X
Nighter & Whice
Outdoor

Misteriosamente preto.
Axolutamente único.
A exclusiva versão de AXOLUTE onde
o vidro preto tem o papel principal.

Vídeo Station Nighter para sistemas
de videoporteiro e sistemas My Home.

Comando Nighter para
sistemas My Home.

Placa Nighter em vidro preto
combinada com comandos
AXOLUTE escuros, para um sistema
esteticamente coordenado.

2

AXOLUTE Nighter
É a linha monocromática preta
onde elegância e tecnologia
se unem ao máximo.

Aparelhagem, My Home e sistema de videoporteiro, todos esteticamente
coordenados: vidro preto e leds azuis para destacar as interfaces.
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Simplesmente branco.
Axolutamente único.
A sofisticada versão de AXOLUTE onde
o vidro branco tem o papel principal.
Vídeo Station Whice para sistemas
de videoporteiro e sistemas My Home.
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Comando Whice para sistemas
My Home.

Placa Whice em vidro branco combinada com comandos AXOLUTE claros,
para um sistema esteticamente coordenado.

AXOLUTE Whice
É a linha monocromática branca onde
comandos suavizados e tecnologia
sublime encontram o equilíbrio perfeito.

Aparelhagem, My Home e sistema de videoporteiro,
todos esteticamente coordenados: vidro branco e leds azuis
para destacar as interfaces.
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VÍDEO STATION NIGHTER & WHICE
Sistema de videoporteiro

Display colorido wide screen.
Superfície totalmente feita em vidro de 8 mm.
Teclas suaves (um simples toque no led ativa
a função).
Utilizável em sistemas de videoporteiro 2 fios
combinado ou não com sistema My Home.

AXOLUTE OUTDOOR
Sistema de videoporteiro

Vídeo Station Whice / Vídeo Station Nighter

Painéis de entrada Outdoor

Os postos internos Nighter & Whice
e os novos painéis de entrada AXOLUTE
Outdoor agregam um valor significativo
ao sistema de videoporteiro.

COMANDOS NIGHTER & WHICE
Teclas de comando tácteis para o sistema My Home

Comandos Nighter & Whice
3 e 4 módulos

Os comandos Nighter & Whice são comandos para
o sistema My Home capazes de gerenciar:
Cargas individuais ou agrupadas (p. ex.: iluminação e persianas),
difusão sonora, cenários, funções básicas do sistema de
videoporteiro (p. ex.: abertura de fechadura).
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FUNÇÕES DOS COMANDOS NIGHTER & WHICE
Uma alternativa para os comandos do sistema My Home já existentes no catálogo

Os comandos Nighter & Whice são comandos
do sistema My Home que podem ser usados
como uma alternativa aos comandos já
existentes no catálogo. Como são unidades
monobloco, a aplicação deve ser decidida
quando o projeto do sistema está na
primeira fase.

Comando soft touch: iluminação e difusão sonora

Comando de persiana, de iluminação e de cenário

COMANDOS

Comando Nighter de 3 módulos

• Automação de persianas
• Iluminação
• Difusão sonora
• Cenários
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PLACAS NIGHTER & WHICE
Harmonia perfeita
AXOLUTE Nighter & Whice são completadas com
placas dedicadas ao acabamento de qualquer
mecanismo na residência, em favor de uma
completa coordenação estética com Vídeo
Stations e comandos digitais.

Aparelhagem

Videoporteiro e My Home

My Home

Comando Whice

Placas
a Whice
Whi
h ce
Feitas em vidro branco e mo
moldura
o
interna
clara que combinam com me
mecanismos
e
AXOLUTE claros.

Aparelhagem

Videoporteiro e My Home

My Home

Comando Nighter

Placas Nighter
Feitas em vidro preto, com moldura interna
preta, para combinar com dispositivos
AXOLUTE escuros.
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VÍDEO STATION NIGHTER & WHICE
Integração completa com MY HOME

Integrados ao sistema MY HOME, os Vídeo Stations
Nighter & Whice se tornam um ponto para controle
de todo o sistema.
Além disso, comparados aos Vídeo Stations
tradicionais, Nighter & Whice podem interagir
com a interface multimídia. Isto possibilita o
gerenciamento de conteúdos multimídia de
dispositivos externos (PC, DVD player, etc.).

