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Publicação técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.
A FERMAX, na sua política de constante melhoria, reserva-se o direito de modifi car o conteúdo deste documento, assim como as características 
dos produtos que nele são referidos, a qualquer momento e sem aviso prévio. Qualquer modifi cação será apresentada em edições posteriores 
deste documento.

Este documento apresenta os conceitos básicos sobre o funcionamento de alguns equipamentos, 

assim como os esquemas de instalação, de forma orientativa. Para mais detalhes sobre como realizar as 

ligações dos equipamentos e informação completa dos mesmos, deve fazer o download dos manuais em  
www.fermax.com
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PROGRAMAÇÃO INTUITIVA O UTILIZADOR DECIDE

CAPACIDADESIMPLICIDADE FLEXIBILIDADE

TRANSMISSÃO DIGITAL

Este documento é um Guia para desenhar as instalações de vídeo-porteiro mais comuns com base no sistema DUOX. Consulte o seu 
Comercial ou o nosso Departamento Técnico relativamente a outras instalações que não se ajustem às mostradas neste documento.
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DUOX é o primeiro sistema de comunicação de vídeo-porteiro completamente digital através 
de 2 fi os não polarizados.
Estas características convertem-no num sistema muito versátil e expansível, recomendado 

para instalações tanto de obra nova, como de reposição. Neste último caso, tem um campo 

de aplicação muito vasto, dada a sua fl exibilidade, por ser possível instalá-lo com uma ampla 

gama de cablagem. 

A sua fl exibilidade também se estende ao poder de decisão do utilizador que, caso decida 

inicialmente instalar um telefone na sua habitação, terá a possibilidade de o trocar por um 

monitor no momento em que o deseje. 

Com Duox, é possível dispor de:

- Até 10 botoneiras na entrada geral.

- Em cada entrada geral, até mais 10 botoneiras secundárias.

- Até 999.999 endereços de apartamento.

Tudo isso com um reduzido número de elementos intermédios.

SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO
Duox permite economizar tempo na instalação, graças a:

A) Reduzido número de elementos necessários na instalação:
 - Sem distribuidores

 - Sem comutadores

 - Sem decoders

B) Programação intuitiva: 
DUOX é muito simples de programar, sem ser necessário utilizar qualquer elemento 

adicional para o colocar em funcionamento:

- Os monitores DUOX programam-se em apenas alguns segundos, diretamente através 

do menu OSD do terminal, tornando possível que uma só pessoa programe a instalação.

- As placas de botões incluem um sistema exclusivo de síntese de voz que guia o instalador 

durante a programação.

INTRODUÇÃO
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Quando se fala de uma Instalação Básica DUOX, faz-se referência 

a qualquer instalação que possa realizar-se sem regeneradores. 

Habitualmente, são as que têm até 40/100 terminais distribuídos por, no 

máximo, 4 linhas de tronco, embora as características e o número de 

dispositivos de uma Instalação Básica Duox possam variar em função da 

topologia da instalação. Nos esquemas das páginas 15 a 18, reúnem-se 

algumas das Instalações Básicas mais comuns.

 

Numa Instalação Básica estarão presentes apenas os seguintes 

dispositivos:

- Botoneira de rua

- Set de alimentação

- Monitores e telefones

- Adaptadores de linha

INSTALAÇÃO BÁSICA

Ref. 4812 Ref. 243

INSTALAÇÃO AVANÇADA

Ref. 243 Ref. 243 Ref. 243 Ref. 243 Ref. 243

INSTALAÇÃO DUOX

Entende-se por Instalação Avançada qualquer uma que supere as características indicadas nos esquemas das 

páginas 15 a 18. Para executar estas instalações, é necessário utilizar regeneradores.
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CONSIDERAÇÕES DO SISTEMA DUOX 

Para instalar DUOX, é necessário ter em conta:

1. Conhecer a distância entre a botoneira de rua e o set de alimentação.

2. Conhecer a cablagem com a qual se vai realizar a instalação.

 DUOX permite uma grande fl exibilidade quanto ao uso de diferentes tipos de cabo (desde que se 

encontrem em bom estado), inclusivamente com os existentes em instalações antigas (UTP CAT-5, 4+N, 

5 fi os ou mesmo a campainha de 2 fi os) respeitando as especifi cações das tabelas de características 

DUOX. É recomendável utilizar cabo paralelo de 1 mm2 (Ref. 5952 da Fermax). Aconselha-se não utilizar 

cabo monopolar.

3. O sistema DUOX não requer distribuidores de piso, com uma placa de ligações realizam-se as distribuições.

4. São necessários adaptadores de linha para equilibrar as impedâncias, no princípio e no fi m da linha de 

transmissão.
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ELEMENTOS PRINCIPAIS DO SISTEMA

Os elementos principais do sistema DUOX são os que estão presentes em todas as instalações, 

independentemente do tamanho das mesmas.

TERMINAISBOTONEIRA DE RUA

ADAPTADOR DE LINHA

Monitores

max

Telefones

Basic Plus Extra

De série, com câmara a cores.

Ref. 
4812

Ref. 3255
Adaptador 
de linha

Ref. 3244
Filtro Duox

SET DE ALIMENTAÇÃO

Ref. 4830Ref. 
4810

A partir de agora, referir-nos-emos ao conjunto de fonte de 

alimentação (Ref. 4810 / 4812 / 4830) + fi ltro (Ref. 3244) 

como SET DE ALIMENTAÇÃO.

Filtro

Fonte de alimentação

XS
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BOTONEIRA DE RUA

As botoneiras de rua DUOX incluem, de série, um amplifi cador de 

vídeo com câmara grande angular de alta sensibilidade, que integra 

um sistema de regulação para a focagem da câmara. 

Estão disponíveis todas as estéticas da FERMAX, tanto em botões, 

como digitais. 

As botoneiras Digitais podem incorporar um DISPLAY DIGITAL 

EXTRA de 3,5" de alta luminosidade para exteriores, que facilita a sua 

utilização e potencia as possibilidades da botoneira.

O amplifi cador DUOX inclui um sistema de programação guiado por 

voz, que facilita a confi guração e a colocação em funcionamento da 

instalação através da placa de botões. Este display

O amplifi cador DUOX das botoneiras de rua inclui um sintetizador de 

voz, de série. Ao ser acionado o trinco, emite-se uma mensagem: 

"Porta aberta. Por favor, feche depois de entrar".

TERMINAIS DE HABITAÇÃO

A FERMAX oferece uma vasta gama de terminais para a habitação 

com tecnologia DUOX:

 - Monitores: VEO, LOFT e iLOFT

 - Telefones: LOFT e Citymax

Numa instalação DUOX, é possível combinar monitores e telefones 

DUOX sem necessidade de adicionar elementos adicionais.

