
KARTA KATALOGOWA

SYMBOL: OR-VID-SH-1074

EAN: 5908254807718

Zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy
bezsłuchawkowy, kolor, 4,3" LCD, z
czytnikiem breloków zbliżeniowych,
czarny, NAOS RFID
Bezsłuchawkowy zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy NAOS przeznaczony jest do montażu w budynkach jednorodzinnych.
W skład zestawu wchodzi monitor z wyświetlaczem LCD o przekątnej 4,3" i panelem dotykowym oraz kaseta zewnętrzna z
kamerą, czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, miejscem na nazwisko oraz czujnikiem zmierzchu. Po zastosowaniu
dodatkowego monitora zestaw umożliwia funkcję interkomu. Inne cechy zestawu: bezpośrednie sterowanie
elektrozaczepem, możliwość sterowania bramą, 10 dźwięków dzwonków do wyboru. Dostępny w kolorze czarnym. 

Możliwość rozbudowy o
dodatkowy monitor:

System łączenia:

2-żyłowy
Sterowanie bramą
automatyczną:

Wyświetlacz:

4.3"
Funkcja Interkomu: Ilość dźwięków dzwonka:

10

Czytnik kart i breloków
zbliżeniowych:
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Informacje ogólne

Typ: jednorodzinny

Zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego

Ilość przewodów: 2+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: 2-żyłowy

Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Sterowanie bramą automatyczną: tak

Monitor

Obsługa: głośnomówiący

Wyświetlacz: 4.3 "

Rozdzielczość monitora: 480 x 272

Pamięć: nie

Czytnik kart SD: nie

Funkcja Interkomu: tak

Ilość dźwięków dzwonka: 10

Ekran dotykowy: nie

Wymiary monitora - szerokość (mm): 120 mm

Wymiary monitora - wysokość (mm): 130 mm

Wymiary monitora - głębokość (mm): 24.5 mm
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Panel zewnętrzny z kamerą

Kąt widzenia kamery pion/poziom: 33° / 48°

Rozdzielczość kamery: 733 x 493

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak

Typ kamery: tradycyjny obiektyw

Montaż: natynkowy

Szyfrator: nie

Oświetlenie nocne: podczerwień

Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość: 45 mm

Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość: 93 mm

Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość: 150 mm
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