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KVP 1430
1. CONTÉM

1
x 

MON 43

1
x 

PFA 2415

1
x 

PE 1

Monitor interior de 
videoporteiro de 4,3” 
com suporte de pa-

Alimentador do siste-
ma com bus de dados 
bifilar não polarizado. 
Fixação de parede e 
DIN Rail EN 50022.

Placa exterior de vi-
deoporteiro de 1 botão e 
protector de chuva.

ACCESÓRIOS:
2x Bucha e parafuso para MON 43.
4x Bucha e parafuso p/ fixar protector de chuva do PE 1 à parede
4x Parafusos para fixação do PE 1 ao protector de chuva
1x Mini chave de fenda para ajustar o ângulo da câmera
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1
x 

MON 70

1
x 

PE 2

1
x 

PFA 2415

5
x 

ID KEYS

Monitor interior de 
videoporteiro de 7” 
com suporte pa-
rede.

Placa exterior de 
videoporteiro de 1 
botão com leitor 
de   chaves RFID e 
protector de chuva.
 

Chave para abertura 
automática da fecha-
dura eléctrica. 5 para 
uso regular (azul) e 
2 para configuração 
(amarelo ou vermel-
ho).

KVP 2700

Alimentador do 
sistema com bus 
de dados bifilar 
não polarizado. 
Fixação de pare-
de e DIN Rail EN 
50022.

ACCESÓRIOS:
2x Bucha e parafuso para MON 70
4x Bucha e parafuso para fixar protector de chuva do PE 2 a parede
4x Parafusos para fixação do PE 2 ao protector de chuva
1x Mini chave de fenda para ajustar o ângulo da câmera
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2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O KVP 1430 é um kit de videoporteiro para vivendas unifamilia-
res. É composto por uma placa exterior de 1 botão, um monitor 
a cores de 4,3” e fonte de alimentação com funções de moni-
torização. Permite falar com a portaria, abrir a fechadura eléc-
trica, adicionar um botão exterior para abertura da fechadura e 
intercomunicar com outros monitores. É um sistema ideal para 
instalar em casas unifamiliares, oficinas ou edifícios singulares.

É possível ampliar o KVP 1430 com outra placa de exterior e 
dois monitores. Assim, se converte num sistema ideal para in-
tercomunicação entre vários pontos da habitação e   pode abrir 
a fechadura de qualquer monitor. Com a segunda placa exte-
rior será possível receber clamadas da mesma e abrir a porta.

2.1. CARACTERÍSTICAS
GERAIS

• Sistema de dois fios não polarizados
• Placa exterior inoxidável com câmara a cores de ângulo 

ajustável. Boa sensibilidade e ajuste de volume
• Abertura electrónica da fechadura
• Possibilidade de adicionar botão externo para abrir a 

fechadura eléctrica
• Iluminação nocturna
• Monitor a cores extrafino com ecrã de 4,3”
• Ajuste do brilho e cor no monitor
• Ajuste de volume de chamada no monitor
• Sistema ampliável. É possível ligar um total de duas placas 

exteriores e três monitores
• Função de intercomunicação entre todos os monitores 

(Sistemas ampliados)
• Função de monitorização. É possível observar a rua sem 

que alguém tenha tocado. Inclusive na segunda placa de 
rua.

KVP 1430
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2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O KVP 2700 e um kit de videoporteiro para vivendas unifami-
liares. É composto por uma placa de exterior de 1 botão com 
leitor de chaves RFID, um monitor a cores de 7” e fonte de 
alimentação com funções de monitorização. Permite falar 
com o visitante, abrir a fechadura eléctrica, adicionar um bo-
tão exterior para abertura da fechadura e a intercomunicação 
com outros monitores. É um sistema ideal para instalar em 
casas unifamiliares, oficinas ou edifícios singulares. Graças, a 
sua tecnologia RFID é possível abrir a fechadura eléctrica ao 
aproximar as chaves RFID da placa de exterior.

É possível ampliar o KVP 2700 com outra placa de exterior e 
dois monitores. Assim, se converte num sistema ideal para in-
tercomunicar entre vários pontos ou simplesmente abrir a por-
ta de qualquer monitor. Com uma segunda placa exterior será 
possível receber clamadas da mesma e abrir a porta.

