
FONTE DIGITAL  VPC4

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Recomendações gerais para instalação do produto

1. Leia atentamente este manual antes de iniciar o processo de instalação do produto.
2. Não modifique ou desmonte os produtos, sem autorização do fabricante.
3. Não instale este ou outros produtos deste sistema em locais onde exista fonte de calor, 
humidade ou em contato direto com intemperes. Procure um local seco e ventilado para 
instalar o produto.
4. Não faça alterações na forma de conexão ou inclua qualquer dispositivo que não seja 
indicado pelo fabricante.
5. Recomendamos a contratação de um profissional técnico com experiência 
comprovada para a instalação do sistema.
6. A manutenção dos produtos deste sistema deve ser realizada pelo fabricante, sendo 
necessário enviar o produto para a fábrica ou assistente técnico autorizada pelo 
fabricante. Consulte as regras de manutenção de produtos e garantia.

Características e funcionalidades do produto

1.Conector para Rede Elétrica 127-220Vac com terminal de aterramento elétrico.
2.Conector para Bateria 24V 7Ah (carregador de baterias/No-breack).
3.Conector da Saída de potência para alimentação de Distribuidor Horizontal VPC4.
4.Conector da Saída Digital A (Áudio, Vídeo, Comandos e PoE).
5.Conector da Saída Digital B (Áudio, Vídeo, Comandos e PoE).
6.Conector da Entrada Digital (Atualização firmware).

Informações gerais de funcionamento da Fonte Digital VPC4

Esta fonte foi desenvolvida para fornecer a energia suficiente para o pleno 
funcionamento do sistema de vídeo porteiro coletivo modelo VPC4. A saída de potência 
supre simultaneamente a energia para os distribuidores de áudio e vídeo, monitores 
digitais e painel de rua (máximo de 24 monitores e 02 painéis de rua). Esta fonte também 
esta equipada com a saída de energia para carregamento de bateria 24V 7Ah. Na falta de 
energia da rede elétrica a fonte digital VPC4 gerencia automaticamente a energia da 
bateria, mantendo o sistema em pleno funcionamento por até 1 hora.
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Instalação da Fonte Digital direto na parede

instalação da Fonte Digital direto na barra de fixação estruturada

EMPURRE EMPURREEMPURRE EMPURRE



Certificado de Garantia
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