O número máximo de terminais por habitação é de três. Para 

aumentar o número de terminais numa habitação, pode ser necessário 

adicionar um set de alimentação, em função do número de monitores 

e habitações existentes, topologia, tipo de cabo, etc.

Os monitores DUOX programam-se em apenas alguns segundos, 

diretamente através do menu OSD do terminal, tornando possível que 

uma só pessoa programe a instalação. 
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ELEMENTOS PRINCIPAIS DO SISTEMA

ADAPTADOR DE LINHA DUOX

O sistema DUOX emprega sempre adaptadores 

de linha (Ref. 3255) para equilibrar as 

impedâncias na linha de transmissão.

É sempre necessário instalar adaptadores de 

linha. A respetiva localização e confi guração 

depende da topologia da instalação (número de 

linhas de tronco, elementos adicionais, ...). 

44
 m

m

44 mm

26 mm

SET DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FILTRO DUOX

O sistema DUOX é alimentado com uma tensão de 18 VDC. Pode usar-se qualquer uma das seguintes 

fontes de alimentação(1):

Ref. 4810. Alimentador 18 VDC/1,5 A-12 VAC/1,5 A

Ref. 4812. Alimentador 18 VDC/1,5 A

Ref. 4830. Alimentador 18 VDC/3,5 A

 

As fontes de alimentação devem ser sempre acompanhadas pelo fi ltro DUOX Ref. 3244. O conjunto de 

fonte + fi ltro designa-se por "Set de alimentação".

A fonte Ref. 4830 suporta, no máximo, 40 terminais e as fontes Ref. 4810/4812 suportam 24 terminais, 

no máximo.

A distância entre o set de alimentação e o último terminal que será alimentado com ele dependerá do 

tipo de cabo e da topologia da instalação. Na tabela seguinte, indicam-se as distâncias máximas das 

confi gurações mais frequentes.

2x1mm²

2x0,22mm²

2x0,5mm²

4/6 terminais por piso(2)

35m

16m

55m

TIPO DE CABO 2 terminais por piso(2)

80m

25m35m

20m

50m

30m

TABELA 1 DISTÂNCIA MÁXIMA DO SET DE ALIMENTAÇÃO À BIFURCAÇÃO/PISO MAIS AFASTADOS (m)

Cascata

(2) 20 m é a distância máxima entre o registo do piso e o terminal mais afastado (somar à distância indicada).

1 terminal por habitação (qualquer ampliação na habitação deve incluir um set de alimentação).

(1) Consultar as versões compatíveis no "Anexo de ampliação técnica"
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INSTALAR UM ADAPTADOR 

Cada secção da instalação necessita de adaptadores de linha. Seguidamente, apresentam-se as indicações 

para instalar e confi gurar os adaptadores de linha de forma adequada em apenas três passos:

 

1. Onde instalar o adaptador?

2. Em que modo? "C", "A"

3. Existem diferentes dispositivos que incluem um adaptador de linha na sua estrutura. Que dispositivos 

podemos usar como adaptador de linha?

De forma geral, pode dizer-se que os adaptadores são sempre instalados no princípio e no fi m da linha de tronco, 

mas o local para situar os adaptadores varia sempre ligeiramente conforme o número de linhas de tronco e se a 

instalação é em cascata ou dispõe de vários terminais por ponto de derivação.

Imagem 2.3

            

Regenerador 1s Regenerador 1s

Regenerador 1sRegenerador 1s

Adaptador

Adaptador c

c

Imagem 2.2Imagem 2.1

PASSO 1 ONDE INSTALAR UM ADAPTADOR?

A) Em instalações em cascata:
 - Uma linha de tronco: situar um adaptador de linha no primeiro terminal e outro adaptador de linha no último 

terminal (Imagem 2.3).

 - Mais que uma linha de tronco: situar um adaptador de linha na bifurcação e um adaptador de linha no último 

terminal de cada linha de tronco.

B) Em instalações com vários terminais por ponto de derivação:
 - Uma linha de tronco: situar um adaptador de linha na primeira derivação de piso e outro adaptador de linha 

na  derivação do último piso (Imagem 2.1).

 - Mais que uma linha de tronco: situar um adaptador de linha na primeira bifurcação e outro adaptador de 

linha na derivação mais afastada da botoneira de rua de cada linha de tronco.

C) Existe um caso particular, quando um bus não tem terminais (por exemplo, quando há 2 regeneradores e 

o bus que os une não tem nenhum telefone nem monitor ligados, como se mostra na Imagem 6, pág. 22); 

neste caso, liga-se um adaptador ao princípio do bus e outro ao fi nal.  (Imagem 2.2).

 

ref.3255

c
Vac

ref.3255

A

ref.3255

c
Vac

ref.3255

c
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ADAPTADOR DE LINHA (Ref. 3255)
Dispõe de um jumper (JP1) que permite confi gurá-lo como "C" ou 

"A". O dispositivo inclui terminal de ligação para ser instalado em 

paralelo com o cabo da instalação.

REGENERADORES
Regenerador 1S (Ref. 3256). Adaptador de linha integrado 

na entrada, com adaptação confi gurável ("C", "A" ou "sem 

adaptação”) através do jumper JP1. A confi guração predefi nida 

é "C"; caso não seja necessária adaptação, remover o jumper 

(NO TERM).

Regenerador 2S (Ref. 3253). Adaptador de linha integrado 

na entrada, com adaptação confi gurável ("C", "A" ou "sem 

adaptação”) através do micro switch SW2. A confi guração 

predefi nida é "NO TERM"; caso não seja necessária adaptação, 

deixar o micro switch na posição predefi nida (NO TERM).

Regenerador Multicanal 1S (Ref. 3259). Adaptador de linha 

integrado na entrada, com adaptação confi gurável ("C", "A" 

ou "sem adaptação”) através do jumper JP1. A confi guração 

predefi nida é "C"; caso não seja necessária adaptação, remover 

o jumper (NO TERM).

AMPLIFICADOR DUOX
Adaptador de linha integrado na saída do bus, com adaptação 

confi gurável ("C" ou "sem adaptação”) através do jumper JP2. A 

confi guração predefi nida é "sem adaptação" (TERM OFF).
* Indica-se a posição do jumper/micro switch 

de seleção do tipo de adaptador.

ELEMENTOS PRINCIPAIS DO SISTEMA

Adicionalmente ao Adaptador de Linha Ref. 3255, outros dispositivos 

Duox integram também a possibilidade de serem utilizados como 

adaptador de linha:

- Instalações em cascata: todos os adaptadores são confi gurados como "C".

- Instalações com vários terminais por piso.

- Na primeira bifurcação, começando pela botoneira de rua, confi gurá-lo em "C".

- Na bifurcação fi nal de cada linha de tronco, a mais afastada da botoneira de rua, confi gurá-lo em "A".

- Quando um bus não tem terminais: os adaptadores são confi gurados como "C" no princípio 

   e no fi m do bus.

