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Wideodomofon VIDOS
M320W / S551
Cena

1 426,80 zł

Dostępność

Zapytaj kupuj

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

M320W / S551

Kod producenta

M320W / S551

Producent

Vidos

Opis produktu
Kupując ten zestaw otrzymujesz:
Monitor VIDOS M320W
Panel z kamerą VIDOS S551
Zasilacz systemowy na szynę DIN
Akcesoria montażowe
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja na 24 miesiące
Paragon/Faktura VAT

Monitor M320W
Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy. Wyjątkowo płaski ( tylko 18mm!!) monitor wyposażony
jest w 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy
podgląd z kamery. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą
automatyczną! Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS (poza serią DUO)

Funkcje
Monitor głośnomówiący
Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD 800×600
Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
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Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony.
Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
Przyciski ruchome
Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
Wymiary: 245x160x18mm
Okablowanie : 4 + 2 do rygla

Stacja bramowa VIDOS S551
Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. S551 to pierwsza z serii modeli podtynkowych z
panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S551. Przedni
panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja
bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu . Podświetlany klawisz wybierania. Montaż
podtynkowy

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:
1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
Przetwornik obrazu: 1/3″ kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wybierania ( kolor podświetlenia – niebieski)
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
Montaż podtynkowy *
Zasilanie – z monitora
Klasa szczelności – IP65
Wymiary: 150x203x55
Wymiary puszki: 130x183x50
*brak możliwości montażu natynkowego
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