


A gestão dos avisos sonoros 
(regulação do volume / modo 
mute) pode ser facilmente 
controlada através dos botões 
no dispositivo, enquanto um LED 
branco/vermelho fornece um 
indicador visual. Para a versão 
áudio 200, o controlo do volume 
é gerido através de uma alavanca 
escondida na parte lateral do 
dispositivo.

REGULAÇÃO  
DO VOLUME

Concebido com particular atenção 
aos detalhes, o AGT dispõe de 
ímanes especiais integrados no 
dispositivo e no auscultador para 
tornar o encaixe do auscultador o 
mais simples possível e garantir 
sempre o correto desligamento 
das chamadas, inclusive com 
elevados níveis de utilização.

ENCAIXE 
MAGNÉTICO

SIMPLES  
E SUBTIL

Um recetor com um design 
ergonómico que combina 
minimalismo e funcionalidade. Um 
acabamento de cor branca opaca 
aliado a uma forma elegante com 
uma espessura de apenas 21 mm.

AGT é a nova gama de interfones 
e videoporteiros com auscultador, 
dotados de um microfone de elevado 
desempenho, para um volume ideal 
dos avisos sonoros e um áudio 
nítido.  

Para sistemas que prevejam a 
possibilidade de um dispositivo de 
vídeo, o AGT apresenta um ecrã a 
cores de 5” que garante imagens 
sempre luminosas e nítidas. 

AGT A SÉRIE 



Os videoporteiros AGT garantem 
uma ótima qualidade de vídeo e as 
mesmas funcionalidades, quer para 
sistemas X1, quer para sistemas 200.

O ecrã a cores de 5“ tem uma 
resolução de 480 x 272 píxeis e 
está dotado de OSD para regular 
facilmente o brilho, o contraste e 
as cores da imagem utilizando os 
botões de seta.

agt 
vídeo



SAÍDAS 
AUXILIARES

FUNÇÃO 
LATCH

ABERTURA 
AUTOMÁTICA DA 
PORTA

FUNCIONALIDADES
AVANÇADAS

Os comandos auxiliares podem 
ser configurados em função 
das necessidades específicas. 
O AGT dispõe de AUX2, que 
permite chamadas para o porteiro 
ou para a receção. Ao mesmo 
tempo, é possível configurar até 6 
chamadas intercomunicantes (AGT 
A EVO e AGT A200 EVO).

A função Latch para os modelos 
X1 permite aos utilizadores 
verificar se a porta ou portão 
automatizados estão abertos, 
inclusive quando não estão 
imediatamente visíveis, utilizando 
um indicador LED.  

Esta função também permite ao 
utilizador manter o portão ou porta 
abertos durante um determinado 
tempo para um fim específico. 

Em contextos nos quais existe 
um volume elevado de entradas 
e saídas, como por exemplo 
escritórios ou locais públicos, o 
AGT permite ativar a função de 
abertura automática da porta, 
facilmente ativável através do 
botão específico.

Função OSD para a regulação do brilho, contraste e cor.

ESCALA 1:1 5"



Para além de uma vasta gama de funcionalidades, os recetores 
AGT VÍDEO X1 implementam soluções integradas para garantir o 
pleno aproveitamento do dispositivo, inclusive para quem sofre de 
perturbações auditivas ou visuais. A tecnologia áudio por indução 
magnética é de série no modelo AGT V BF, para permitir a utilização do 
videoporteiro através de aparelhos auditivos.  
 
Além disso, o design côncavo dos botões soft-touch permite às 
pessoas portadoras de deficiência visual interagir sem dificuldades. O 
volume dos avisos sonoros pode ser facilmente regulado através de 
comandos específicos.

FUNÇÕES AVANÇADAS  
PARA TODOS OS UTILIZADORES

As dimensões e a forma estão 
perfeitamente equilibradas, a cor 
e o acabamento são elegantes e 
requintados. Foi dedicada muita 
atenção à tecnologia dos botões, 
desenvolvendo uma solução soft-
touch requintada com uma superfície 
côncava. Além disso, os indicadores 
LED estão posicionados por baixo 
do revestimento opaco, tornando o 
produto esteticamente muito limpo. 

Caso tenha sido escolhido um 
recetor áudio tradicional para 
sistemas 200, o AGT dispõe de 
botões mecânicos que garantem um 
elevado desempenho em quaisquer 
condições.