PASSO 2

PASSO 3

EM QUE MODO DEVE SER CONFIGURADO? "C" ou "A"?

QUE DISPOSITIVOS USAR COMO ADAPTADOR DE LINHA?
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INSTALAÇÃO
BÁSICA

DUOX
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Considera-se uma instalação básica DUOX aquela em que estão presentes apenas os elementos 

principais:

• Botoneira de rua

• Set de alimentação

• Adaptador

As distâncias máximas entre elementos e o número máximo de terminais por ponto de distribuição serão 

determinados pela secção do cabo e o número de linhas de tronco.

Consultar a secção Desenho de Instalações Básicas/Avançadas DUOX, para obter orientações e tabelas de projeto.

Numa instalação básica DUOX, é recomendável não misturar cabos de características diferentes 

(secção, trançado, etc.). 

Todas as instalações que excedam os limites da instalação básica DUOX deverão decompor-se em 

instalações mais pequenas através do uso de regeneradores. Dessa forma, abordar-se-á uma instalação 

grande e complexa como a soma de N instalações básicas, interligadas por regeneradores.

Nas páginas seguintes, apresentam-se tabelas com distâncias e esquemas para instalações básicas 

DUOX.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CABLAGEM DUOX

DUOX caracteriza-se pela sua fl exibilidade no que respeita à utilização de diferentes tipos de cabo. Em 

obras de reposição, funciona com a cablagem existente em instalações antigas de porteiro e vídeo-

porteiro. Alguns dos cabos suportados por DUOX são:

 • Paralelo 

 • UTP

 • Cabo de 5 fi os

 • Instalações 4+N

Para um funcionamento ideal, é recomendável utilizar cabo de 2x1mm² paralelo (Ref. 5925).

Secção mínima do cabo em DUOX 0,22mm²

INSTALAÇÃO BÁSICA DUOX

Usar um cabo com secção maior que o recomendado não garante uma melhoria no funcionamento

do sistema.

 É preferível evitar:
 1. Cabo monopolar ou fi os soltos (cabos de instalações elétricas).

 2. Variações do tipo de cabo ou secção ao longo da instalação.

 3. Duplicar o cabo (juntar 2 pares para aumentar a secção)

 4. Condutores de comprimentos diferentes.

INSTALAÇÃO BÁSICA
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EXEMPLO DE INSTALAÇÃO BÁSICA DUOX. 1 LINHA DE TRONCO

IMPORTANTE: A distância máxima entre a derivação e o terminal é de 20 metros; para uma distância maior, considerar como uma linha de tronco 

adicional.

Distância estimada entre pisos de 3 metros.

 

A

B

C

2x0,5 mm2

2x0,5 mm2

2x0,5 mm2

2x1 mm2 

2x0,22 mm2

2x0,22 mm2

2x0,22 mm2 

30 m

20 m

15 m

30 m 20 m

20 m 15 m

15 m 10 m

15 m15 m

20 m

20 m

15 m

 ATÉ 40 TERMINAIS

Secção de cabo CASCATA 2 DERIVA. 4 DERIVA.Descrição

ATÉ 100 TERMINAIS (somente cabo de 1mm2) 

ATÉ 80 TERMINAIS

Ref. 5925 

2x1 mm2 Ref. 5925 

2x1 mm2 Ref. 5925 

Botoneira de rua - Set de alimentação

Set de alimentação - primeiro terminal/
derivação

Botoneira de rua - terminal mais 
afastado

147 m

152 m

162 m

107 m

112 m

122 m

68 m

73 m

73 m

117 m

122 m

127 m

4 DERIVA. 6 DERIVA.

20 m

20 m

15 m

77 m

82 m

82 m

A

B

C

B

C

A

JP1 C

JP1 C

JP1 A

JP1 C
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EXEMPLO DE INSTALAÇÃO BÁSICA DUOX. 2 LINHAS DE TRONCO

A

B

C

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

15 m

15 m

10 m

20 m 20 m

20 m 10 m

10 m 10 m

5 m5 m

20 m

15 m

 ATÉ 40 TERMINAIS

Descrição

Ref. 5925 

2 x 1 mm2 Ref. 5925 

2 x 1 mm2 Ref. 5925 

Botoneira de rua - Set de alimentação

 Set de alimentação - primeira 
bifurcação

72 m

84 m77 m 72 m

72 m

77 m

62 m

57 m

57 m

47 m

74 m

74 m

CASCATA 2 DERIVA. 4 DERIVA.4 DERIVA.Secção de cabo

IMPORTANTE: A distância máxima entre a derivação e o terminal é de 20 metros; para uma distância maior, considerar como uma linha de tronco adicional.

Distância estimada entre pisos de 3 metros.

Botoneira de rua - terminal mais 
afastado

10 m

ATÉ 100 TERMINAIS (somente cabo de 1mm2) 
ATÉ 80 TERMINAIS

INSTALAÇÃO BÁSICA DUOX

C

B

A

C

B

A

JP1 C

JP1 C JP1 C

JP1 A JP1 A

JP1 C
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EXEMPLO DE INSTALAÇÃO BÁSICA DUOX. 3 LINHAS DE TRONCO

A

B

C

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

10 m

10 m

10 m

5 m

 ATÉ 40 TERMINAIS

CASCATA 2 DERIVA.Descrição

Ref. 5925 

2 x 1 mm2 Ref. 5925 

2 x 1 mm2 Ref. 5925 

Botoneira de rua - Set de alimentação

 Set de alimentação - primeira bifurcação

Botoneira de rua - terminal mais afastado
         

Secção de cabo

IMPORTANTE: A distância máxima entre a derivação e o terminal é de 20 metros; para uma distância maior, considerar como 

uma linha de tronco adicional. Distância estimada entre pisos de 3 metros.

72 m

72 m

72 m

62 m

62 m

62 m

4 DERIVA.

47 m

47 m

47 m

  

C

B

AA

B

C

JP1 C

JP1 C JP1 C JP1 C

JP1 C

JP1 AJP1 A JP1 A 
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EXEMPLO DE INSTALAÇÃO BÁSICA DUOX. 4 LINHAS DE TRONCO

A

B

C

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

10 m

10 m

  5 m

 ATÉ 30 TERMINAIS

CascataDescrição

Ref. 5925 

2 x 1 mm2 Ref. 5925 

2 x 1 mm2 Ref. 5925 

Botoneira de rua - Set de 
alimentação

 Set de alimentação - primeira bifurcação

Botoneira de rua - terminal mais afastado
          

N/A

Secção de cabo

IMPORTANTE: A distância máxima entre a derivação e o terminal é de 20 metros; para uma distância 

maior, considerar como uma linha de tronco adicional. Distância estimada entre pisos de 3 metros.

