PANEL MARINE MDS DIGITAL AUDIO ST3
Referencja: 5467
Installed in the accesses to the building, they enable
communication with homes, door opening, guard unit
call , etc.

OPIS
Installed in the accesses to the building, they enable communication with homes, door opening, guard unit call , etc.
Linia paneli Marine….. ze stali nierdzewnej.
Marine jest wandaloodpornym panelem wyprodukowanym ze stali nierdzewnej o grubości 2,5mm. Proste linie podkreślają
jakość stali. Najnowocześniejsza technologia i odporność na nawet najbardziej korozyjną, wilgotną i niebezpieczną atmosferę.
Kolor aluminium.
Dialling keypad.
Backlit LCD 2 line display, 16 characters each.
System MDS Digital: Cyfrowy system domofonowy i wideodomofonowy do zarządzania budynkami i kompleksami
mieszkalnymi dowolnej wielkości, który pozwala zintegrować wszystkie usługi dla lokatorów i wyróżnia się uproszczoną
instalacją magistrali:
- Systemy domofonowe i wideodomofonowe
- Komunikacja pomiędzy wejściami.
- Kontrola dostępu
- Centralne i zautomatyzowane zabezpieczenia
Wymagane zastosowanie jednostek centralnych do zarządzania instalacją (jedna jednostka centralna może obsługiwać 9999
lokali i 32 wejścia / portiernie. Możliwość podłączenia maks. 63 jednostek centralnych). Możliwość obsługi wejść głównych
lub klatek wewnętrznych.
Systemy MDS wymagają użycia dekoderów na poszczególnych piętrach w celu połączenia lokali z magistralą instalacyjną.
Dekodery pełnią rolą izolatorów. Komunikacja pomiędzy lokalami i panelem ma charakter prywatny.
Okablowanie:
- Audio: magistrala 6-ży łowa.

- Wideo: magistrala audio + przewód koncentryczny (wideo) + 2 przewody zasilające.
Maksymalna odległość instalacyjna zależy od przekroju użytego przewodu (zob. dokumentacja techniczna).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
IP54 IK09.
Series ST3 Panel.
- Panel measurements: 150x360 mm (width-height):
- Flush-fit box dimensions: 130x340x55 mm (height-width-depth).
- Surface mounted box dimensions: 154x364x95 mm (height-width-depth).
Hood: 154x364x40 mm (height-width-depth).
Zasilanie:
- Audio: 12 V DC
- Wideo: 18 V DC
The house call is made by entering the corresponding code assigned to the home + the "bell" key.
Electronic directory: lets you look for the names (home owners/residents) through the display and browser buttons.
Access Control: incorporates access control functions through the numeric keypad by means of keypad codes (programmed
previously).
Consumption:
- in standby: 242 mA.
- call: 762 mA.
- active audio: 542 mA.
- audio+video: 622mA (camera consumption: 80mA)
Moc audio w kierunku lokal-ulica: 2W
Moc audio w kierunku lokal-ulica: 0,15W
Możliwość regulacji głośności w obu kierunkach
Zakres temperatur prawidłowego działania: od -10 do 60 ºC
Waga: 3,533788 kg
Rozmiary opakowanego produktu: 37x16,4x8,2 cm
EAN 13: 8424299054674

