VP 1000

Videoporteiro

Garanta a segurança da sua casa com o videoporteiro Intelbras VP 1000.
Com ele, você identifica e conversa com o visitante através do monitor
e abre a fechadura sem se expor ao ambiente externo.



Módulo interno com display LCD de 4 polegadas colorido.



Módulo externo com câmera digital de 420 linhas.



LEDs infravermelhos para visualização noturna.



Abertura de 1 fechadura elétrica.



Função Intercom: é possível realizar chamadas internas utilizando as
extensões de áudio ou de vídeo.



Função não perturbe: inibe som da campainha, permitindo visualização
e comunicação com o ambiente externo, além de abrir a fechadura.



Sensor antiviolação no modulo externo (tamper).



Instalação a 4 fios.



Até 2 módulos internos de vídeo e 2 módulos internos de áudio.



Permite instalação de botoeira para abertura de fechadura.

Módulo externo
Tensão de operação

15 VDC (alimentado pelo módulo interno)

Sensor de imagem

¼ CMOS

Iluminação mínima (modo colorido)

1,5 lux

Iluminação mínima (modo P&B)

0,1 lux

Lente da câmera

Pinhole

LEDs infravermelhos

6 LEDs de 5 mm

Resolução horizontal

420 TVL

Formato de imagem

NTSC

Fechadura

12 V/1 A

Temperatura ambiente

-10°C a 60°C

Umidade relativa

10% a 90% sem condensação

Dimensões

154 x 98,1 x 61,5 mm

Peso

258 g

Módulo interno
Alimentação

100 a 240 VAC 50/60 HZ automática

Volume de campainha

80 dB ±2 @ 1m

Tamanho do display

4” TFT colorido

Formato do display

4:3

Resolução

20 RGB (H) × 240 (V)

Contraste

400:1

Brilho

250 cd/m2

Temperatura ambiente

-10°C a 60°C

Umidade

10% a 90% sem condensação

Dimensão

210 x 130 x 41 mm

Consumo interno + externo (em uso)

6W

Peso

499 g
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