2.1. CARACTERÍSTICAS
GERAIS

• Sistema de dois fios não polarizados
• Placa exterior inoxidável com câmara a cores de ângulo 

ajustável. Boa sensibilidade e ajuste de volume
• Abertura electrónica da fechadura
• Possibilidade de adicionar botão externo para abrir a 

fechadura eléctrica
• Monitor a cores extrafino com ecrã de 7”
• Ajuste de brilho e cor no monitor
• Ajuste de volume e tons de chamada no monitor
• Botões do monitor iluminados
• Funções de abertura electrónica desde a própria placa 

exterior mediante o uso de chaves RFID
• Sistema ampliável. E possível ligar um total de duas placas 

exteriores e três monitores
• Função de intercomunicação entre todos os monitores de 

interior (Sistemas ampliados)
• Funções monitorização. E possível observar a rua sem que 

ninguém tenha tocado. Inclusive na segunda placa de rua

KVP 2700
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2.2. CONTROL E LIGAÇÕES

Placa de exterior (PE 1 / PE 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte de alimentação (PFA 2415)

PE 1 / PE 2

PFA 2415

Câmara a cores com ajuste de
ângulo

LEDs infravermelhos para visão 

Terminais para botão externo  
de abertura da fechadura

Microfone da placa

Botão de clamada

Sensor RFID (Só PE 2)

Ajuste de volume de placa

Terminais para fechadura eléctrica
Terminais BUS de dados

Ligação da alimentação de entrada 
(fase, neutro e terra)

BUS de dados (4 linhas)
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MON 43MON 70

Microfone do monitor BUS de dados de entrada

Botão funções monitorização de rua BUS de dados de saída

Botão abertura porta Ajuste de som

Botão funções chamada interna Ajuste contraste

Botão comunicação Ajuste brilho

Encaixe do suporte de parede Ajuste volume da chamada

2 3

3

4

4

5

6

7 8

9 910 11 1112 12

6

5

2

1

1

7 8

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

Monitores de interior (MON 43 / MON 70)
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3. INFORMAÇÃO E PRECAUÇÕES
DE SEGURANÇA

 
Os produtos marcados com este logo não devem ser 
deitados no lixo. Devem ser levados para um ponto de 
reciclagem especializado.

A embalagem deste produto é totalmente reciclável e 
controlada por sistema de controle de resíduos.
 

Os produtos etiquetados com este logo cumprem 

com as normativas europeias vigentes

3.1. MONTAGEM E MANIPULAÇÃO

• Não apertar excessivamente os parafusos do equipamento
• Não tocar nos equipamentos com as mãos molhadas 
• Evitar pancadas ou deixar cair qualquer equipamento 
• Não limpar o equipamento com produtos corrosivos 
• Uma vez terminada a instalação retirar o filme protector da 

placa e do monitor interior    
• Em caso de sistemas com mais de uma placa ou monitores, 

ler previamente a alínea   “4.8. Sistemas Ampliados” 

3.2. ELÉCTRICAS

• Não ligar a corrente antes de estarem terminadas todas as 
ligações      

• Verificar as conexões de todos os equipamentos antes de reali-
zar a primeira ligação eléctrica para evitar qualquer dano 

• Instalar os equipamentos longe de fontes que possam cau-
sar interferências (antenas, amplificadores, motores,...)  

4. INSTALAÇÃO DO SISTEMA

4.1. DIAGRAMA DE CONEXÕES

Configurações de instalação:     
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Adicionalmente, o sistema permite a ligação de até duas 
placas exteriores e até 3 monitores. Existe a possibilida-
de de realizar múltiplos tipos de ligações consoante a distri-
buição em planta da instalação.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT

100-240 Vac

Fechadura
eléctrica

PE 1 / PE 2PFA 2415 MON 70 / MON 43

2

2 2

100-240 Vac

Fechadura
eléctrica

PE 1 / PE 2PFA 2415 MON 70 / MON 43

2 22

Fechadura
eléctrica100-240 Vac

PE 1 / PE 2

PFA 2415

MON 70 / MON 43

MON 70 / MON 43

MON 70 / MON 43

2

2

2

2

2
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4.2. DISTÂNCIAS MÁXIMAS RECOMENDADAS
E CARACTERÍSTICAS DOS CABOS

MON 43 
MON 70

PFA 2415
SECTION
CÂBLE

AWG

PE 1 / PE 2 60 m 20 m
0,2 mm2 23 - 24

MON 43 / MON 70 - 50 m

PE 1 / PE 2 80 m 30 m
0,5 mm2 20

MON 43 / MON 70 - 70 m

PE 1 / PE 2 100 m 30 m
1 mm2 17

MON 43 / MON 70 - 100 m

Em qualquer caso recomenda-se não superar uma distan-
cia de 100m entre os elementos.   

