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Skrzynka z
wideodomofonem Vidos
S561D-SKP + M690B S2
Cena

3 259,50 zł

Dostępność

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

S561D-SKP + M690B S2

Kod producenta

S561D-SKP + M690B S2

Producent

Vidos

PROMOCJA

Opis produktu
Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M690B S2

Kupując ten produkt otrzymujesz:
Skrzynkę na listy z kamerą Vidos S561D-SKP
Monitor z pamięcią Vidos M690 S2
Akcesoria montażowe
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja na 24 miesiące
Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP
Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S561D
Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.
Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Panel przedni o
szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm)
posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni wykonany jest w formie pełnych
drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez
konieczności otwierania skrzynki.

Specyfikacja
Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – jeden
Materiał – stal nierdzewna frezowana
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Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
Typ zastosowanej kamery – S561D
Szerokość szuflady – 265 mm
Regulacja głębokości skrzynki –190-255mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm
Dane techniczne stacji bramowej S561D
1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
Przetwornik obrazu: 1/3″ kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
Podświetlana klawiatura i szyldy
Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Wyjście na timer określający czasowy dostęp

Monitor Vidos M690 S2
Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu z pamięcią
Najnowszy, wyjątkowo efektowny model idealne komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami. Monitor wyposażony jest 7″
kolorowy ekran panoramiczny LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa ‚nano glass’ dającego efekt obrazu
wyświetlanego w tafli szkła. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M690 S2 posiada dotykowe,
podświetlane klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć
osób odwiedzających.
Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w
funkcję interkomu i przekazywania rozmowy.
System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Funkcje
Monitor głośnomówiący
Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD 1280×600
Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
Dotykowy, podświetlany panel sterowania ( kolor podświetlenia – niebieski)
Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor)
Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
Wymiary: 208x150x22mm
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