TV de Plasma
ou LCD

MP3
Computador Pessoal

Interface Multimídia

O menu de ícones da interface
multimídia pode ser visualizado e
gerenciado por meio da TV bem como
dos Vídeo Stations Nighter & Whice.
Sistema de Videoporteiro –
Vídeo Station Nighter & Whice

Sistema de Videoporteiro –
Axolute Outdoor
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X
A elegância de Axolute até mesmo
nas áreas externas

Painel de entr
trad
adaa com
m
acabamento metálico, paraa
ambi
am
bien
ente
tes elegantes e modernos.
rno
nos.
os.
O espírito high-tech e o des
esig
ign
n
essencial encontram a beleza do
aço em uma versão conccebida
para ambientes mais mo
odernos.

Uma forma precisa, com linhas
claras e nítidas para enriquecer
aindaa mais e agregar valor aos
imóvvveis de maior prestigio.
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Painel de entrada com acabamento em bronze,
para
pa
ra aamb
mbie
ientes clássicos exclusivos.
Alta tecnologia e design com llin
inha
hass su
suav
aves
es se
unem em uma versão concebida em bronze para
ambientes mais clássicos.

Um
ma forma suave, com linhas
m
ele
egantes para agregar ainda
mais valor aos edifícios de
prrestígio.
r
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AXOLUTE OUTDOOR
Riqueza de funções e ampla possibilidade de personalização do aparelho
com seu próprio estilo.

O teclado alfanumérico, iluminado com leds
azuis, permite encontrar moradores como
em um telefone celular.
As teclas são capacitivas: são ativadas com
um leve toque.
O teclado alfanumérico permite chamar o
morador diretamente através de um código
numérico.
O modulo eletrônico é composto de uma
fachada de vidro altamente resistente e
segue as novas tendências de design para
interiores e áreas externas.

Abertura de portão através
de chave eletrônica (transponder)
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Com programação através de software
incluído, as informações exibidas no
display podem ser completamente
personalizadas.
Câmera colorida motorizada
Regulação da imagem da câmera
colorida

Tela padrão

Exemplo de tela com número
da rua e outras informações

Exemplo de tela com logotipo
personalizado

Visualização da lista
de moradores

Informações de como chegar
até o morador chamado através
de um mapa

Smith John

Smith John

Smith John

Smith Sarah

Smith Sarah

Smith Sarah

Interface amigável.
O display com ícones ajuda o utilizador
a entender os estágios de comunicação.
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VIDEOPORTEIRO E VIDEOCONTROLE
Video Station AXOLUTE
VÍDEO STATION NIGHTER
Referência

Descrição

349320

terminal estéreo com alto-falantes para instalações de sistema de
videoporteiro 2 fios. Tela LCD 8” colorida. Integrável com o sistema
MY HOME e possui menu de ícones personalizável através de PC para
gerenciamento das seguintes funções: sistema de videoporteiro,
termorregulação, difusão sonora, cenários, segurança. Em sistemas
integrados com som estéreo Hi-Fi o Vídeo Station age como um
amplificador e é capaz de reproduzir todos os sinais de áudio presentes
no sistema. Teclas do aparelho: navegação, auto-acionamento,
comando de fechadura, comando da iluminação, mudo, alto-falante
e intercomunicação. LED de sinalização para: corte de chamada,
estado da porta e conexão à interface multimídia. Configuração por
meio de configuradores físicos e pelo menu. Porta USB e RS-232 para
a programação. Instalado na parede com o suporte que acompanha
o produto. Nota: o tamanho do display está sujeito a pequenas
alterações.

