
TM50 
TOUCH  
Ecrã táctil intuitivo   

Life is beautiful. 



TM50 Touch - Introdução 
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 O touchscreen intuitivo TM50 permite controlar as funções do sistema 

Paradox através da sua interface táctil.  



TM50 Touch- Especificações 

14.4 cm (5.7 in.) 

9.6 cm (3.8 in.) 

1.4 cm (0.6 in.) 

Alimentação 9 a 16 Vdc 

Display 16-bit, LCD color; 6.4 x 11.2 cm (2.5 x 

4.4 in.),  

480 x 272 pixels 

Consumo Standby: 100mA, Alarme: 200mA 

Dimensões 14.4 x 6.9 x 1.4 cm (5.7 x 3.8 x 0.6 

in.) 

Peso 165 g (5.8 oz) 

Humidade 5-90% 

Sensor Sensor interior de temperatura 

Compatibilidade EVO v2.2 ou superior 

MG/SP v5.10 ou superior 

Visite PARADOX.com para as últimas 

actualizações 



TM50 Touch- compatibilidade 

Compatibilidade EVO versão software 2.2 ou superior 
MG / SP versão software 5.10 ou superior 

Visite PARADOX.com para as últimas actualizações 

EVO192 

 

MG5050 

 

SP4000 

SP5500 

SP6000 



Cores disponíveis 

• O TM50 Touch encontra-se atualmente nas cores: Branco, Vermelho, 
Verde, Violeta, Azul e Preto (em stock)  



Características técnicas  
• Design fino e elegante 

– Ecrã de cores vibrantes 5.0” / 12.7 cm (480 x 272 pixels) 

– Menus intuitivos à base de ícones – dispensa manual 

• Controla até 8 saídas PGM 

• Firmware facilmente actualizável  via micro SD card 

• Algumas aplicações opcionais: 

– SpotOn LocatorTM 

– OneScreen MonitoringTM 

• Processador potente e inovador 

               
 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=paradox+mg6250&source=images&cd=&cad=rja&docid=TQh3Wyem0GvMnM&tbnid=voWOohIyD5MshM:&ved=0CAUQjRw&url=http://securitysystems-bg.com/forum/index.php?topic=6.0&ei=PPQtUe7ZM4a3hQeXp4GYDw&psig=AFQjCNHa6U2CBsU9yMZOQAIknqGhZtL9dw&ust=1362051627230824


Especificações técnicas 

• Etiquetas de utilizador personalizadas 

– Zonas 

– Superfícies  

– Utilizadores 

– Saídas PGM 

 

• Entrada para ligar um dispositivo de detecção  ou um sensor de 
temperatura (TEMP07) 

 

• Fácil montagem em superfície   

– 14.4 x 9.6 x 1.4 cm  
 

 

 

 

 

 



Vantagens para o utilizador 

• A função de procura permite ao utilizador de encontrar zonas/áreas 
especificas 

• Menus com ícones intuitivos 

• Os avisos e a navegação no menu são claros e concisos 

• A programação através do menu faz com que a experiencia do utilizador 

seja fácil e intuitiva 

• Tempo de resposta ultra-rápido ao navegar nas páginas dos menus 

• Modo limpeza de ecrã: bloqueia o ecrã para facilitar a limpeza 



Vantagens para o utilizador 
• A ranhura externa para os cartões SD permite ao utilizador: 

– Armazenar fotos e visualiza-las com a função slideshow  

– Actualizar facilmente o firmware  

• A Homepage personalizável permite ao utilizador: 

– Ver/ esconder a data e a temperatura 

– Programar a temperatura para Celsius ou Fahrenheit 

• As listas Zonas/áreas personalizáveis permitem ao utilizador: 

– Definir as próprias zonas/áreas 

– Filtrar/Criar  listas com zonas/áreas  

      consoante o seu estado 

 



SpotOn LocatorTM (Opcional) 

• Suporta até 32 plantas, fotos ou imagens 

– Carregam-se para o teclado através do cartão SD  

– Visualizar ao vivo todas as zonas abertas/fechadas e os alarmes 

• Ao seleccionar uma zona, aparece o nome da respectiva zona 

– As imagens podem mostrar todas as portas, janelas  

      ou detectores de movimento activos  

– As imagens podem ser carregados pelo utilizador  

 em 4 passos rápidos 

• São personalizadas 

• Únicas para cada instalação 

 



One-Screen MonitoringTM (Opcional) 

• Uma indicação visual, em tempo real do estado do sistema  

• Mostra em que estado se encontram todas partições 

- O utilizador pode definir as partições que podem ser mostradas 

(se está armado/desarmado, se está em alarme ou com problemas) 

• Mostra o estado das zonas: aberto, fechado, 

omitido, alarme e tamper 

- Pode  ser mostrado numa grelha de 32, 64, 128 ou 192 zonas 

• Para fazer zoom carrega-se numa zona 

• Solo TestTM Mode 

 - O instalador e o utilizador podem facilmente testar  

    todas as zonas do sistema 



Fácil de instalar 



Bibliografia  

• Lista das caracteristicas/Fotos 
– http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=7&SUBCATID=69&PRD=511 

• Documentação 

– TM50 Touch Technical Brochure 

– TM50 Touch Sales Brochure 

– TM50 Touch Quick Installation Guide 

– TM50 Touch Standalone Display  

– TM50 Touch Briefcase Display 

– TM50 Touch Web Banner 

– TM50 Touch 360 View  

• You Tube 

 

 

• Distributor Support 

- Para qualquer dúvida tecnica  pode contactar Distributor Support no: 

DistributorSupport2@paradox.com 
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Obrigado  


