Dane aktualne na dzień: 15-10-2019 08:31

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s551-skm-m320w-p-671.html

Skrzynka z wideodomofonem
Vidos S551-SKM + M320W
Cena

2 386,20 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

S551-SKM + M320W

Kod producenta

S551-SKM + M320W

PROMOCJA

Opis produktu
Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM + M320W

Kupując ten produkt otrzymujesz:
Skrzynkę na listy z kamerą Vidos S551-SKM
Monitor z pamięcią Vidos M320
Akcesoria montażowe
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja na 24 miesiące
Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM
Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551. Skrzynka
przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest
odporna na działanie czynników atmosferycznych.
Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach
241 x 38 mm) ma zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i
wysokości 111 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami , które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez
konieczności otwierania skrzynki. Zamek umieszczony jest centralnie na środku drzwiczek.

Skrzynka S551-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel
tylni. Szuflada o szerokości 250 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany
w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może
być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:
Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – jeden
Materiał – stal nierdzewna frezowana
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
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Typ zastosowanej kamery – S551
Szerokość szuflady – 250 mm
Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
Otwór wrzutowy – 241 x 38 mm
Dane techniczne stacji bramowej S551:
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)
Zasilanie – z monitora
Klasa szczelności – IP65

Monitor Vidos M320
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)
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
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