
KARTA KATALOGOWA

SYMBOL: OR-VID-JS-1053/W

EAN: 5900378650683

Zestaw wideodomofonowy
bezsłuchawkowy, kolor, 7" LCD, pin hole,
pamięć, z czytnikiem breloków
zbliżeniowych, biały, ARCUS RFID
Zestaw wideodomofonowy Arcus RFID przystosowany jest do montażu w domach jednorodzinnych, firmach, kancelariach,
apartamentach itp. Niewielkich wymiarów panel zewnętrzny wyposażony w ukrytą kamerę typu pin-hole można zamontować
natynkowo również na wąskich słupkach, a dodatkowe oświetlenie diodami IR umożliwia wyraźny obraz również w nocy.
Połączenie ultra płaskiej obudowy monitora z wyświetlaczem LCD o przekątnej 7 cali sprawia, iż wpasuje się on do każdego
wnętrza. Płynna regulacja parametrów monitora oraz 9 dźwięków dzwonka do wyboru to dodatkowe zalety produktu.
Urządzenie oprócz zdalnego otwierania elektrozaczepu z monitora posiada dodatkowo przycisk do sterowania bramą, a
wbudowany czytnik RFiD umożliwia otwarcie furtki za pomocą breloka zbliżeniowego. Wbudowany moduł pamięci, który
umożliwia zapis kolorowych obrazów z kamery i późniejsze ich odtworzenie gwarantuje większe bezpieczeństwo.

Sterowanie bramą
automatyczną:

Wyświetlacz:

7"
Pamięć:

Ilość dźwięków dzwonka:

9
Czytnik kart i breloków
zbliżeniowych:

Informacje ogólne

Typ: jednorodzinny

Ilość przewodów: 4+2

Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy

Rodzaj transmisji: Przewodowy

Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: nie

Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie

System łączenia: 4-żyłowy

Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Sterowanie bramą automatyczną: tak
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Monitor

Obsługa: głośnomówiący

Wyświetlacz: 7 "

Rozdzielczość monitora: 800/480

Pamięć: tak

Czytnik kart SD: nie

Funkcja Interkomu: nie

Ilość dźwięków dzwonka: 9

Ekran dotykowy: nie

Wymiary monitora - szerokość (mm): 240 mm

Wymiary monitora - wysokość (mm): 114 mm

Wymiary monitora - głębokość (mm): 12 mm

Panel zewnętrzny z kamerą

Kąt widzenia kamery pion/poziom: 32° / 34°

Rozdzielczość kamery: 0,3 Mpix

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak

Typ kamery: pin-hole (niewidoczna kamera)

Szyfrator: nie

Oświetlenie nocne: podczerwień

Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość: 29.3 mm

Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość: 43.2 mm

Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość: 140.6 mm
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