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TACT AL 01 S
Porteiro telefónico com ecrã táctil

1 a 3 teclas tacteis que se confguram e se personalizam de acordo com as
necessidades:
■  Chamada para um contacto com números pré-gravados

■  Marcação de código de acesso no teclado para comando de um trinco

■  Comando de trinco para a abertura de uma porta

■  Chamada para um contacto por marcação do número no teclado

■  Chamada para um contacto por seleção de um nome no directório de contactos
■ Solução adaptada para uma utilização exterior (água e poeira) IP65 e IK07
■ Conforme com as exigências regulamentares para a acessibilidade das pessoas com

mobilidade condicionada
■ Menu intuitivo para a utilização e para a configuração
O TACT AL 01 S pode ser ligado:
■ a uma linha telefónica analógica da rede pública ou de uma central privada (PABX),
■ a um interface GSM AMPHITECH para a comunicação vocal,
■ a um Gateway IP, para a comunicação.

Funções
■ Porteiro telefónico
■ Controlo de acessos (Possibilidade de definir horários de funcionamento)

Características técnicas
■ Ecrã táctil
■ Amplificador áudio com volume máx. de 80 dB a 1 m
■ Acoplador acústico para auxílio à comunicação de pessoas com deficiência auditiva portadoras

de aparelho auditivo
■ 3 botões para chamar os números pré-gravados

(chamada cíclica de 1 a 4 números no caso de linha ocupada ou sem resposta)
■ Diretório de contactos (capacidade até 500 nomes)
■ Funções do teclado: código de acesso e marcação (abreviada ou livre)
■ Iluminaçao dos pictogramas indicando o estado da chamada
■ Sintetizador de voz para difusão de mensagens vocais

(chamanda em curso, abertura de porta, em comunicação)
■ Configuração a partir do ecrã táctil ou do software de configuração

(disponível na www.amphitech.fr – PC por porta USB ou Bluetooth)
■ 2 Saídas de relé para abertura de portas ou para a informação de toma de linha
■ 1 Entrada externa, por contacto ou por tensão

(comando de relés, chamada de voz, chamada técnica, discriminador de chamadas)
■ Gestão das chamadas de teste cíclico (Na recepção: com central de gestão de chamadas

ORA)
■ Chamada técnica de falha de alimentação (Com central AMPHITECH de gestão das chamadas

ORA,
Informação de falha de alimentação disponível com as fontes de alimentação com bateria de
emergência AMPHITECH)

■ Tempo de comunicação ajustável de 1 a 9 minutos ou 30 minutos
■ Alimentação 10-30 V DC
■ Consumo 350 mA
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TACT AL 01 S
Características mecânicas
■ Montagem de superfície
■ Dimensões 180 x 95 x 33 mm
■ Índices de proteção: IP 65 - IK 07
■ Temperatura de funcionamento: 20°C a +40°C
■ Painel de toque de vidro temperado, 6 mm de espessura
■ Caixa em Zamak

Opções e produtos periféricos
■ Alimentação BAS 1206 C01 ou BAS 1210 - Com bateria de Emergência
■ Alimentação 1210 – Sem bateria de Emergência, sem informação de falha alimentação

Garantia
■ 2 Anos, retorno na nossa oficina de pós venda
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