349320

VIDEO STATION WHICE
Referência

Descrição

349321

terminal estéreo com alto-falantes para instalações de sistema de
videoporteiro 2 fios. Tela LCD 8” colorida. Integrável com o sistema
MY HOME e possui menu de ícones personalizável através de PC para
gerenciamento das seguintes funções: sistema de videoporteiro,
termorregulação, difusão sonora, cenários, segurança. Em sistemas
integrados com som estéreo Hi-Fi o Vídeo Station age como um
amplificador e é capaz de reproduzir todos os sinais de áudio presentes
no sistema. Teclas do aparelho: navegação, auto-acionamento,
comando de fechadura, comando da iluminação, mudo, alto-falante e
intercomunicação. LED de sinalização para: corte de chamada, estado
da porta e conexão à interface multimídia. Configuração por meio
de configuradores físicos e pelo menu. Porta USB e RS-232 para a
programação. Instalado na parede com o suporte que acompanha o
produto. Nota: o tamanho do display está sujeito a pequenas alterações

349321
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A BTicino tem o direito de modificar a qualquer momento o conteúdo descrito neste catálogo.

Comandos
COMANDOS DIGITAIS EM VIDRO
Referência

Descrição
WHICE

HC4657M3

HC4657M3

comando MY HOME para cargas simples ou agrupadas
(ex: iluminação), difusão sonora, cenários, funções básicas de
videoporteiro (ex: abertura de porta). A configuração pode ser feita de
duas maneiras: física (inserindo os configuradores em locais específicos)
ou virtual (com um computador). Equipado com 6 teclas ativadas por
toque e identificadas por meio de LED azul com intensidade de luz
variável. 3 módulos. Pode comandar 6 comandos cíclicos ou 3 comandos
ON-OFF/SOBE-DESCE.

HC4657M4

comando MY HOME como descrito acima. 8 teclas. 4 módulos.

HC4657M4

AXOLUTE
OLUTE CATÁLOGO

COMANDOS E PLACAS

NIGHTER
HS4657M3

HS4657M3

comando MY HOME para cargas simples ou agrupadas
(ex: iluminação), difusão sonora, cenários, funções básicas de
videoporteiro (ex: abertura de porta). A configuração pode ser feita de
duas maneiras: física (inserindo os configuradores em locais específicos)
ou virtual (com um computador). Equipado com 6 teclas ativadas por
toque e identificadas por meio de LED azul com intensidade de luz
variável. 3 módulos. Pode comandar 6 comandos cíclicos ou 3 comandos
ON-OFF/SOBE-DESCE.

HS4657M4

comando MY HOME como descrito acima. 8 teclas. 4 módulos.

HS4657M4
S

NOTA: para todos os outros itens da linha AXOLUTE, consulte o catálogo especifico.

Placas
PLACAS NIGHTER & WHICE
Referência

Descrição

HA4803VSW placa de acabamento 3 módulos
HA4803VNB
HA4804VSW placa de acabamento 4 módulos
HA4804VNB
HA4803VSW

HA4803VNB

HA4826VSW placa de acabamento 3+3 módulos
HA4826VNB
NOTA: para todos os outros itens da linha AXOLUTE, consulte o catálogo especifico.

HA4804VSW

HA4804VNB

HA4806VSW

HA4806VNB

A BTicino tem o direito de modificar a qualquer momento o conteúdo descrito neste catálogo.
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VIDEOPORTEIRO
Painel de Entrada AXOLUTE Outdoor
CAIXA DE EMBUTIR
Referência

Descrição

339313

caixa de embutir em aço - 3 módulos

339313

MÓDULO ELETRÔNICO
Referência

Descrição

349140

módulo eletrônico constituído de: módulo de alto-falante, câmera
colorida motorizada e display colorido, módulo integrado de controle de
acesso através de transponder.
Software de programação e configuração incluído.

349140

MOLDURAS DE ACABAMENTO

339213

Referência

Descrição

339213

moldura de acabamento + suporte de montagem 3 módulos com
acabamento em aço. Chave de segurança anti-vandalismo para
montagem e desmontagem incluída

339223

moldura de acabamento + suporte de montagem 3 módulos com
acabamento em bronze. Chave de segurança anti-vandalismo para
montagem e desmontagem incluída

