
Segurança em dobro para você

SEGURANÇA ELETRÔNICA

IV 7000 LCD Videoporteiro

 Capacidade para até quatro canais de vídeo, com isso, é possível visualizar até 
quatro ambientes, posicionando as câmeras e ampliando assim a visão da área 
externa.

 Versatilidade: permite inúmeras confi gurações e é compatível com centrais de  
alarme, DVRs (gravadores digitais de vídeo) e PABX.

 Ampla visão: display TFT-LCD widescreen de 7”, que permite a visualização 
das  imagens em ângulos de até 65° sem distorção de cores.
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Facilidades:

• Permite a visualização das imagens das câmeras de modo 
sequenciado e temporizado, ou seja, você pode programar 
quais câmeras e por quanto tempo suas imagens aparecerão 
no monitor 

• Módulo externo com câmera oculta e 6 LEDs infravermelhos 
para visão noturna

• Função Siga-me: o videoporteiro encaminha uma chamada do 
módulo externo para um telefone convencional ou celular, pos-
sibilitando o acionamento de fechaduras através do telefone1

• Armazena senhas no módulo interno para a abertura de 
fechaduras, oferecendo ainda mais segurança para o seu 
sistema

• Capacidade para 2 acionamentos: fechadura eletromagnética 
(12 V) e contato seco

• Sensor de porta aberta: caso o visitante deixe o portão aberto, 
o módulo interno emitirá um aviso sonoro2

• 4 entradas de vídeo
• Módulo externo com 3 níveis para ajuste de volume de áudio
• Módulo externo com tamper (emite sinal sonoro se violado)

IV 7000 LCD

O videoporteiro IV 7000 LCD é fácil de instalar e operar, devido sua interface simplifi cada e intuitiva. Com design 
inovador e elegante, ele combina com todos os ambientes transmitindo segurança e tranquilidade. Além disso, 
você pode instalar até quatro câmeras, possibilitando visualizar até quatro ambientes diferentes. O videoporteiro 
IV 7000 LCD também pode ser utilizado para acionar portões individuais e de garagem, pois possui capacidade 
para 2 saídas de fechadura: eletromagnética (12V) e contato seco.

Videoporteiro
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¹ Via ramal PABX.
2 Necessário sensor magnético com fio.