4.3. INSTALAÇÃO DA PLACA EXTERIOR  
 

Fixar o protector de chuva na parede fazendo passar pre-
viamente os cabos pelo orifício. É recomendável não ex-
por a placa à contraluz.    

Estas serão as medidas estândar de montagem: 

Fechadura
eléctrica

100-240 Vac
PE 1 / PE 2 PE 1 / PE 2PFA 2415

MON 70 / MON 43 MON 70 / MON 43 MON 70 / MON 43

2

2

2 2 2

2 2

Fechadura
eléctrica
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Para as ligações, retirar a tampa de aço inoxidável e tirar a 
tapa protectora das ligações:

        

                    
 
 
Passar o cabo de comunicação pélo orifício e realizar as li-
gações. Neste ponto, ter em conta a possível passagem dos 
cabos da fechadura eléctrica assim como do botão externo 
para abertura da fechadura.

Ajustar o ângulo da câmara.

Para identificar a direcção postal ou nome do residente na pla-
ca exterior, extrair a placa de aço inoxidável e escrever na eti-
queta incluída (6,8 x 3,2 cm) o nome. (Só para PE1).  
  
    
Por  novamente  a  tampa  protectora das ligações, apertar os 
parafusos a placa protectora de chuva e finalmente colocar a 
tampa de aço inoxidável  
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4.4. INSTALAÇÃO DE MONITOR  
DE INTERIOR

Para fixar o monitor a parede, fazer as marcas na parede usan-
do o suporte como guia indicando a posição dos furos a fazer.

Uma vez realizados os furos e fixado o suporte, passar o cabo 
pelo interior do suporte de parede e realizar as ligações na ré-
gua do monitor. Fixar o monitor no suporte de parede. 

4.5. INSTALAÇÃO DA FONTE DE  
ALIMENTAÇÃO

No caso de usar calha DIN 50022 encaixe o alimentador e rea-
lize as ligações eléctricas. 

No caso de não utilizar calha DIN, fazer a marcação na parede 
dos três furos a realizar em forma de triângulo para os parafu-
sos que servirão de suporte da fonte.

Uma vez todos os elementos ligados e verificados, pode ligar 
à rede eléctrica.

4.6. LIGAÇÕES COM  
FECHADURA ELÉCTRICA

A placa de exterior PE 1 / PE 2 é alimentada a 12V contínuo 
(DC) para alimentar a fechadura eléctrica esta tensão é apli-
cada por um tempo de ≈1 segundo para abertura da mesma 
desde o monitor. Para a ligação ver o ponto “2.2. Controlo e 
ligações”. Ter em conta a passagem dos cabos eléctricos para 
fechadura antes de fixar a placa no protector de chuva.

 
4.7. LIGAÇÕES COM BOTÃO EXTERNO PARA 
ABERTURA DA FECHADURA

Na placa de exterior pode ser ligado um botão externo para 
abertura da fechadura eléctrica.
Para fazer a ligação seguir o esquema do aparelho ponto 2.2. 
“Controlo e ligações”. 

Ter em conta a passagem dos cabos eléctricos do botão 
antes de fixar a placa do protector de chuva.



73

PT

4.8. SISTEMAS AMPLIADOS 

Um sistema ampliado é o que tem mais de uma placa de exte-
rior ou mais de um monitor de interior.

Os kits KVP 1430 e KVP 2700 já vêm pré-configurados.

Todos os sistemas têm uma placa exterior e um monitor de 
interior principal. Todos os restantes equipamentos que se po-
dem adicionar (até um total máximo de 3 monitores e 2 placas 
de exterior), devem ser configurados como escravos.

Codificação dos equipamentos:

Para a codificação dos equipamentos, é necessário efectuar di-
versas operações tanto nas placas da rua como nos monitores 
de interior num curto espaço de tempo (30 segundos apôs efec-
tuar a ligação à rede eléctrica).