42 m

42 m

N/A

INSTALAÇÃO BÁSICA DUOX

A

B

C

JP1 C

JP1 CJP1 CJP1 C JP1 C
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INSTALAÇÃO
AVANÇADA

DUOX
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INSTALAÇÃO AVANÇADA DUOX

Este elemento tem a capacidade de regenerar por completo o sinal DUOX e, por ser bidirecional, 

tanto o faz no sentido de entrada-saída, como de saída-entrada. Além de regenerar o sinal, 

também isola a nível elétrico as secções da instalação às quais está ligado.

Podem usar-se tantos regeneradores quantos sejam necessários na instalação em paralelo, tendo 

em conta que o número máximo de regeneradores que podem ser instalados em série é de 5.

REGENERADOR DUOX

É possível realizar instalações de maior dimensão ou complexidade que as ilustradas nos esquemas 

e tabelas das páginas anteriores.

Graças aos regeneradores, pode dividir-se uma instalação avançada em várias instalações básicas.

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÕES AVANÇADAS

Só é possível usar o regenerador em pontos da instalação nos quais a qualidade do sinal seja sufi ciente 

para ligar um monitor e que a qualidade da comunicação seja boa em ambos os sentidos. 

Deve ter-se em conta que, se forem ligadas várias linhas de tronco em paralelo na saída de um 

regenerador, estarão isoladas relativamente à entrada, mas não o estarão entre si.

O regenerador dispõe, além disso, de um adaptador de linha integrado na respetiva entrada, que pode 

ser usado ou não, se for necessário, em função dos critérios de utilização do adaptador de linha. Este 

adaptador de linha integrado pode ser confi gurado como "A" ou "C". Ao instalar um regenerador, será 

necessário incluir os adaptadores de linha segundo o critério geral da instalação. 

Regenerador 1S

Regenerador 1S

Regenerador 1S

Regenerador 2S

Regenerador 2S

Máx. 5 regeneradores em série.
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Quando as distâncias entre a botoneira - set de alimentação - primeira bifurcação excedem as 

indicadas nas tabelas das páginas 15-18, pode-se empregar um regenerador para as aumentar, 

conforme se mostra no esquema seguinte.

Utilização do regenerador para aumentar as distâncias entre botoneira - set de alimentação - 
primeira bifurcação

2 x 0,22 mm2

Distância máxima da botoneira de rua - Set de 
alimentação

A 2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

Descrição Secção de cabo

Distância máxima da botoneira de rua - RegeneradorA+B 

2 x 0,22 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

Distância em metros

90 m

60 m

20 m

200 m

100 m

45 m

As distâncias máximas podem ser aumentadas conforme se indica na tabela seguinte:

Imagem 4

A+B

A

A+B

JP1 “C”

JP2 “C”
(TERM ON)

JP2 “C”
(TERM ON)

SW2 “C”
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REGENERADOR DUOX 1S (Ref. 3256)

É recomendável utilizar o regenerador DUOX 1S:
• Para aumentar a distância desde a botoneira e o set de alimentação.

• Para aumentar a distância entre a botoneira e terminais ou num ramal.

• Para aumentar o número de terminais na instalação.

• Quando seja necessário ou recomendável isolar secções entre si, por exemplo:

 - quando haja uma topologia completa (EG a vários registos, derivações ou BI).

 - numa alteração de secção ou tipo de cabo.

Imagem 6

(TERM ON)

Dimensões: 86 (A) x 89 (L) x 26 (P) mm.

Imagem 5

Dispõe de 1 entrada e 1 saída, alimentando-se do bus DUOX por qualquer um dos dois lados.

O regenerador 1S regenera os dados, mas não deixa passar a alimentação, pelo que as secções de 

ambos os lados requerem um set de alimentação próprio. Além disso, as secções ligadas à entrada 

e à saída fi cam protegidas mutuamente contra curto-circuito, carga e refl exões de sinal.

Tal como mostra a Imagem 6, apenas no caso em que não haja terminais entre os regeneradores é 

que fará falta um set de alimentação.

JP2 C Set de alimentação Set de alimentaçãoRegenerador Regenerador

INSTALAÇÃO AVANÇADA DUOX

Existem diferentes modelos de regeneradores para cobrir as necessidades particulares de cada 

instalação. Apresentam-se, em seguida, os diferentes modelos, particularidades e recomendações 

de utilização de cada um.

Modelos de regeneradores
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JP1 C

JP1 C

JP1 C
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Exemplo de utilização de regenerador 1S:

Observando a Imagem 7 e acompanhando o bus desde a botoneira de rua, nota-se o seguinte:

1- O primeiro regenerador 1S é instalado devido a haver 500 metros de distância sem terminais 

desde a botoneira. Tanto o regenerador 1S como a botoneira de rua são confi gurados em "C"-

"C".

    É necessário adicionar um adaptador de linha em C na saída do primeiro regenerador, dado que 

este apenas dispõe de adaptador confi gurável na entrada.  Após o regenerador, adiciona-se um 

set de alimentação para alimentar o primeiro monitor.

2- Segue-se a instalação de um segundo regenerador 1S, dado que, do primeiro monitor ao segundo, 

há uma alteração de secção (de 1mm2 para UTP) e uma distância de 45 m. A entrada do regenerador 

é confi gurada como "C" e, na saída, instala-se um adaptador de linha confi gurado em "C". 

Passa-se à instalação de um set de alimentação e um último adaptador de linha confi gurado em 

"C" no monitor.

O regenerador 3253 dispõe de 2 saídas e 1 entrada. 

Isola a nível elétrico os três segmentos da instalação aos quais está ligado (a entrada e as saídas). Se 

numa das saídas do regenerador 2S forem ligadas várias linhas de tronco em paralelo, estas não fi carão 

isoladas entre si. 

REGENERADOR DUOX 2S (Ref. 3253)

REGENERADOR DUOX 2S

Imagem 8Dimensões de DIN10.

Set de alimentação Set de alimentação Imagem 7

1 mm2 100 m500 m

(TERM ON)

1 mm2
45 m

UTP

1 2JP1 C JP1 CJP1 C

JP1 C JP1 C

JP2 C Regenerador Regenerador
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Requer uma fonte de alimentação, mas não um fi ltro DUOX (Ref. 3244). É possível utilizar esta fonte 

de alimentação para fornecer corrente a outros elementos da instalação da seguinte forma: 1 botoneira de 

rua ligada à entrada e até um máximo de 20 terminais em cada saída (independentemente de haver ou não 

botoneira). 

Quando se instale um regenerador 2S, os terminais devem ser ligados às saídas deste último. Não devem 
existir terminais entre a botoneira e o regenerador 2S.

REGENERADOR MULTICANAL DUOX 1S (Ref. 3259)    

Também pode ser usado em instalações com entrada geral para habitações unifamiliares com botoneira 

de rua; neste caso, gera um canal de chamada adicional por habitação, podendo manter simultaneamente 

tantas conversações quantas as habitações que disponham de um Ref. 3259 e da sua própria botoneira 

de rua. 

