
ESPECIFICAÇÕES PV13P-1
Processador Processador de SOC incorporado de alto desempenho
Sistema operativo Embedded Linux
Câmara Câmara a cores, CMOS baixa iluminação, 1.3 MP HD 
Standard de comp. de vídeo H.264
Resolução 1280 × 720
Frame rate de vídeo 25 fps
Entrada de áudio Microfone omnidirecional integrado
Saída de áudio Altifalante integrado
Standard de comp. de áudio G.711 U
Taxa de comp. de áudio 64 Kbps
Qualidade de áudio Supressão de ruído e cancelamento de eco
Leitor de cartões interno Leitor de cartão IC incorporado
Botão de saída Botão de saída pata abertura de porta
Deteção da porta magnética Deteta o estado da porta magnética
Modo de suplemento de luz Suplemento IV
Ethernet Ethernet auto adaptativo 10/100 Mbps 
Protocolo de rede TCP/IP, RTSP
Entrada de alarme Alarme de porta magnética, Alarme de tamper
Interface de rede 1 Interface RJ-45 Ethernet auto adaptativo 10/100 Mbps  
RS-485 1 Porta RS-485 Half-Duplex
Entrada I/O 4
Saída I/O 1
Material Plástico

Fonte de alimentação 24V DC, PoE (PP-06, PP-12)
12V DC

Dimensões 164 mm × 97 mm × 54.4 mm
Certificação FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

VÍDEO PORTEIRO | VILLA

1 Microfone
2 Suplemeto de luz de baixa iluminação
3 Câmara integrada
4 Área de indução do cartão
5 Botão de chamada
6 TAMPER
7 Altifalante

PV13P-1

 • Função de vídeo-intercomunicador
 • Função de controlo de acesso
 • Ativação de cartões localmente, até a um máximo de 256 cartões
 • Suporta leitores de cartões
 • Suplemento auto adaptativo
 • Processador de SOC incorporado de alto desempenho
 • Função de chamada através de um toque
 • Vídeo vigilância HD
 • Supressão de ruído e cancelamento de eco
 • Compressão de vídeo H.264
 • Baixa iluminação
 • Reinicialização remota, atualização remota, sincronização de horário via NTP e 

função de configuração em lote
 • Desbloqueio remoto através de software cliente ou da aplicação
 • Atendimento de chamada remoto através de software cliente ou da aplicação
 • Alarme de tamper e alarme de porta magnética
 • Função de notificação por mensagem
 • Upload automático das imagens capturadas através de FTP ou software cliente 

ao abrir a porta

CARACTERÍSTICAS