Neste sentido, para a codificação, recomenda-se fazer uma 
pré-ligação dos equipamentos com cabos de aproximadamente 
5m.

Muito importante: qualquer um dos processos de codificação 
deve realizar-se nos 30 segundos após o sistema ser ligado à 
rede eléctrica.

• Configuração da placa exterior como principal. 
A placa exterior do kit, está por defeito configurad como 
principal, não requer codificação. No caso de instalar uma   
segunda placa de exterior. Esta tem que ser configurada 
como escrava. As placas adquiridas em separado (PE 1 ou 
PE 2) fora do Kit, vêm configuradas como escravas.  
 
Uma placa exterior configurada como escrava pode 
ser configurada como principal da seguinte forma:  
  
1. Pressionar o botão da placa exterior durante três segun-
dos. Vai escutar 4 estalidos.    
2. Pressionar de novo o botão da placa exterior durante três 
segundos. Vai escutar 4 estalidos. A partir deste momento, 
a unidade está configurada como principal.   

• Configuração da placa exterior como escrava. 
1. Pressionar o botão da placa exterior durante três segun-
dos. Vai escutar 4 estalidos
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• 2. Pressionar uma só vês no botão da placa exterior. Vai escu-

tar dois estalidos.     
3. Pressionar de novo no botão da placa exterior durante três 
segundos. Vai ouvir de novo 4 estalidos. A partir deste mo-
mento, a unidade está configurada como escrava.  

• Configuração do monitor de interior como principal.  
O monitor incluído no KIT está configurado como principal, 
não requer codificação. Os monitores adicionais (MON 43 
ou MON 70) vêm configurados como escravos.  
 
Depois de realizar as ligações e conectar a fonte de alimen-
tação à rede eléctrica, pressionar o botão    durante 3 se-
gundos vai ouvir 4 tons. Posteriormente pressionar o botão de 
chamada na placa de exterior. No monitor vai escutar som e ver 
imagem. Pressionar novamente o botão   durante 3 segun-
dos vai ouvir de novo 4 tons. A partir deste momento, o mo-
nitor está configurado como principal.   

• Configuração do monitor de interior como escravo.  
Depois de realizar as ligações e conectar a fonte de ali-
mentação à rede eléctrica, pressionar o botão  du-
rante 3 segundos vai ouvir 4 tons no monitor. Pressio-
nar o botão de chamada na placa exterior. No monitor vai 
escutar som mas não mostrará imagem. Pressionar  durante 
3 segundos novamente e vai ouvir 4 sons. A partir de este mo-
mento, o monitor está configurado como escravo.  
    

Verificação dos equipamentos codificados: 

• Placas de exterior.  
Para identificar se a placa de exterior está configurada como prin-
cipal ou escrava, pressionar o botão de monitorização  do moni-
tor uma só vez. Vai visualizar a imagem da placa exterior principal. 
Para identificar se a placa de exterior está configurada como escra-
va, pressionar o botão de monitorização   do monitor até que mos-
tre a imagem da placa de rua configurada como escrava.  

• Monitores de interior.  
Quando todo o sistema está configurado correctamente não há 
distinção entre monitor principal e escravo. Se na instalação só 
existe um só monitor ligado pode verificar a configuração da 
seguinte maneira:      
 
Pressionar o botão da placa da rua, se tiver imagem e áudio, este 
monitor está configurado como principal. Se só escutar áudio, 
esse monitor está configurado como escravo.
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5. AJUSTES DO SISTEMA 

5.1. Placa exterior

Reajustar o angulo da câmara se necessário, verificando a imagem 
no monitor.
Ajustar volume da placa com o potenciómetro existente na parte 
frontal, poderá regular o volume do altifalante.

5.2. Monitor de interior
 
Ajustar o nível de brilho e cor do monitor
Ajustar o nível de contraste do monitor (Modelo MON 70)
Ajustar o nível de volume do monitor
Ajustar o nível de volume de chamada do monitor

5.3. Codificação de chaves RFID  
(Só para KVP 2700 / PE 2) 
 
O kit KVP 2700 funciona com um total de 7 chaves. As chaves pe-
dem ser adicionadas / removidas em qualquer momento e inclusive 
reconfigurar com equivalentes em caso de extravio. 

