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Wideodomofon VIDOS
M690B S2 / S561D-G
Cena

2 167,26 zł

Dostępność

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

M690B S2 / S561D-G

Kod producenta

M690B S2 / S561D-G

Producent

Vidos

PROMOCJA

Opis produktu
Kupując ten zestaw otrzymujesz:
Monitor VIDOS M690 S2 z pamięcią obrazów
Panel z kamerą VIDOS S561D-G
Zasilacz systemowy na szynę DIN
Akcesoria montażowe
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja na 24 miesiące
Paragon/Faktura VAT

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
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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
Kolor obudowy: CZARNY
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

Stacja bramowa VIDOS S561D-G
Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. S561D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których
poza wyglądem i jakością urządzenia znaczenie ma również jego funkcjonalność. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia
otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali
kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo
nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w
pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania
w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S561D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego
oraz timera określającego czasowy dostęp.
WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje
1 abonentowa stacja bramowa
Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 600 linii
Obiektyw 3,6 mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Wyjście na timer
Klasa szczelności – IP65
Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 120x250x51
Wymiary puszki: 110x240x46

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pamięć: TAK
Montaż: Podtynkowy
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