
TELEFONE VEO 4 + N UNIVERSAL

Referência: 3431

Terminal de áudio. Instalado em residências, permite a
comunicação com o painel de entrada e a abertura da
porta. 

Um novo conceito de telefone residencial. Um design
integrado, de acordo com as novas...

DESCRIÇÃO
Terminal de áudio. Instalado em residências, permite a comunicação com o painel de entrada e a abertura da porta. 

Um novo conceito de telefone residencial. Um design integrado, de acordo com as novas tendências e estilos de vida, simples
e funcionais que combina qualidade e design. 

A pureza das linhas, a tecnologia e os recursos tornam esse equipamento um elemento elegante e perfeito para qualquer
casa. 

É fabricado em plástico ABS de alto impacto, com acabamento texturizado para facilitar a limpeza e proteção ultravioleta para
maior resistência à luz. Instalação na parede e fácil fixação. 

Recomendado em edifícios de tamanho pequeno / médio (até 50 vizinhos aprox.), Com várias entradas e um centro de
concierge. Para urbanizações com entrada geral e quadras internas. 

Sistema convencional: utiliza fios comuns para toda a instalação mais 1 fio de chamada (ou retorno de chamada) por
residência. 

Cabeamento: 
- Porteiro: 4 fios comuns + N (1 fio de chamada por residência). 
Distância máxima de instalação, dependendo da seção do cabo usado (consulte os manuais técnicos)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Pode substituir a maioria dos telefones padrão de outras marcas, tanto de campainha como eletrônica. Também modelos
Fermax antigos. 

- Combine as conexões do telefone universal com as correspondentes do telefone a serem substituídas de acordo com a
tabela de equivalências incluída no equipamento. 

https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-13907-telefone-veo-4-n-universal.html


- Inclui: 
* Potenciômetros de regulação de volume em ambas as direções. 
* Dispositivo para configuração de chamada eletrônica ou campainha. 
* Dispositivo para configuração de massa comum ou massas separadas.

O terminal incorpora um ímã na área do aparelho que permite que o braço seja bem pendurado e fixado à base. 

Isso evita que o braço caia enquanto estiver pendurado, danificando a parede e também causando falhas na instalação
devido a uma suspensão incorreta. 

Parafuso na superfície.

Potência do sistema: 
- Áudio: 12 Vac 
- Vídeo: 18 Vcc 

Botão de abertura da porta.

Peso: 0,3054 kg

Medidas do produto embalado: 25,6x8,5x5,3 cm

EAN 13: 8424299034317
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