• 5 Chaves azuis para uso normal de abertura (utilizador)
• 1 Chave amarela para aumentar o número de chaves de utilizador 

(adicionar)
• 1 Chave vermelha para diminuir o número de chaves de utili-

zador (remover)     

As chaves vêm codificadas de origem. Não obstante, para o caso 
de adquirir chaves de troca, aqui se explica o processo de codifi-
cação. Este processo requere extrair a placa de exterior do protec-
tor de chuva e desapertar os 4 parafusos traseiros da placa para 
aceder à electrónica interna. 

Modo de configuração

Modo normal  

LED

Vista traseira da placa exterior  
uma vez aberta
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Codificação da chave amarela e vermelha: 
  
1. Com a placa de exterior sem alimentação, por o primeiro 
jumper da placa de leitura de chaves em posição de configu-
ração (esta posição consiste em curto-circuitar o segundo e 
terceiro pino da placa).
2. Ligar a fonte de alimentação.
3. Passar pelo leitor a chave amarela. Vai escutar um som breve 
e o led da placa passa para vermelho indicando que o proces-
so foi correcto.
4. Passar pelo leitor a chave vermelha. Vai escutar um som 
breve e o led da placa fica apagado, indicando que o processo 
foi realizado correctamente.
5. Desligar novamente da fonte de alimentação e por o primei-
ro jumper em modo normal (curto-circuito entre o primeiro e 
segundo pino).

 
Configuração das chaves de utilizador:

Juntar novas chaves de utilizador (azuis):
 
Em modo normal, passar a chave amarela pelo leitor, vai escu-
tar um breve estalido.  Neste momento passe a quantidade de 
chaves de utilizador (azuis) que queira adicionar ao sistema. Ao 
adicionar cada chave azul ouvirá um breve estalido. Par finali-
zar o processo, voltar a passar a chave amarela.

Eliminar chaves de usuário (azuis):

Em modo normal, passar a chave vermelha, vai escutar um 
breve estalido. Neste momento passar as chaves de utili-
zador (azuis) que queira desvincular do sistema. Ao des-
vincular cada chave azul se ouvirá um breve estalido. Para 

finalizar o processo, voltar a passar a chave vermelha.

5.4. CONFIGURAÇÂO DO TEMPO DE ABERTU-
RA USANDO AS CHAVES RFID 
(Só para KVP 2700 / PE 2)

O sistema permite escolher o tempo de abertura automática 
da porta, ao passar a chave de utilizador (o tempo de abertura 
desde o monitor é fixo). Este tempo pode fixar-se em 1 segun-
do ou 5 segundos.

Como no capítulo anterior, este processo requere a desmonta-
gem da placa do protector de chuva e desapertar os 4 parafu-
sos traseiros da placa para aceder à electrónica interna. Para o 
ajuste de tempo utilizamos o segundo jumper:
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Scollegare la pulsantiera esterna, cortocircuitare il jumper fra il 
quarto e il quinto pin per 1 secondo, o fra il quinto e il sesto pin 
per 5 secondi.

6. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

-Chamada desde o exterior. Pressionar o botão de chamada 
na placa exterior, no monitor de interior tocará e mostrará no 
ecrã a imagem do visitante. Pressionar o botão  para activar 
a comunicação com o exterior. Tem um tempo pré-determinado 
de 60 segundos. Uma vez finalizada a comunicação pressionar 
novamente o botão  para falar. Para abrir, pressione  . 

No caso de sistemas ampliados, com uma placa de exterior ou 
com dois monitores de interior:
- Pressionar o botão de chamada na placa exterior, quando 
houver comunicação entre o monitor e a placa que originou a 
chamada, a segunda placa realizará um som.
- Pressionar o botão de chamada na placa exterior, todos os 
monitores tocam e mostram a imagem do visitante. Quando 
um dos monitores iniciar a conversação ao pressionar , os 
restantes monitores entraram em modo standby.

-Chamada entre monitores de interior. Pressionar  para 
realizar clamadas para outros monitores. As outras unidades 
de interior tocarão e não mostram imagem. Pressionar  para 
ligar e desligar.

-Visualização do exterior da vivenda.   Para visualizar pres-
sionar  . Pressionar novamente para desligar. Se não pressio-
nar de novo, a imagem deixará de se ver ao fim de 30 segun-
dos. Estando em modo monitor, podem activar a comunicação 
ao pressionar   ou abrir a porta   
Em sistemas ampliados com duas placas de exterior, para mo-
nitorizar a placa de exterior escrava manter pressionado   
até que se veja a imagem. Se pressionar de novo uma só vez 
no botão    visualizará a placa principal. Se pelo contrário 
mantiver pressionado , deixará de ver a imagem secundária.
 

