
O videoporteiro IV 7000 HS é a inovação que bate à sua porta. Com ele, o usuário atende ou 
aciona as fechaduras de qualquer lugar do mundo através do seu telefone fi xo ou celular. Tem 

capacidade para até quatro canais de vídeo, com isso, é possível posicionar as câmeras de forma 
a ampliar a visão da área externa, permitindo a visu¬alização de até quatro ambientes distintos.

O módulo interno widescreen de 7”, com display TFT – LCD com proporção de 16:9 (mesma das 
telas de cinema) permite a visualização das imagens em ângulos de até 65° sem distorção de 

cores, em modo sequenciado e temporizado. 

IV 7000 HS

Videoporteiro

Permite inúmeras confi gurações, inclusive, é 
possível conectá-lo com centrais de alarme, 
DVRs (gravadores digitais de vídeo), televisores 
e PABX. Os LEDs infravermelhos possibilitam a 
captação de imagens mesmo em ambientes 
sem iluminação, e cada módulo externo 
possui duas saídas para fechaduras.
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Caracteríticas

Tecnologia do display TFT - LCD

Tamanho da tela 7”

Formato da tela 16:9

Resolução 1.440 x 234 dpi

Contraste 400:1

Brilho 150 cd/m²

Ângulo de visão 65°

Dimensões (L x A x P) 23,89 x 11,25 x 3,35 cm

Tensão de operação
Rede AC 90 a 240 V (automática) ou fonte externa 
de 12 VDC/500 mA

Frequência de operação 50/60 Hz

Consumo 4 W (em uso)

Peso 476 g

Caracteríticas

Câmera Pinhole (escondida) 1/4

Lente 3,7 mm

Resolução horizontal 420 linhas

Iluminação mínima - modo colorido 1,5 lx

Iluminação mínima - modo P&B 0,2 lx

LEDs infravermelhos 6

Abertura
Fechadura eletromagnética: 12 V 1 A

Acionamento contato seco: máx. 24 V 1 A

Tensão de operação
Rede AC 90 a 240 V (automática) ou fonte externa de 
12 VDC/500 mA

Frequência de operação 50/60 Hz

Dimensões (L x A x P) 9,7 x 15,5 x 7,5 cm

Peso 329 g

Módulo interno

Módulo externo
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