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O PRODUTO 
 

O  Vídeo Porteiro VIP 2010  4” 3 CAM Collor é uma excelente opção para quem busca comodidade e segurança. Com sensor 

infravermelho, sua câmera opera mesmo com baixos níveis de luz, a tela colorida de 4” e o uso de câmeras adicionais permite 

excelente visualização do ambiente externo. Tendo como principal função a comunicação entre duas partes com apenas quatro fios: 

 

Módulo externo (Painel externo): Permite ao visitante efetuar uma chamada para o monitor com confirmação da chamada. 

Modulo Interno (monitor): Recebe a chamada do visitante, permite a comunicação com a unidade externa e visualização do visitante. 

Aciona a fechadura elétrica permitindo a entrada do visitante. 

 

PRINCIPAIS FUNÇÕES: 

� Campainha eletrônica acionada pelo visitante 

� Confirmação da chamada no porteiro eletrônico 

� Comunicação entre o monitor e porteiro eletrônico 

� Visualização do visitante 

� Visualização das câmeras adicionais através do monitor 

� Circuito universal para acionamento de fechadura Eletrica12VDC 

 

UTILIZAÇÃO: 

Comunicação de áudio entre as unidades interna e externa e visualização da imagem externa através do monitor interno: Residências, 

Escritórios, Consultórios médicos ou odontológicos, Chácaras ou sítios etc... 

APRESENTAÇÃO 
 

VIP 2010 / 3 Cam 
 

Módulo externo =  Alumínio Brilhante 

     (porteiro)  Com auto falante e protetor de chuva 

Módulo interno = Plástico ABS 

    (monitor)  Botão para acionamento de fechadura 

   Botão para ligar a câmera 

    

Código Descrição Cor do 
monitor 

EMBALAGEM 

799190 VIP 2010 Port. 3 Cam Amelco Color Branca Caixa 

799195 VIP2010EC  Extensão Monitor Vídeo Port. 3 Cam Branca Caixa 
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OPCIONAIS 
 

� Extensão para o monitor: Permite instalação de até 3 extensões modelo VIP2010EC ou Interfone Coletivo IC65, com as mesmas 

funções do monitor principal. As extensões VIP2010EC são conectadas ao monitor principal através de quatro fios ou IC65 conectados 

através de dois fios. Maiores detalhes de instalação encontram-se no manual do produto. 

� Câmeras: Permite instalação de 02 câmeras adicional ligada no monitor, sem a necessidade de colocar fonte de alimentação.  

� Fechadura Elétrica: O vídeo porteiro permite instalação de qualquer modelo de fechadura elétrica 12VDC pulsante, com apenas 

dois fios entre a fechadura e o porteiro eletrônico. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

� Fiação até 40m entre as unidades externa e interna utilizar 4 fios flexíveis de 0,65mm (AWG22). 

� Fiação para até 80 metros entre as unidades externa e interna utilizar 4 fios flexíveis de 1,0mm (AWG18). 

� Controle do nível da campainha – alto e baixo 

� Confirmação da chamada no porteiro eletrônico 

� Slim-Line - podem ser embutidos ou sobrepostos 

� Painel externo fabricado em alumínio brilhante de alta resistência; 

� Protetor contra chuva; 

� Câmera com sistema de visão noturna (LED infravermelho); 

� Monitor fabricado em ABS de alta resistência; 

� Alto desempenho na comunicação; 

� Controle de brilho da imagem; 

� Acionamento de fechaduras Elétricas 12Vdc; 

� Permite extensão de três monitores modelo VIP2010E ou interfone IC65; 

� Sistema de alimentação bi-volt automático (110/220V); 

�  

VANTAGENS 
 

� Fácil instalação com apenas 04 fios 

� Alto nível de voz em ambas as  unidades (monitor e porteiro eletrônico) 

� Não necessita serviços de alvenaria 

� Possibilita adicionar ate 02 câmeras opcionais 

� Aciona qualquer fechadura 12V de mercado 

� Visão noturna para visualização da câmera durante a noite 

 

 

 



 

                                                          VÍDEO PORTEIRO 4” 3 CAM  COLOR   

 

Amelco S.A. Indústria Eletrônica  
Rua Monte Mor, 50 - Embu - SP - CEP 06835-000                                                              PABX (11) 4785-1466 - FAX (11) 4781-1515 
e-mail:  vendas@amelco.com.br                                                            Internet:   http://www.amelco.com.br 

 
 

 

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO 
                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mais Informações  

Código 799190 

Descrição VIP2010C Vídeo Porteiro 4" 3C Color 

Peso 1,40029g 

NCM 8517.18.99 

Consumo 200 mA 

Alimentação 12 Vdc 

Cód. EAN 13 7896564182381 

Cód. Ean 14 178965641823815 

Itens Inclusos 

01 painel externo, um monitor 4” colorido, 01 protetor de chuva, 02 pares de 

parafusos e buchas e 01 relação de postos autorizados  

Dimensão do produto – painel 

externo(AxLxC) 

 Dimensão do produto – Monitor  

(AxLxC) 

 
Dimensão da Embalagem (AxLxP) 24,5x34x8 
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