
Videoporteiro unifamiliar Wi-Fi.
Saiba quem está a tocar à porta.

App
View Door



A app View Door, com uma interface gráfica fácil 
de utilizar, permite receber e gerir as chamadas da 
campainha de vídeo Wi-Fi e comandar o trinco de casa a 
partir do smartphone ou tablet.

Campainha repetidora de chamadas sem fios.

Componente 
adicional

, 
 Wi-Fi permite controlar 

 quem está a tocar 
à porta.

Inúmeras vantagens para o utilizador.

Tudo sob controlo.

Graças à intuitiva app View Door e ao Wi-Fi integrado, controla  a partir do smartphone ou tablet quem toca à porta, 
mesmo estando fora de casa. Ao adicionar uma campainha remota suplementar sem fios pode obter a repetição das 
chamadas dentro de casa.

View Door

LED
Multicor LED 



160°

IP54

REC

Trinco e serviços auxiliares
Contactos para comando do trinco elétrico e relé para 
serviços auxiliares.

Grau de proteção IP54
Instalação de parede com proteção contra poeiras e 
salpicos de água IP54.

Campainha suplementar                      
Campainha repetidora de chamada sem fios

Substituição dos sistemas existentes*
É possível substituir campainhas antigas ou sistemas de 
intercomunicador existentes alimentados a 12/24 Vac, 
graças ao retificador de tensão (opcional).
*Condicionado pela distância de funcionamento sem fios

Câmara e Wi-Fi integrados
Posto externo com câmara e Wi-Fi integrados, resolução 
de 4 Mpx, lente grande angular de 160° e áudio full 
duplex.

Deteção de movimentos e pessoas
Função de deteção de movimentos com zonas 
programáveis e reconhecimento de presença de 
pessoas.

Assistentes de voz
Compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa.

Gravação de vídeo e imagem
Armazenamento de filmes em cartão SD de 8 GB, com 
função pre-roll, que permite gravar filmes a partir de 5 s 
antes da deteção de movimento.

Alarme anti roubo
Função de alerta sonoro anti roubo com notificações 
no smartphone e/ou tablet através da app View Door.

Existem muitas razões para escolher a campainha de vídeo Wi-Fi.

A campainha em kit.

Características.

K40960
• Campainha de vídeo Wi-Fi integrada
• Alimentador de parede 24 Vdc 1 A com

fichas intercambiáveis padrão Europeu,
Britânico, Americano e Australiano

K40965
• Campainha de vídeo Wi-Fi integrada
• Alimentador para instalação em calha DIN

Componentes opcionais:

40961
Campainha repetidora de chamadas 
sem fios

40962
Retificador de tensão 24 Vdc, para permitir 
a substituição de campainhas antigas ou 
sistemas de intercomunicador existentes 
alimentados a 12/24 Vac
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