
 Lithos
Placa botoeira monolítica

lithos é a placa botoeira de porteiro electrónico e vídeo porteiro 
a cores para o sistema 2 fios X1. Compacto e fino (30  mm de 
espessura na parede), è  perfeito para se adaptar a qualquer 
ambiente, graças ao desenho das linhas suaves e o acabamento 
elegante de aço inox polido. 
Lithos, que pode ser instalado tanto na parede como embutido 
e equipado com botões únicos ou duplo em função do tipo de 
equipamento, possui função intercom de série sem dispositivos 
extras e consente a realização de equipamento de até 4° 
chamadas.
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Características técnicas

Dimensões
(LxaxC) 99x207x30 mm            instalação de parede

(LxaxC) 135x243x6,5* mm       instalação de embutir

*  Caixa de embutir profundidade 54.5 mm, saliência fora da parede 3,5 mm.
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Plus

instalação
a nova placa botoeira Lithos pode ser instalada tanto na parece como em 
embutido, oferecendo a máxima adaptabilidade a todos os ambientes e 
a minima saliência. Graças à caixa específica de embutir, Lithos garante 
somente 6.5 mm de espessura, enquanto as suas linhas suaves e 
arrendondadas o transformam num objecto de mobilio discreto mas 
elegante.

Qualidade de vídeo sem comparação
Graças aos sensores de última geração que integram sofisticados 
algoritmos digitais de tratamento da imagem, Lithos garante uma 
qualidade de´vídeo sem comparação e em quaisquer condições 
ambientais, de dia e de noite.

o sistema de guia de luz desenvolvido em colaboração com o Centro 
de investigação Plast optiica (Divisão do centro de investigação da Fiat) 
garante uma iluminação noturna perfeita e os sofisticados algoritmos 
de tratamento da imagem garantem uma qualidade de vídeo inigualável 
em todas as condições ambientais.

de parede De embutir

acabamentos
Com as suas linhas suaves e o acabamento de aço inox polido, Lithos 
afirma-se como uma placa botoeira elegante e refinado.

máxima proteção da água e contra 
choques.
Lithos é fabricado para durar com o passar do tempo. Pode contar com 
uma incrível robustez e com um grau de proteção iP54.

amplo ângulo de visão
Lithos com o sistema “wide eye” (ângulo de abertura da câmara 
de vídeo: 177º) permite visualizar da câmara de vídeo uma 
área muito ampla (por exemplo uma distância de meio metro 
da placa é visível uma área de 100 cm de largura e 80 cm de 
altura).
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Plus

teclas duplas e únicas
Lithos pode ser equipado com botões únicos ou duplos em função do tipo 
de equipamento a ser realizado (até 4 chamadas). a sua substituição, 
assim como para a introdução dos cartões identificativos (nome), pode 
ser facilmente atuada.

acessórios para placas botoeira 
para porteiros electrónicos e vídeo 
porteiros

itens e códigos
 PLaCa botoeira

LvC/01 62020070 Placa botoeira vídeo porteiro a cores. Grau de proteção IP54. Dimensões (LxAxC): 99x207x30 mm.

LC/01 60090650 Placa botoeira porteiro electrónico. Grau de proteção IP54. Dimensões (LxAxC): 99x207x30 mm.

 aCessÓrios

DPs 61800030 Botão único completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV. 
Dimensões (LxAxC): 20x60x14 mm.

DPh 61800040 Botão altura dupla completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV. 
Dimensões (LxAxC): 40x60x14 mm.

DPD 61800050 Botão duplo completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV. 
Dimensões (LxAxC): 20x60x14 mm.

LtP 61800410 Tecto de parede. Dimensões (LxAxC): 102,4x208,6x49,5 mm.

LCi 61800420 Moldura de embutir de tecno-polímero PC/ABS cinza. Dimensões (LxAxC): 135x243x35 mm.

Lsi 60090640 Caixa de embutir de material plástico. Dimensões (LxAxC): 127x235x54,5 mm.
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