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Central modular
e ampliável.
Optymus 32
Central de 4 a 32 ramais (Modular).
Características técnicas:
• Instalação rápida e prática (conexão com modular jack).
• Software CTI Optymus gratuito.
• Programação via terminal telefônico e/ou CTI (serial).
• Função Bootloader.
• Programação de ramais flexíveis de 6 dígitos.
• Programação de ramais flexíveis sequenciada.
• Programação categoria de ramal.
• Funções: siga-me, conferência, pêndulo e captura de ramal.

Centrais modulares
e ampliáveis.
Optymus 64 e 144
Centrais com até 64
ramais e 144 ramais.
Características técnicas:
• Instalação rápida e prática (conexão com modular jack).
• A ligação pode ser direta entre duas centrais
próximas (cabo ponto a ponto com 60cm), para ligação
de 3 ou mais centrais é necessário uma placa de
extensão (sem perda de ramais).
• Software CTI Optymus gratuito.
• Facilidade de operação com a tecnologia Hot-Swap.
• Programação via terminal telefônico e/ou CTI (serial).
• Função Bootloader.
• Programação de ramais flexíveis de 6 dígitos.
• Programação de ramais flexíveis sequenciada.
• Programação categoria de ramal.
• Tabelas de permissão programáveis.
• Siga-me, conferência, pêndulo, captura ramal, cadeado.

Fonte externa
Optymus-144

PRODUTO DESTAQUE

PRODUTO DESTAQUE

Visualize quem chama
antes de iniciar
a conversa.
VP-400
Vídeo porteiro com tela LCD
colorida de 4,3” e monofone.
Características técnicas:
• Display de 4,3” colorido widescreen.
• Módulo externo com câmera digital e lente pin hole.
• Unidade externa com tecla touch.
• LEDs infravermelho para visualização noturna.
• Entrada para 1 câmera analógica auxiliar.
• Entrada para botoeira.
• Acionamento de 1 fechadura elétrica.
• Função não perturbe.
• Alarme de violação (tamper).
• Indicação da função não perturbe por LED.
• Modo Sequencial, alterna as imagens das
câmeras principal e auxiliar.
• Função Intercom: realiza chamadas internas
utilizando as extensões de vídeo

Unidade externa

Imagens de até 3 câmeras auxiliares.
Tecnologia touch sense.
Tira fotos e grava vídeos.
VP-700
Vídeo porteiro residencial touch
sense com tela colorida de 7”.
Características técnicas:
• Tecnologia touch sense.
• Permite a conexão de mais 3 câmeras auxiliares
além da câmera principal. Com a função
sequencial, o monitor exibe de forma alternada
as imagens das câmeras nele conectadas.
• Tira foto caso o cliente não esteja em casa.
• Gravação de vídeo.
• Design inovador.
• Possui saída para abertura de fechaduras elétricas.
• Entrada para sensor de abertura*, assim
o cliente detecta que o portão está aberto.
• Saída codificada para fechadura aumentando a
segurança do cliente, a fechadura não abrirá
caso o porteiro seja violado.
• Chave tamper, caso a unidade externa seja
violada a unidade interna dispara um aviso
sonoro para que o cliente seja avisado.
* Não incluso.

Unidade externa

Ideal para grandes condomínios
com sistema de gaiola/eclusa
e até 1.600 usuários.
Linha PEC
Porteiro eletrônico de
13 teclas ou tecla única.
Características técnicas:
• Possui entrada para até
2 botoeiras contato seco.
• Função Intertravamento: Não permite a
abertura do segundo portão da eclusa/gaiola
se o primeiro portão não for fechado.
• Programação do segundo dígito para
abertura das fechaduras.
• Permite até 1.600 senhas de usuários (PEC-13T).
• Até 100 números flexíveis.
• Entrada para até 2 sensores magnéticos com fio.
• Função Bootloader.
• Compatível com centrais de comunicação
padrão Anatel.

PEC-13T

PEC-1T

IRT-4000
Interfone residencial
com tecla emborrachada
e iluminada.
Características técnicas:
• Permite a ligação de uma extensão de áudio.
• Jumper INIBIR no interfone para desabilitar
a abertura da fechadura.
• Permite a instalação de uma
botoeira para abertura de fechadura.
• Entrada para sensor e sinalização de porta aberta.
• Jumper SENSOR na unidade externa para inibir
o sensor de porta aberta.

Unidade externa

PRODUTO DESTAQUE

Alta qualidade de áudio.
Teclas emborrachadas.
Monofone ergonômico.
TD-1000
Terminal dedicado para
centrais de comunicação.

