi por 
unidade habitacional (função opcional).
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IP54
IK07

160°

Botoneiras externas.

Metal
IP54 - IK07

Controlo de acessos
Controlo de acessos através do leitor de cartões RFID 
presente no posto externo (até 10 chaves diferentes).

Retroiluminação do cartão porta-nome e 
dos ícones
A retroiluminação de LEDs torna claramente visíveis os 
cartões porta-nome e os ícones retroiluminados que in-
dicam a função em curso.

Mensagens de voz multilingues
Mensagens de voz multilingues em 8 línguas diferentes 
(italiano, inglês, francês, espanhol, alemão, grego, portu-
guês e holandês).

Trinco e serviços auxiliares
É possível alimentar diretamente um trinco elétrico e ligar 
um serviço auxiliar à saída de relé com tempo de ativa-
ção programável.

Câmara grande angular de 160°
Equipadas com câmara a cores de 2 Mpx, lente grande 
angular com ângulo de captação horizontal de 160°.

Audio Full duplex com Echo Canceller e 
redução de ruído
Echo Canceller permite uma conversa natural e bidire-
cional, evitando automaticamente os incómodos retor-
nos de áudio (efeito Larsen). A escuta é sempre nítida e 
clara graças à função de Redução de Ruído.

Proteção para a chuva e cartão porta-
-nome
Botoneiras equipadas com proteção para a chuva, car-
tão porta-nome retroiluminado e acessórios para insta-
lação na parede.

Grau de proteção IP54 e IK07
Proteção contra poeiras e salpicos de água IP54 e 
contra impactos mecânicos IK07.
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46237.040A
Câmara Bullet Wi-Fi, resolução Full-HD (2 
Megapixel, 1920x1080), lente de focagem 
fixa de 4 mm com visão de 90°, funções 
de detetor de movimento e envio de 
notificações. Suporta cartão SD até 128GB 
(não incluído), compatível com assistentes 
de voz.

46239.040A
Câmara PT Wi-Fi motorizada, resolução 
Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080), lente de 
focagem fixa de 4 mm com visão de 96°, 
funções de detetor de movimento e envio de 
notificações. Suporta cartão SD até 128GB 
(não incluído), compatível com assistentes de 
voz.

46241.036A
Câmara PT Wi-Fi motorizada, instalação de 
montagem saliente (IP65), resolução Full-HD 
(2 Megapixel, 1920x1080), lente de focagem 
fixa de 3,6 mm com visão 100°, funções 
de detetor de movimento, áudio e envio de 
notificações, Cartão SD de 32 GB incluído.

Pode adicionar câmaras Wi-Fi.

Exemplo de ligação e integração com 
câmaras Wi-Fi.

A cada kit de videoporteiro IP over 2 wires é possível ligar até 3 câmaras Wi-Fi por unidade habitacional.

Alimentador

MonitorBotoneira 
externa

Router

App
View Door

Câmaras Wi-Fi
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