Imagem 9

É recomendável utilizar o regenerador DUOX 2S nos mesmos casos que o regenerador 1S e, 
além disso:
 • Quando seja necessário separar ou aumentar o número de linhas de tronco.

 • Quando não seja possível instalar uma fonte de alimentação por secção de instalação, dado 

que o regenerador 2S permite passar alimentação. 

Dimensões: 86 (A) x 89 (L) x 26 (P) mm.

O regenerador Ref. 3259 foi desenhado para ser usado em instalações com entrada geral para vários blocos 

e gera um canal de chamada adicional por bloco, podendo manter simultaneamente tantas conversações 

quantos os blocos que disponham de um regenerador Ref. 3259 e da sua própria botoneira de rua. Nas 

restantes características, é semelhante ao regenerador Ref. 3256. 

INSTALAÇÃO AVANÇADA DUOX
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Exemplo de utilização de regenerador multicanal 1S:

Na Imagem 10, é instalado um regenerador multicanal 1S por cada bloco, ligando sempre o bloco à saída 

"BUS OUTPUT" e o resto da instalação à entrada "BUS INPUT". Desta maneira, consegue-se um canal 

adicional de conversação por cada bloco interior.

Na imagem de exemplo poderão ter lugar as seguintes comunicações: 

 - Botoneira do Bloco 1 com uma das habitações do Bloco 1.

 - Entrada geral com uma das habitações do Bloco 2.

 - Botoneira do Bloco 3 com a habitação do Bloco 3.

Utilizar o regenerador multicanal DUOX 1S unicamente quando seja necessário 1 canal de comunicação 

adicional para bloco interior ou habitação com botoneira de rua.

O regenerador multicanal não deixa passar a alimentação, pelo que as secções de ambos os lados 

requerem um set de alimentação próprio. 

Imagem 10

BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 3

Set de

alimentação

Set de

alimentação
Set de

alimentação

Entrada Geral

JP1 A

20 m

20 m

< 20 m

20 m

20 m

< 20 m

< 50 m

40 m

NO TERM NO TERM

(TERM ON)

< 20 m

NO TERM

JP2 C

JP1 C

JP1 C JP1 C

JP1 C

JP1 C

JP2 C

JP1 A
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A principal diferença entre regeneradores, além do seu tamanho e formato, reside no número de saídas 

de cada um.

A outra grande diferença entre eles está na alimentação: enquanto o regenerador 2S dispõe de 2 terminais 

para ser alimentado diretamente, o regenerador 1S ou o regenerador multicanal 1S não possuem terminais 

para se ligarem a uma fonte de alimentação, tomando-a do bus DUOX.

COMPARAÇÃO ENTRE REGENERADORES

Tamanho / Formato

Alimentação

Entradas

Regenerador 
1 Saída

86 x 89 mm

do BUS

1

DIN 10

1

Regenerador
2 Saídas   

Ref. 3256 Ref. 3253 Ref. 3259

Regenerador 
Multicanal

Saídas 1 2

Utilização principal Regenera / isola
Regenera / isola / 

linhas de tronco

86 x 89 mm

1

1

do BUS

Regenera / isola / 

canal adicional

Fonte de alimentação

INSTALAÇÃO AVANÇADA DUOX

TABELA 2 COMPARAÇÃO ENTRE REGENERADORES
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RELÉ DUOX Ref. 3257 

 O relé dispõe de vários modos de funcionamento confi guráveis:

 1- Modo RX. O relé ativa a sua saída quando recebe o comando programado confi gurado. 

  As funções habituais podem ser:

  - Ativação do relé ao realizar a abertura.

  - Ativação do relé ao gerar uma chamada à habitação a partir de botoneira.

  - Ativação do relé ao receber uma chamada ao porteiro.

  - Ativação do relé ao realizar a ligação automática.

  - Ativação ou desativação do relé ao ativar o relé F1.

  - Ativação ou desativação do relé ao ativar o relé F2.

  - Ativação ou desativação do relé ativa/desativa a partir de "SET" e "-".

  

Imagem 12

O relé alimenta-se no bus DUOX e pode ser instalado em qualquer ponto do bus. É possível instalar um 

ou vários relés, por apartamento, bloco ou instalação. A programação faz-se mediante os botões do 

próprio relé, não requerendo elementos de programação adicionais, embora se possa confi gurar com o 

programador DUOX.

Dispõe de um contacto livre de tensão (até 3A) e também de uma saída de 12 VDC (consumo máx. 

300mA).  O tempo de ativação é confi gurável de 1 a 120 segundos, de 1 a 120 minutos ou biestável. 

Estas funções encontram-se descritas em detalhe no manual do relé Duox.

 2- Modo TX. Neste modo, o relé não ativa a sua saída, permitindo realizar outras funções 

     a partir de um botão ligado entre "SET" e "-". 

  - Função de trinco ao receber uma chamada.

  - Função de trinco para uma botoneira confi gurada.

  - Função de chamada à portaria.

  - Função de ativação ou desativação de relé F1.

  - Função de ativação ou desativação de relé F2.

  - Função de ativação ou desativação de relé remoto.

  - Função Doormatic.  

Dimensões: 86 (A) x 89 (L) x 26 (P) mm.
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DESENHO DE INSTALAÇÕES DUOXDD

Como em qualquer outro sistema, com Duox é possível desenhar qualquer instalação com um procedimento 

passo a passo. O diagrama abaixo mostra os passos a seguir para abordar corretamente o desenho de 

qualquer instalação DUOX. Antes de começar, pode revelar-se muito útil fazer um esquema ou maquete 

da instalação.

PROCEDIMENTO DE DESENHO

1. RECOLHA DE DADOS

2.1. ADICIONAR 
 REGENERADOR

3. ADAPTADORES  
 DE LINHA

4. ALIMENTAÇÃO

FIM

2. INSTALAÇÃO
 BÁSICA?

SIM

NÃO
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Como em qualquer outro sistema, para desenhar adequadamente uma instalação DUOX, será necessário, 

em primeiro lugar, reunir determinada informação sobre o projeto, como, por exemplo, as distâncias entre 

elementos ou o tipo de cabo, conforme se indica na tabela seguinte:

N.º de botoneiras.

N.º de terminais por habitação.

Tipo de cabo.

Topologia

N.º de linhas de tronco

N.º de bifurcações/pisos

N.º de derivações por bifurcação

Desde a botoneira à primeira bifurcação/piso

Entre bifurcações

Distância máxima em derivação

Desde a botoneira à última derivação

Desde a botoneira ao set de alimentação

Distâncias

PASSO 1 RECOLHA DE DADOS

DESENHO DE INSTALAÇÕES DUOXDD

NOMENCLATURA:

d > 20 m

d > 20 m

Linha de tronco

Bifurcação

Linha de tronco

Derivação

Imagem 13
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O passo seguinte consistirá em verifi car se a instalação está incluída em alguma das tabelas e 

esquemas de Instalação Básica (ver pág. 14-18). 

