CITY PANEL DUOX COLOUR S3 CP 203
Referencja: 70028
New Cityline Panel:
CityLine is the "continuous profile" outdoor panel line
for buildings.
This new panel model is more robust, more luxurious
and higher design and functional quality. The new
design,...

OPIS
New Cityline Panel:
CityLine is the "continuous profile" outdoor panel line for buildings.
This new panel model is more robust, more luxurious and higher design and functional quality. The new design, in its video
entry version, includes audio and video functions in the same module.
Kolor aluminium.
Injected zamak chrome finish Call buttons, in line with the curved panel profile. Sealed for outdoors.
Equipped with special gold plated contacts for lasting durability.
Pressing the call button is confirmed by an acoustic signal from the amplifier.
Pushbuttons include a polycarbonate card slot (front access) to insert a label with the home owner’s name and door number.
Built in lighting lets you see the card slots, even in pitch dark.
System DUOX:
pierwszy całkowicie cyfrowy system w technologii dwóch niepolaryzowanych ży ł. To najbardziej zaawansowany
technologicznie system na świecie. Pozwala na szybki montaż z użyciem zaledwie dwóch niepolaryzowanych ży ł. Najprostszy
i zarazem najbardziej zaawansowany system instalacji dostępny na rynku. Zwiększa zdolność systemu do wzajemnej
komunikacji dzięki cyfrowej transmisji audio i wideo.
Duox wyróżnia się niebywałą prostotą instalacji, która umożliwia transmisję wszystkich sygnałów: zasilania, audio, wideo, a
także danych z największą pojemnością.
Pozwala zarządzać
- Od 1 do 999999 lokalami:
• Wywołania z poziomu panelu za pośrednictwem przycisków: 99.

• Wywołania z poziomu panelu za pośrednictwem klawiatury:
- Segment: 99.
- Budynek: 9999.
- Wejście główne: 999 999.
- Od 1 do 10 paneli:
• Liczba paneli:
- Wejścia główne: 10.
- Budynek: 10.
- Segment: 10.
Maksymalna odległość zależy od rodzaju instalacji oraz użytego przewodu. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli
przekrojów i odległości.
DUOX oferuje Ci wszechstronność dzięki stabilnej i solidnej transmisji sygnału całkowicie cyfrowego systemu, który
zapobiega wystąpieniu jakichkolwiek odbić i zakłóceń wewnątrz instalacji.
Wzmacniacz DUOX zawiera w standardzie syntezator mowy. Przy uruchamianiu zaczepu elektromagnetycznego nadawany
jest komunikat: „drzwi otwarte, po wejściu proszę zamknąć”.
Możliwość zainstalowania do 3 terminali (unifonów/monitorów) w każdym lokalu.
Terminale w lokalach programowane są w prosty sposób. Poprzez zaprogramowanie każdemu terminalowi zostaje
przypisany kod wywołania.
Komunikacja jest niejawna.
Okablowanie:
Możliwość zastosowania każdego rodzaju przewodów: równoległe, para skrętki przewodów i UTP CAT5 w nowych
instalacjach, a nawet istniejącego okablowania w instalacjach modernizowanych (5 ży ł, dzwonek 2-ży łowy lub stary przewód
4+N).
2 ży ły niepolaryzowane.
Zalecamy zapoznać się z tabelą przekroje-odległości-terminale-zasilanie.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Rejestrator
- Rozdzielczość: QVGA (320x240) pikseli.
- Czujnik: 1/3” kolor CMOS.
- Liczba efektywnych pikseli: 1M.
- Minimalne oświetlenie zewnętrzne: 0,5 lux.
- Stosunek S/N >40dB.
- Klatki na sekundę=25.
- Obiektyw auto iris.
- Automatyczne dostosowanie podświetlenia.
- Kąt widzenia 90º H, 72ºV.
- Tryb nocny przy użyciu białych ledów.
Lighting LEDs consumption: 3,5 mA per card slot.
Series 3 Panel.
- Panel measurements: 130x175 mm (width-height):
- Flush-fit box dimensions:: 115x162x45 mm (height-width-depth):
- Surface mounted box dimensions: 130x175x33 mm (height-width-depth).
Zasilanie: 18 V DC
Zużycie energii:
- w trybie czuwania: 240 mA.
- w łączone audio: 560 mA
IPK-437
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: 0,751041 kg
Rozmiary opakowanego produktu: 20x13,8x7 cm
EAN 13: 8424299700281