339223

PROGRAMADOR DE CHAVES ELETRÔNICAS

348200

348204

348201

348205

348202

348203

348206
348402
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Referência

Descrição

348200

transponderr redondo tipo chaveiro. Cor preta

348201

transponderr redondo tipo chaveiro. Cor vermelha

348202

transponderr redondo tipo chaveiro. Cor verde

348203

transponderr redondo tipo chaveiro. Cor azul

348204

transponderr redondo tipo chaveiro. Cor laranja

348205

transponderr redondo tipo chaveiro. Cor cinza

348206

transponderr redondo tipo chaveiro. Cor amarela

348402

programador chaves eletrônicas (transponder)

349320-349321

Dados dimensionais
25 mm

305 mm

230 mm

AXOLUTE
OLUTE FICHA TÉCNICA

AXOLUTE
Vídeo Station NIGHTER & WHICE

Vista frontal

Vista traseira

1

2

7

1

2

3
6
5

4
3

3

3

3
4

Legenda:
1 - Display LCD colorido 8”
2 - Microfone
3 - Botões de navegação e confirmação do menu
4 - LED e tecla para função de videoporteiro

1 - Local dos configuradores
2 - Conector mini-USB para conexão com PC
3 - Alto-falante para difusão de voz e som estéreo
4 - Parafuso de fixação do Vídeo Station à base metálica
5 - Terminal para conexão de fonte de alimentação suplementar
6 - Terminal para conexão de BUS/SCS 2 fios
7 - Chave ON/OFF de terminação de linha
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Comandos AXOLUTE
Nighter & Whice

HC4657M3 - HS4657M3
HC4657M4 - HS4657M4

Dados dimensionais

1

2
P

HC/HS4657M3

Vista traseira

Vista frontal

Legenda:
1 - Botão de programação
2 - Local dos configuradores
3 - BUS

Instalação
Nighter & Whice são facilmente instaláveis na parede solicitando os seguintes itens:
- para o comando de 3 módulos: caixa de embutir ref. 689014(1) e suporte H4703
- para o comando de 4 módulos: caixa de embutir ref. 504E e suporte H4704

Suporte:
H4703
H4704

Caixa:
689014
504E

(1)
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Caixa de embutir Pial Legrand para alvenaria 4”x2”.

Comando:
HD4657M3
HC4657M3
HS4657M3
HD4657M4
HC4657M4
HS4657M4

3

Dados dimensionais
104 mm

349140
Componentes e instalação

550 mm

84 mm

35,5 mm

E
Espessura
mínima
a partir da parede
253 mm

300 mm

AXOLUTE
OLUTE FICHA TÉCNICA

Painel de Entrada AXOLUTE
Outdoor

Com moldura de acabamento em aço: 11mm
Com moldura de acabamento em bronze: 13.5 mm
Caixa de Embutir

Módulo eletrônico
27,5
mm

139 mm

Parte embutida
na parede

139 mm

30 mm

355 mm

330 mm

➡

Moldura de acabamento em aço
+ quadro de montagem
Projeção a partir da parede: 11mm

Moldura de acabamento em bronze
+ quadro de montagem
Projeção a partir da parede: 13.5mm

Vista Frontal

A moldura de acabamento é montada com uma chave de
segurança especial que permite uma grande resistência
antivandalismo e uma fácil manutenção.
A solidez do posto externo é reforçada com a utilização
de uma caixa em aço. A instalação também é possível em
caixa de 3 módulos SFERA.
Grau de proteção: IP54
Índice de resistência mecânica: IK07

Vista Traseira

1

2

7

3

8

Caixxxaa de embutir

9

12

10

11

Supoorte (vem junto
com
m a moldura)

4

Mooldura de
acaabamento
a
Módulo
ele
eletrôni
eletrônico

5
6

1 - Alto-falantes | 2 - Câmera colorida motorizada | 3 - Display LCD colorido
4 - Teclado alfanumérico capacitivo: para busca do morador e envio da chamada;
configuração feita pelo instalador
5 - Leitor de transponder: permite a abertura da fechadura através de transponder
6 - Microfone | 7 - Local dos configuradores
8 - Conector mini-USB: para conexão com PC para configuração ou atualização de
firmware
9 - Terminal para conexão de BUS/SCS 2 fios
10 - Terminal para conexão de fonte de alimentação suplementar | 11 - Prensa-cabo
12 - Conector de Ethernet: para ligação via IP e configuração e atualização de firmware

➡

Legenda:
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