BOTÕES 
SOFT-TOUCH



AGT  
áudio

Modelos para: 
SISTEMAS X1

Modelos para: 
SISTEMAS 200

AGT A
• Abertura da porta
• AUX2 (configurável como 

chamada para o porteiro)
• Regulação dos avisos sonoros 

+ mute
• Função Latch

AGT A200
• Abertura da porta

AGT A EVO
• Abertura da porta
• AUX2 (configurável como 

chamada para o porteiro)
• Regulação dos avisos sonoros 

+ mute
• Função Latch
• 6 chamadas Intercom

AGT A200 EVO
• Abertura da porta
• 2 AUX
• Regulação dos avisos sonoros 

+ mute
• 4 chamadas Intercom

Suporte de mesa  
AGT KT A



 Intercom  1

 Intercom  2

 Intercom  3

Ativa as chamadas Intercom 
4 a 6

Regulação dos avisos sonoros. 
Indicador LED vermelho para o 
"modo mute"

AUX 2 / chamada para porteiro

Abertura da porta

Auscultador

Imagem e características relativas ao modelo 
AGT A EVO



AGT  
vídeo

AGT
• Ecrã de 5"
• OSD para a regulação da 

imagem
• Botões soft-touch
• Função Latch
• Chamadas para o porteiro 

(AUX2)
• Abertura automática da porta

AGT V200
• Ecrã de 5"
• OSD para a regulação da 

imagem
• Botões soft-touch

AGT V BF
• Ecrã de 5"
• OSD para a regulação da imagem
• Botões soft-touch
• Função Latch
• Chamadas para o porteiro (AUX2)
• Abertura automática da porta
• Função para pessoas com deficiência 

auditiva
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Suporte de mesa  
AGT KT V 

Modelos para: 
SISTEMAS X1

Modelos para: 
SISTEMAS 200



Auscultador Ecrã de 5" 480 x 272

Ativação da 
câmara de vídeo

Abertura da porta

Aux 2  
Chamada para o 
porteiro

Regulação dos 
avisos sonoros. 
Indicador LED 
vermelho para o 
"modo mute".

Teclas de 
navegação do 
menu
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Imagem e características relativas ao modelo 
AGT V



INSTALAÇÃO SIMPLES

Concebida para montagem na 
parede, a instalação do AGT não 
poderia ser mais simples, sem 
necessidade de qualquer trabalho de 
alvenaria.  
 

SUPORTE 
DE PAREDE

COMPATIBILIDADE 
COM OS MODELOS 
AGATA

SUPORTE DE MESA

O suporte para a montagem 
de parede é a solução perfeita, 
inclusive para substituir modelos 
antigos. Uma vez fixado o suporte 
na parede, o recetor é rapidamente 
fixado graças ao sistema de 
encaixe rápido.

O AGT foi concebido para 
simplificar a substituição dos 
modelos antigos. A atualização 
do sistema pode ser facilmente 
executada, graças à cablagem 
perfeitamente acessível na parte 
traseira do dispositivo. A superfície 
coberta pelo AGT é ligeiramente 
superior à do seu predecessor 
AGATA, para permitir esconder 
eventuais imperfeições na parede.

O AGT pode ser dotado de um 
suporte opcional para a montagem 
numa mesa, para melhorar 
a flexibilidade de utilização. 
Estão disponíveis dois modelos 
diferentes para as duas versões 
áudio e vídeo.



AL 
Entrada de 

alarme

-    
Chamada de 

entrada

+ 
Chamada  

do patamar

B 
Entrada da 
linha BUS

B 
Entrada da 
linha BUS

O AGT dispõe de um terminal removível para facilitar a cablagem. 
Basta remover o terminal do corpo do recetor, efetuar comodamente as 
ligações e voltar a inserir o terminal. O AGT também possui uma ranhura 
especial na parte traseira para permitir a instalação com cablagem 
externa na parede.

CABLAGEM 
SIMPLIFICADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELOS VÍDEO 200 VÍDEO X1 ÁUDIO 200 ÁUDIO X1

Alimentação (VDC) 14 ÷ 17,5 15 ÷ 20 - 15 ÷ 20

Consumo (mA) 95 175 - 30

Consumo em stand-by (mA) < 12 <1 - <1

Consumo de cada LED (mA) 1 1 1 1

Temperatura de armazenamento (°C) -25 ÷ +70 -25 ÷ +70 -25 ÷ +70 -25 ÷ +70

Temperatura de funcionamento (°C) +5 ÷ +40 +5 ÷ +40 +5 ÷ +40 +5 ÷ +40

Grau de proteção IP IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

Standard vídeo PAL/NTSC PAL/NTSC - -

Ecrã LCD TFT (polegadas) 5 5 - -

Largura de banda de -3dB (MHz) 5 - - -

Impedância de entrada de vídeo (kΩ) ≥ 22 - - -

Entrada de vídeo coaxial (Vpp) 1 - - -

Entrada de vídeo a partir de cabo de par 
trançado (Vpp)

±0,6 - - -






