
KARTA KATALOGOWA

SYMBOL: OR-VID-VP-1069/B

EAN: 5908254800610

Zestaw wideodomofonowy
bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", z
czytnikiem breloków zbliżeniowych,
interkom, natynkowy, INDI N
Zestaw wideodomofonowy kolorowy z ultra płaskim monitorem bezsłuchawkowym (LCD 7˝) oraz dotykowym panelem
monitora, zawierającym podświetlane przyciski. Parametry monitora (jasność i kolor, głośność rozmowy i dzwonka) są
regulowane, a do wyboru jest aż 16 dźwięków dzwonka. Panel zewnętrzny z kamerą CMOS nadaje się do montażu
natynkowego. Dodatkowo posiada daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie super jasnymi diodami
LED, które zapewnia widzenie w nocy. Zestaw umożliwia otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego. Posiada również
dodatkową funkcję sterowania bramą oraz funkcję interkomu, po zastosowaniu dodatkowego monitora. Urządzenie zasilane
jest prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD.
Elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

Możliwość rozbudowy o
dodatkowy monitor:

System łączenia:

4-żyłowy
Sterowanie bramą
automatyczną:

Wyświetlacz:

7"
Funkcja Interkomu: Ilość dźwięków dzwonka:

16

Czytnik kart i breloków
zbliżeniowych:
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Informacje ogólne

Typ: jednorodzinny

Zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego

Ilość przewodów: 4+2

Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy

Rodzaj transmisji: Przewodowy

Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak

Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie

System łączenia: 4-żyłowy

Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Sterowanie bramą automatyczną: tak

Monitor

Obsługa: głośnomówiący

Wyświetlacz: 7 "

Rozdzielczość monitora: 480 x 800

Pamięć: nie

Czytnik kart SD: nie

Funkcja Interkomu: tak

Ilość dźwięków dzwonka: 16

Ekran dotykowy: nie

Wymiary monitora - szerokość (mm): 216 mm

Wymiary monitora - wysokość (mm): 129.7 mm

Wymiary monitora - głębokość (mm): 23 mm
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Panel zewnętrzny z kamerą

Kąt widzenia kamery pion/poziom: 65° / 90°

Rozdzielczość kamery: 420 TVL

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak

Typ kamery: tradycyjny obiektyw

Szyfrator: nie

Oświetlenie nocne: białe diody LED

Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość: 57 mm

Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość: 109 mm

Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość: 158 mm

ORNO-LOGISTIC Sp. z o. o. ul. Rolników 432 

44-141 Gliwice

tel. 32 43 43 110 

www.orno.pl

3 / 3 Wygenerowano automatycznie 13-10-2021 o godz. 17:55 przez system PIM Lumanti www.lumanti.pl


	KARTA KATALOGOWA
	Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", z czytnikiem breloków zbliżeniowych, interkom, natynkowy, INDI N

