Segurança Eletrônica
Segurança em dobro para você

Central de
Comunicação
Condominial

Imagens ilustrativas

CP 192

Capacidade para até 192 ramais
2 linhas de tronco e 24 ramais balanceados na placa de serviço (opcional)
Ligação direta, sem custo e sigilosa entre os apartamentos

Segurança Eletrônica
Segurança em dobro para você
Pensando nos diversos tipos de condomínios existentes no mercado, a Intelbras-Maxcom lança a nova central de comunicação
condominial de 16 a 192 ramais - perfeita para condomínios de médio porte. Utiliza as mesmas placas de ramais e de serviço
da CP 352.

CP 192

Central de comunicação
condominial
Facilidades:
• Programação via software Terminal Programador Maxcom¹
• Conector de pressão (engate rápido) para conexão dos ramais
• Bivolt automático
• Função Pânico: encaminha alerta para todos os ramais em casos de emergência
• Numeração flexível de ramais
• Modo de acesso às linhas (alternado e sequencial)
• Grupo atendedor com até 5 ramais por linha
• Portaria presente
• Desvio de chamadas
• Relógio de tempo real
• Bloquei de ligação tarifada
• Transferência
• Pega trote
• Siga-me
• Despertador

Características técnicas:
Tensão de operação

110 ou 220 VAC

Consumo máximo

65 W

Tipo de conexão

Conec FM plug 180°

Temperatura de
operação

0°C a 55°C

Na falta de energia
elétrica

Não perde programação de sistema

Ligações sigilosas

Possuem ligações sigilosas, desde que usados 2 fios para cada apto

Numeração dos ramais

201 a 398. Podem ser associados aos apartamentos de 1 a 5 dígitos
(até 65534)

Tipo de telefone

Comum ou sem fio, padrão ANATEL

Tipo de discagem

Somente MF (tone)

Modularidade mínima

16 ramais

Peso bruto

5,35 kg

Dimensões (L x A x P)

50 x 36 x 17 cm
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