Tempo de abertura: 1 segundo

Tempo de abertura: 5 segundos

Detlhe do jumper de 
configuração no interior 
da placa 
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-Operações com as chaves de utilizador  (Solo KVP 2700 / PE 2).
        
Estando o sistema ligado, ao passar a chave de usuário azul pelo 
leitor frontal da placa exterior, este abrirá a fechadura por um tempo 
pré-determinado.
    

7. DETÉÇÃO DE FALHAS

Não há imagem / áudio ou é de má qualidade  

• Verificar se as ligações estão bem-feitas
• Verificar que nada obstrui os visores / microfone
• Assegurar que as distâncias são as apropriadas
• Realizar o ajuste de volume tanto da placa exterior como do 

monitor interior
• Verificar que nenhum elemento magnético está interferindo 

com o micrófono e com a coluna de som
• Em caso de sistemas ampliados, assegure-se que a atribuição 

de principal / escravo é a correcta, tanto para as placas como 
para os monitores

Sistema de abertura da porta não funciona
 

• Verificar que as ligações estão bem-feitas
• Assegurar que a tensão da fechadura eléctrica é de 12VDC

Não é possível ouvir o som do exterior, mas ouve 
o som de chamada     

• Pressionar o botão de falar  
• Assegurar que o volume está bem regulado
• Assegurar que as ligações estão bem   feitas
• Em caso de sistemas ampliados, assegure-se que a alocação 

de principal / escravo está correcta tanto para as placas como 
para os monitores

E possível escutar e visualizar o exterior, mas não é possível 
comunicar      

• Pressionar o botão de falar   para a comunicação bidireccio-
nal. Pressionando o botão de monitor      só se estabelece 
comunicação desde a placa até ao monitor de interior

• Assegurar que as ligações estão bem-feitas
• Nos sistemas ampliados, assegure-se que a atribuição de prin-

cipal / escravo é a correcta, tanto para as placas como para 
os monitores
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Referência PFA 2415

Código 323001

Tensão de entrada Vac / Hz 100-240 / 50-60

Tensão de saída Vdc 24

Corrente de máxima A 1,5

Potência máxima W 36

Temperatura de trabalho ºC -10 ~ +40

Humidade relativa de trabalho % Hum 10 ~ 90

Terminal primário L, N, GND

Terminal secundário (BUS DADOS) BUS x 4

Fixação  Em parede / calha DIN

Dimensões mm 114 x 90 x 60

Referencia PE 1 PE 2

Código 321001 321002

Ajuste de angulo º ±15

Distância infravermelho m <4

Iluminação Lux 1

Resolução Líneas 700 (CMOS)

Angulo de visão º 69

Número de botões 1

Leitor RFID 0 1

Temperatura de trabalho ºC -10 ~ +55

Humidade relativa de trabalho % Hum 10 ~ 90

Terminais BUS, Lock, Abertura externa

Tensão de alimentação Vdc 24

Consumo (Standby) W <1

Consumo (Trabalho) W 3,6

Índice de protecção IP54

Dimensões (com protector de chuva) mm 148 x 152 x 63

Dimensões (sem protector de chuva) mm 141 x 146 x 35

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Referência MON 43 MON 70

Código 320002 320001

Formato do écran mm / “ 109 / 4,3 178 / 7

Tamanho do écran mm 95 x 54 154 x 87

Resolução do ecrã Pixels 480 x 272 800 x 480

Tamanho ponto mm 0,10 x 0,37 0,064 x 0,179

Ajuste volume de tom Sim Sim

Ajuste volume de voz Sim Sim

Ajuste brilho Sim Sim

Ajuste contraste Não Sim

Tempo de monitorização s ~30

Tempo para falar s ~60

Terminais BUS, BUS

Tensão da alimentação Vdc 24

Consumo (Standby) W <0,8

Consumo (Trabalho) W <5

Temperatura de trabalho ºC -10 ~ +40

Humidade relativa de trabalho % Hum 10 ~ 90

Dimensões mm 182 x 110 x 21,5 214 x 151 x 21,5
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