Se a instalação se encontrar incluída nas ilustradas nos esquemas de Instalação Básica, pode 

continuar para o Passo 3. 

Caso a instalação não corresponda aos esquemas ou valores nas tabelas, é necessário avançar 

para o passo 2.1. 

PASSO 2 VERIFICAR SE É UMA INSTALAÇÃO BÁSICA

No caso em que a topologia não esteja contemplada nas tabelas de Instalação Básica, será 

necessário adicionar regeneradores para dividir a instalação em instalações mais simples. Estes 

são alguns dos critérios de utilização de regeneradores:

i. Se houver vários blocos interiores para uma entrada geral, começar a isolar blocos.

ii. Se, dentro de um bloco, houver mais linhas de tronco do que as adequadas segundo o 

número de monitores por derivação, aplicar um regenerador para reduzir o número de linhas 

de tronco.

iii. Quando o número de terminais excede o máximo numa linha de tronco.

iv. Quando existam alterações de secção signifi cativas ou grandes distâncias de cabo.

Depois de aplicados os critérios anteriores, voltar ao PASSO 2 com cada instalação resultante da 

divisão da instalação mais complexa mediante regeneradores.

PASSO 2.1 ADICIONAR REGENERADORES

PASSO 3 VERIFICAR A NECESSIDADE DE ADAPTADORES DE LINHA

Defi nir os adaptadores de linha necessários:

- Onde instalá-los?

- Como?: "C", "A"

- É necessário um adaptador de linha ou pode-se aproveitar o incluído em algum outro dispositivo 

da instalação? 

Pode encontrar mais detalhes sobre a utilização de adaptadores de linha na página 10.

Em função do número de botoneiras e terminais, assim como das distâncias e da topologia, 

calcular quantos sets de alimentação são necessários. Um set de alimentação composto por um 

fi ltro Ref. 3244 e uma fonte de alimentação Ref. 4830 pode alimentar até uma botoneira de rua 

e 40 monitores. Também é necessário ter em conta as distâncias entre o set de alimentação e o 

último terminal (ver a TABELA 1, pág. 10).

PASSO 4 VERIFICAR QUANTOS SETS DE ALIMENTAÇÃO SÃO NECESSÁRIOS

PASSO 1
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Edifício de 6 alturas com 4 habitações por piso numa única linha de tronco. O cabo existente tem 2x0,5mm2 

de secção. A distância desde a botoneira de rua até à fonte de alimentação é de 20 metros, mais 10 metros 

para o primeiro piso. O terminal mais afastado do registo de piso está a 20 metros. 

EXEMPLO 1

PASSO 1

N.º de botoneiras 

N.º de terminais

Tipo de cabo

1

24

2x0,5 mm2

30 m

3 m

20 m

65 m

30 m

1

6

4

N.º de linhas de tronco

N.º de pontos de bifurcação

N.º de derivações por bifurcação

Distâncias

Topologia

RECOLHA DE DADOS

Desde a botoneira à primeira bifurcação/piso

Entre bifurcações/pisos (distância habitual)

Distância máxima em derivação

Desde a botoneira ao último monitor (30m+5x3m+20m)=

Desde a botoneira ao set de alimentação

Imagem 14

DESENHO DE INSTALAÇÕES DUOXDD

30
 m
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Pesquisar na tabela de Instalação Básica 1 Linha de tronco para cabo de 

2x0,5mm2. 

Como as distâncias da Recolha de Dados são iguais ou menores que as 

que aparecem na tabela da página 15, verifi ca-se que se trata de uma 

Instalação Básica e que não é necessário instalar regeneradores.

PASSO 2 VERIFICAR SE É UMA INSTALAÇÃO BÁSICA

VERIFICAR A NECESSIDADE DE ADAPTADORES DE LINHAPASSO 3

- 1x adaptador de linha na primeira bifurcação/piso, em "C". 1x 3255.

- 1x adaptador de linha na última bifurcação/piso, em "A". 1x 3255.

PASSO 4 VERIFICAR QUANTOS SETS DE ALIMENTAÇÃO SÃO NECESSÁRIOS

Como a instalação se compõe de 24 monitores, será necessário 1 set de 

alimentação (composto por uma fonte Ref. 4812 e um fi ltro 3244).

Também é necessário verifi car se a tensão que chega aos últimos terminais 

está correta. Para isso, deve-se consultar a Tabela 1 na pág. 10.

Nesta instalação, a distância desde a fonte à última bifurcação/piso será 

de 25 metros.

25m=10m (distância do set ao 1.º piso) + 5x3m (distância do 1.º piso ao 6.º)

Como a distância é igual à máxima indicada na Tabela 1, pág. 10, pode 

dar-se por correto o desenho da instalação e proceder-se à listagem de 

materiais.

1
2

Imagem 15

30
 m

C

A

1

2



34    GUIA  DUOX 

Edifício de 6 alturas com 4 habitações por piso numa única linha de tronco.

O cabo existente tem 2x0,5mm2 de secção. A distância desde a botoneira de rua até à 

fonte de alimentação é de 60 metros, mais 10 metros para o primeiro piso. O terminal mais 

afastado do registo de piso está a 20 metros. 

EXEMPLO 2

1

24

2x0,5 mm2

70 m

3 m

20 m

105 m

30 m

1

6

4

PASSO 1

N.º de botoneiras 

N.º de terminais

Tipo de cabo

N.º de linhas de tronco

N.º de pontos de bifurcação

N.º de derivações por bifurcação

Distâncias

Topologia

RECOLHA DE DADOS

Desde a botoneira à primeira bifurcação/piso

Entre bifurcações/pisos (distância habitual)

Distância máxima em derivação

Desde a botoneira ao último monitor 

(70m+5x3m+20m)=

Desde a botoneira ao set de alimentação

Imagem 16

PASSO 2 VERIFICAR SE É UMA INSTALAÇÃO BÁSICA

Pesquisar na tabela de Instalação Básica 1 Linha de tronco para cabo de 

2x0,5mm2. 

- Distância máxima da botoneira de rua - set de alimentação na tabela = 

20m

- Distância da botoneira de rua - set de alimentação na Recolha de Dados 

= 60m

A instalação não está incluída na tabela, pelo que se deve considerar a 

utilização de um regenerador (PASSO 2.1).

DESENHO DE INSTALAÇÕES DUOXDD

70
 m
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S
ec

çã
o

 1
S

ec
çã

o
 2

70
 m

   JP2 C
(TERM ON)

JP1(C)

C

A

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 2.1

VERIFICAR SE É UMA INSTALAÇÃO BÁSICA

VERIFICAR A NECESSIDADE DE ADAPTADORES DE LINHA

ADICIONAR REGENERADORES

Como a instalação não está contemplada nas tabelas, será necessário 

adicionar regeneradores para dividir a instalação em instalações mais 

simples.

