TIS 5000
Ramal externo sem fio
O ramal externo sem fio TIS 5000 foi desenvolvido para unir segurança,
praticidade e mobilidade. Compatível com as linhas de telefone sem
fio da família TS 51, permite a comunicação entre morador e visitante
e abre até dois portões através do telefone. Não há necessidade de
passar fios entre o módulo externo (TIS 5000) e interno (telefones sem
fio) e o sistema pode ser expandido para até 7 extensões, combinando
módulo interno e externo. O TIS 5000 permite atender chamadas e
abrir os portões remotamente através da função siga-me, e ainda mais,
possui entrada para botoeira, central de alarme, sensor magnético e
alarme contra violação.
» Fácil instalação: não há fios entre o módulo externo (TIS 5000) e
módulos internos (telefones sem fio).
» Abre até 2 portões de forma independente: fechadura eletromagnética
12 V e contato seco.
» Entrada para sensor magnético com fio: caso o visitante deixe o portão
aberto, os fones e ramais externos emitirão um alerta sonoro de aviso.
» Interface com central de alarme: em caso de violação do ramal externo,
uma zona da central de alarme é ativada.
» Função Siga-me: atenda chamadas e abra os portões remotamente.
» Entrada para botoeira para acionamento das fechaduras.
» Produto resistente à chuva e poeira.

Especificações técnicas
Produto

TIS 5010

Temperatura operacional

-10 °C a 60 °C

Alimentação

AC: fonte 100- 240 V a 50/60 Hz (automático)
DC:12 V/1 A*

Frequência operacional

Dect 1.910 MHz

Dimensões (L×A×P)

107 × 159 × 53,3 mm

Consumo

Em repouso: aprox. 1,0 W ou 0,720 kWh/mês
Em repouso: aprox. 1,0 W ou 0,720 kWh/mês
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Características

Abertura para até 2 portões

Expansão para até 7 dispositivos

O ramal externo TIS 5000 permite abertura de até 2
portões. Assim, é possível abrir, de forma
independente, uma fechadura do portão social e uma
do portão de garagem.

É possível registrar até 7 dispositivos sem fio (telefones
sem fio internos da linha TS 51) e/ou outros módulos
externos (TIS 5000) na base principal, tendo acesso à
funções como comunicação interna e transferência de
chamadas.

Função Siga-me
Quando algum visitante tocar o ramal externo, a
chamada poderá ser encaminhada para um número
pré-programado e o usuário poderá conversar com o
visitante e/ou abrir o portão, de onde estiver.
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Registro de chamadas
A distância de comunicação entre o telefone base e o
ramal externo é similar à distância entre a base e as
extensões dos telefones Intelbras, podendo variar de
acordo com as características do cenário de instalação,
como a quantidade de paredes entre um módulo e outro.

Como instalar o TIS 5010
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Soluções Integradas

Conheça também

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-técnico
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SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala? 0800 7245115 0118
Suporte via e-mail: suporte@intelbras

