COLOUR VDS VEO MONITOR 4,3"
Referencja: 9401
KOLOROWY monitor videodomofonu. Ekran TFT 4,3".
Instalowany w lokalach mieszkalnych, umożliwia
komunikację z zewnętrznym panelem wejściowym,
otwieranie drzwi i podgląd odwiedzających za
pośrednictwem...

OPIS
KOLOROWY monitor videodomofonu. Ekran TFT 4,3".
Instalowany w lokalach mieszkalnych, umożliwia komunikację z zewnętrznym panelem wejściowym, otwieranie drzwi i
podgląd odwiedzających za pośrednictwem wbudowanego ekranu urządzenia.
Teraz monitor VEO odznacza się jeszcze większą prostotą i funkcjonalnością. Dzięki połączeniu designu i ulepszonych funkcji
powstał monitor zaprojektowany specjalnie dla użytkowników decydujących się na wybór obrazu.
Nowy członek rodziny dla wszystkich tych, którzy poszukują komfortu i naturalności przekazu.
Monitor VEO został opracowany przy użyciu niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS. Fakturowana powierzchnia
ułatwia czyszczenie urządzenia, a osłona UV nadaje mu większą odporność na działanie promieni słonecznych.
Monitor wyposażony jest w ekran TFT 4,3”. W słuchawkę wbudowany jest magnes umożliwiający jej prawidłowe zawieszanie.
Wyważone, nieprzeciętne, nowoczesne i minimalistyczne wzornictwo o czystych liniach doskonale komponuje się z każdym
współczesnym wnętrzem.
System VDS:
System domofonowy i wideodomofonowy o uproszczonej instalacji, który nie korzysta z przewodów wywołania lokalu.
Wywołanie następuje poprzez przesłanie cyfrowego kodu wywołania generowanego wzmacniaczem VDS.
- W nowym budynku instalacji można dokonać z następującym typem okablowania: UTP CAT5 / 5 Przewodów / 3 przewody +
Kabel koncentryczny (wideo). Pozwala zarządzać budynkami, które mieszczą do 199 lokali, 2 wejścia i centralę portierską.
Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.
- Podczas wymiany sprzętu możliwa jest zamiana domofonu analogowego na wideodomofon, korzystając z istniejącego
okablowania. Wydajność i odległość, na jaką będzie działał system, zależą od okablowania instalacji.
Wzmacniacz VDS zawiera seryjnie montowany syntezator mowy. Przy uruchamianiu zaczepu elektromagnetycznego

nadawany jest komunikat: „drzwi otwarte, proszę zamknąć po wejściu”.
Terminale w lokalu programuje się w prosty sposób za pośrednictwem panelu zewnętrznego. Dzięki temu każdemu
terminalowi (unifonowi lub monitorowi) przyporządkowany zostaje kod wywołania.
Komunikacja jest niejawna.
Okablowanie
Audio: magistrala o 3 przewodach.
- Wideo: UTP CAT5 / 5 Przewodów / 3 przewody + Kabel koncentryczny (wideo).
Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wydłużanie wywołań oraz Przekaźnik sterowania światłem i dzwonkiem: Służy bezpośredniemu połączeniu wydłużania
wywołań oraz Przekaźnika sterowania światłem i dzwonkiem w poszczególnych odbiornikach.
Ekran TFT 4,3".
Rozdzielczość: 480 (poziomo) x 272 (pionowo) linii.
Instalacja POWIERZCHNIOWA (montaż natynkowy, ekstrapłaski profil urządzenia wystaje ze ściany zaledwie na 23 mm, 44
mm wraz ze słuchawką).
Wymiary monitora: 200 x200x44 (wysokość – szerokość – głębokość).
Zasilanie systemu: 18 V DC
Przycisk zaczepu elektromagnetycznego i wezwania portiera.
Przycisk podglądu do w łączania kamery głównej i pomocniczej.
Regulacja głośności wywołania.
Regulacja koloru, jasności i kontrastu.
Dzwonek do drzwi: do bezpośredniego połączenia przycisku wywołania lokalu z monitorem/unifonem.
Możliwość wyboru melodii dzwonka.
Komunikacja niejawna. Poufność rozmowy.
Zużycie energii (±5%):
- w trybie czuwania: 12 mA.
- z aktywnym dźwiękiem i obrazem: 300 mA
- rozmowa: 400mA
Waga: 0,5954 kg
Rozmiary opakowanego produktu: 5,1x22,2x20,7 cm
EAN 13: 8424299094014