Conforme se indica na Tabela 2 da página 26, ao adicionar 1 x regenerador 

Ref. 3256, é possível aumentar a distância da botoneira de rua - set de 

alimentação até aos 60 metros. 

O regenerador dividiu a instalação em DUAS SECÇÕES: é necessário 
regressar ao Passo 2 e voltar a realizar os PASSOS 2 a 4 com cada 
secção.

Secção 1.

Secção 1.

(Desde o regenerador/set de alimentação 2 até ao último terminal)

Pesquisar na tabela de Instalação Básica 1 Linha de tronco para cabo 

de 2x0,5mm2 e verifi car se as distâncias são iguais ou menores que as 

indicadas; ao concluir, vê-se que a instalação está incluída nas tabelas, não 

requerendo regeneração.

Serão necessários 2 adaptadores:

1. 1x adaptador de linha na primeira bifurcação/piso, em "C". 1x 3255.

2. 1x adaptador de linha na última bifurcação/piso, em "A". 1x 3255.

(Desde a botoneira de rua até ao regenerador/set de alimentação 1)

A instalação está incluída na tabela da pág. 21 e não requer a aplicação 

de regeneradores adicionais.

Bus sem terminais. Coloca-se um adaptador de linha no princípio do 

bus (botoneira) e outro no fi nal (regenerador). Devem ser confi gurados 

no modo C em ambos os extremos. Ver imagem 4, pág. 21.

Como a botoneira de rua e o regenerador incorporam internamente um 

adaptador de linha, utilizar-se-ão estes; na botoneira de rua (JP2 na 

posição “TERM ON”) e na entrada do regenerador (JP1 em "C”).

Secção 2.

Secção 2.

1

2

Imagem 17

CCC

A
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PASSO 4 VERIFICAR QUANTOS SETS DE ALIMENTAÇÃO SÃO NECESSÁRIOS

Secção 1.

Como a instalação se compõe de 24 monitores, será necessário 1 set de alimentação, composto por 

uma fonte Ref. 4812 e um fi ltro 3244.

É necessário verifi car se a tensão que chega aos últimos terminais está correta. Para isso, deve-se 

consultar a Tabela 1 na pág. 10.

Nesta instalação, a distância desde a fonte à última bifurcação/piso será de 25 metros, 25m=10m 

(distância do set ao 1.º piso) + 5x3m (distância do 1.º piso ao 6.º).

Como a distância é igual à máxima indicada na Tabela 1, pode dar-se por correto o desenho da 

instalação e proceder-se à listagem de materiais.

A botoneira requer um set de alimentação, pelo que é necessário um set (Ref. 3244 + Ref. 4812). 

Através deste set de alimentação, alimenta-se também o regenerador.

Secção 2.

DESENHO DE INSTALAÇÕES DUOXDD
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URBANIZAÇÃO COM 2 ENTRADAS GERAIS (EG) PARA 5 BLOCOS INTERIORES (BI). 

Cada BI tem 3 alturas e 6 habitações em cada piso (todos os BI são semelhantes). Há uma distância 

de 100 metros entre as EG e o BI5. As distâncias dos BI entre si e dos BI para as EG são iguais.  Cada 

BI tinha instalado um sistema 4 + N em áudio, ou seja, um cabo existente de 5x0,22mm. 

EXEMPLO 3

7

90 (18 em cada bloco)

2x0,22 mm2

13 m

3 m

20 m

19 m

10 m

20 m

100 m

15 m

1

1

6

3

N.º de botoneiras 

N.º de terminais

Tipo de cabo

N.º de linhas de tronco da urbanização

N.º de linhas de tronco em cada bloco

N.º total de linhas de tronco na instalação

N.º de pontos de bifurcação/pisos em cada BI

Desde a botoneira de EG à primeira bifurcação/BI

Desde a botoneira de EG1 a BI5 (regenerador mais afastado)

Desde a botoneira de EG ao set de alimentação

Topologia

Distâncias

blocos

interiores

Distâncias

urbanização

Desde a botoneira à primeira bifurcação/piso

Entre bifurcações/pisos (distância habitual)

Distância máxima em derivação/piso

Desde a botoneira de bloco ao último monitor

Desde a botoneira de bloco ao set de alimentação

RECOLHA DE DADOSPASSO 1

Imagem 18

Bloco 1

Bloco 5

Bloco 2

Bloco 4

Bloco 3

Entrada Geral 1

Entrada Geral 2
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PASSO 2 VERIFICAR SE É UMA INSTALAÇÃO BÁSICA

Tal como se indica na Recolha de Dados, existem diferentes variáveis que se encontram fora das 

especifi cações de Instalação Básica: por exemplo, tem 6 linhas de tronco na instalação e, portanto, está 

fora das especifi cações de uma Instalação Básica DUOX. 

Avança-se até ao PASSO 2.1, para decompor a instalação usando regeneradores. 

DESENHO DE INSTALAÇÕES DUOXDD

PASSO 2.1 ADICIONAR REGENERADORES

Adiciona-se 1x regenerador multicanal Ref. 3259 em cada BI; assim, além de regenerar e isolar cada 

bloco de forma a que se possa estudar em separado, é gerado um canal de comunicação adicional em 

cada bloco. 

Dividiu-se a instalação em SEIS SECÇÕES: 5 secções correspondendo aos 5 BI, mais outra secção 

formada pelas entradas gerais e o bus que une os blocos. Deve-se regressar ao Passo 2 e aplicar os 
PASSOS 2 a 4 com cada secção.

PASSO 2 VERIFICAR SE É UMA INSTALAÇÃO BÁSICA

Secção 1.

(Instalação compreendida entre as duas entradas gerais, EG1 e EG2).

A instalação está dentro das especifi cações, dado que se trata de um bus sem terminais de 120m com 

uma botoneira de rua em cada extremo.

Secções 2, 3, 4, 5 e 6 (blocos interiores, todos iguais).

A instalação cumpre as especifi cações de Instalação Básica da página 14; não é necessário regenerador, 

porque se trata de uma instalação básica.

1

18 

2x0,22 mm2

13 m

3 m

20 m

19 m

10 m

1

3

6

N.º de botoneiras 

N.º de terminais

Tipo de cabo

N.º de linhas de tronco 

N.º de pontos de bifurcação/pisos

N.º de derivações por bifurcação/piso

Topologia

Distâncias

blocos

interiores

Desde a botoneira à primeira bifurcação/piso

Entre bifurcações/pisos (distância habitual)

Distância máxima em derivação/piso

Desde a botoneira de bloco ao último monitor

Desde a botoneira de bloco ao set de alimentação
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PASSO 3 VERIFICAR A NECESSIDADE DE ADAPTADORES DE LINHA

1x adaptador de linha na primeira bifurcação/

piso, em "C". 1x 3255.

