
Monitor Vídeo Porteiro M-VPC4

• Tela colorida LCD/TFT 4,3 polegadas;

• Extensão de áudio e vídeo;

• Sistema de áudio monofone;

• Botões iluminados em silicone;

• Ajuste digital de imagem (brilho, 

contraste e cor);

• Programação simples, facilitada 

através de interface gráfica na tela 

do monitor.

Painel Vídeo Porteiro P-VPC4

• Câmera colorida com visão noturna;

• Protetor de chuva integrado;

• Aciona até 2 Fechaduras

(Pulsante 12V e Contato Seco NA);

• Alarme contra violação;

Todos os vídeo porteiros são compatíveis 
com fechaduras 12V do mercado.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• Sequencial de até 2 câmeras integradas 24 horas;

• Cada painel aciona até 2 fechaduras  

  ou outros dispositivos eletrônicos;

• Controle de acesso para 2.000 usuários (Tag RFID 

125Khz e Senha de 5 dígitos);

• Sistema Digital TCP/IP que simplifica a instalação 

e fiação;

• Extensões (Monitor e Áudio) via aplicativo AGL HOME;

• Chave liga/desliga no monitor;

• Proteção tipo TAMPER para interligar o porteiro 

ao sistema de alarme;

• Fonte digital de alimentação com carregador de bateria 

e sistema nobreak incorporado, mantendo o funcionamen-

to na falta de energia;

• Dimensões Porteiro: A 160,00 x L 94,00 x P 65,50 mm |

Monitor VP4: A 188,1 x L 197,0 x P 50,0 mm. 

Controle via
aplicativo Wi-fi 
AGL HOME

vpc4-color
Porteiro Coletivo
com Vídeo Chamada 
Digital

Transmissão 
de Imagens via 
Câmera Digital

Porteiro fabricado plástico (ABS), 
na cor preta e Monitor na cor branca

Peso bruto médio: 0,46 Kgs (Monitor) |  0,25 Kgs (Painel) 
0,61 Kgs (Fonte Digital). Para pesos pontuais consulte-nos

VÍDEO porteiro COLETIVO



Notificações push
via smartphone

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

• Atendimento de chamadas, via aplicativo e painel;

• Gravação de áudio e vídeo (HD) diretamente ao smartphone (celular);

• Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n), sendo necessário o Módulo Wi-Fi 

AGL HOME PVC4, vendido separadamente;

• Acionamento remoto e controle à distância, via aplicativo AGL HOME ou 

comando de voz;

• Instalação e configuração via aplicativo;

• Controle de acesso para 2.000 usuários (Tag RFID 125Khz e Senha de 5 dígitos);

• Sistema Digital TCP/IP que simplifica a instalação e fiação;

• Vídeo vigilância de até 4 câmeras.

Conexão  via rede 
Wi-Fi 2,4Ghz 

• APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. 

Siga os passos indicados no menu e instale 

quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede 

Wi-Fi e tenha controle 100% de seu vídeo porteiro 

coletivo, de onde estiver.

Captura e gravação
de Áudio e Vídeo

02 Saídas para acionamento 
de dispositivos (12V Pulsante e NA/NF)

Sistema 127V / 220V
(Bivolt automático)

Índice de Proteção: IP64

01 Painel Vídeo Porteiro P-VPC4 |

01 Monitor Vídeo Porteiro M-VPC4 |

01 Fonte Digital | 01 Distribuidor Vertical.

ITENS PARA CONFIGURAÇÃO BÁSICA:

DICA:  Se desejar aumentar a segurança da instalação, ligue um setor de alarme nos terminais ALARME, disponível no painel do porteiro digital. 
Quando este for violado, o alarme será acionado e um sinal sonoro será acionado.

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS:

Consulte o manual técnico dos opcionais e acessórios, para obter maiores detalhes. 

DISTRIBUIDOR VERTICAL
COM 4 SAÍDAS

DISTRIBUIDOR HORIZONTAL
COM 2 SAÍDAS

MÓDULO WI-FI
AGL HOME VPC4

FONTE DIGITAL COM CARREGADOR
DE BATERIAS E NOBREAK

VÍDEO porteiro COLETIVO