1x adaptador de linha na última bifurcação/

piso, em "A". 1x 3255.

Serão necessários 2 adaptadores:

Secção 1. . (De EG1 a EG2)

Secções 2, 3, 4, 5 e 6 (blocos interiores).

1x adaptador de linha na primeira bifurcação/piso, 

em "C". 1x 3255.

1x adaptador de linha na última bifurcação/piso, 

em "A". 1x 3255.

Serão necessários 2 adaptadores:

1

2

1

2

Imagem 19

c Adaptador línea

c Adaptador línea

1

2 EG1

EG2

Imagem 20

JP1 A

JP1 C

1

2

BL
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cAdaptador de linha

c

Regenerador
Regenerador

Regenerador
Regenerador

Regenerador

Depois de fi nalizado o desenho da instalação, pode-se proceder à listagem de materiais.

Secção 1.

VERIFICAR QUANTOS SETS DE ALIMENTAÇÃO SÃO NECESSÁRIOS

Secções 2, 3, 4, 5 e 6 (blocos interiores).

A botoneira EG1 (igual a EG2) está a 15 metros do seu set de alimentação, composto por 1 un. fi ltro DUOX 

Ref. 3244 e 1 un. fonte de alimentação Ref. 4812. As duas botoneiras estão corretamente alimentadas. 

Os regeneradores Ref. 3259 que se encontram na entrada de cada bloco receberão alimentação da fonte 

que tenham no lado dos blocos interiores. 

Cada bloco compreende um total de 18 terminais; será necessário 1 set de alimentação, composto por 

uma fonte Ref. 4812 e um fi ltro 3244. 

Também é necessário verifi car se a tensão que chega aos últimos terminais está correta. Para isso, deve-

se consultar a Tabela 1 na pág. 10.

Nesta instalação, a distância desde a fonte à última bifurcação/piso será de 9 metros.

9m=3m (distância do set ao 1.º piso) + 2x3m (distância do 1.º piso ao 3.º)

Como a distância é menor que a máxima indicada na Tabela 1, pode dar-se por correto o desenho da 

instalação e proceder-se à listagem de materiais.

Imagem 21

Adaptador de linha

DESENHO DE INSTALAÇÕES DUOXDD

EG2

EG1

BL1

BL5

BL2

BL4

BL3

PASSO 4
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PERGUNTAS FREQUENTES

Pode-se utilizar qualquer fonte para alimentar DUOX? 
DUOX utiliza uma fonte de 18 VDC. Esta fonte deve ser da FERMAX, Ref.4830 /4812/ 4810 (4830 da versão 3.1 em 

diante e as 4810 e 4812 da versão 2 em diante).

Posso aumentar a distância da botoneira - set de alimentação indicada nas tabelas com uma fonte de 
alimentação de maior amperagem?
Não, embora essa distância possa ampliar-se em certas ocasiões através do uso de regeneradores.

Consultar a secção "Utilização do regenerador", para aumentar as distâncias entre botoneira - set de alimentação - 

primeira bifurcação na página 21.

Posso usar uma fonte sem fi ltro que alimente somente a botoneira e outro set de alimentação para alimentar 
os terminais. Não. 

Se o edifício tiver mais do que 6 habitações por piso, tal signifi ca que não posso empregar DUOX? 
Caso existam mais habitações por ponto de distribuição, poderá executar-se, usando um regenerador ou separando 

os pontos de distribuição em 3 metros (ou seja, simulando um novo piso), de forma a não exceder as 6 habitações por 

ponto de distribuição.  Consulte o seu técnico Fermax.

Se o edifício tiver mais do que 4 linhas de tronco, tal signifi ca que não posso empregar DUOX? 
Uma instalação básica DUOX contempla até 4 linhas de tronco em função da topologia. Caso existam mais linhas de 

tronco, podem adicionar-se os regeneradores que se requeiram (juntamente com os sets de alimentação que sejam 

necessários), para reduzir o número de linhas de tronco na mesma secção. 

Que distâncias devo ter em conta para realizar uma instalação DUOX? 
As que constam nas secções de Desenho de Instalação Básica DUOX e Desenho de Instalação Avançada DUOX, 

conforme o caso. 

É obrigatório seguir todas as distâncias máximas mostradas na tabela? O que acontece se não se respeitarem 
as distâncias indicadas?
Sim. Se não se cumprirem as especifi cações, o sistema pode não funcionar corretamente. 

As distâncias indicadas variam, se a instalação for só de áudio? 
Não; as distâncias de desenho indicadas são as mesmas para instalações de áudio, vídeo ou mistas.

É necessário instalar o regenerador 2S sempre com um set de alimentação?
O regenerador 2S necessita de uma fonte de alimentação, mas não do módulo adaptador de alimentador. 

É necessário instalar o regenerador 1S sempre com um set de alimentação?
Sim. O regenerador 1S e multicanal necessita de alimentação do bus, pelo que terá que se contar, pelo menos num 

dos lados, com o set de alimentação requerido (fonte e fi ltro).

Os adaptadores de linha DUOX devem colocar-se em algum ponto concreto da instalação?
Sim. Existem regras que indicam onde instalá-los e como deve ser feita a sua confi guração. Instalá-los ou confi gurá-los 

de forma diferente das regras gerais ou casos particulares pode levar a que a instalação não funcione ou falhe algum 

terminal.

O tipo de cabo utilizado pode ter algum tipo de impacto no bom funcionamento do sistema? 
Sim. Quanto melhor for o cabo, maiores as distâncias e maior o número de terminais/cargas na instalação. O tipo de 

cabo é uma variável importante a ter em conta na instalação. Recomendamos a utilização do cabo Fermax Ref. 5925. 
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ANEXO.  Ampliação Técnica

Fontes compatíveis com DUOX: 4810 e 4812 a partir da versão 2.0. 

 4830 a partir da versão 3.1. 

Botoneira de Rua
É recomendável utilizar uma fonte de alimentação para o trinco (caso contrário, a distância botoneira - set 

de alimentação pode ser reduzida em 5 metros).

Utilizando-se a botoneira de rua juntamente com a botoneira com diretório, deve utilizar-se também uma 

fonte de alimentação dedicada.

Linhas de tronco em DUOX
É conveniente especifi car o conceito de "linha de tronco": em DUOX, considera-se que um ramal da 

instalação é uma linha de tronco quando a distância entre o ponto de derivação e o primeiro terminal é 

superior a 20 metros.

Adaptador de linha DUOX
O conceito de "adaptar a linha" faz referência à homogeneização da impedância, ou seja, adaptar a 

impedância da linha, para que esta seja sempre a mesma. 

Criando-se as condições para que a impedância seja sempre a mesma, evitam-se refl exões. As refl exões 

deformam o sinal DUOX e introduzem ruído e outro tipo de problemas na instalação.

O adaptador de linha tem uma terceira confi guração B não ativada.

Fontes compatíveis
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