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ZESTAW VIDOS X MONITOR
M10W-X + S11-2 STACJA
BRAMOWA
DWUABONENTOWA
Cena

1 845,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

M10W-X + S11-2

Kod producenta

M10W-X + S11-2

Producent

Vidos

Opis produktu
ZESTAW VIDOS X MONITOR M10W-X + S11-2 STACJA BRAMOWA DWUABONENTOWA
VIDOS X – seria wideodomofonów analogowych klasy premium.
System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w
najnowsze
i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery
AHD.
Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi w wybranych modelach monitorów umożliwia przekierowanie rozmów
na smartfon użytkownika.
Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.
X – to czynnik, który wpływa na wyjątkowość tego systemu. Dla każdego użytkownika oznacza on zupełnie coś innego, jest
niewiadomą, którą odkryjesz ty sam.

W skład zestawu wchodzą:
1. Monitor M10W-X
FUNKCJE:
7-calowy, szklany ekran dotykowy LCD TFT
Rozdzielczość 1024x300pt
Menu obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego.
Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (AHD, CVI, TVI, CVBS)
Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów
Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
Regulacja parametrów obrazu każdej z kamer
Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
Zostawianie wiadomości głosowych dla gości
Interkom adresowany
Wbudowane WiFi umożliwia przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną ( audio/wideo)
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16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB
Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
Wymiary: 222mm(wys) x 154mm(szer) x 15mm(gł)
Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
W komplecie zasilacz na szynę DIN – 14,5V DC / 1A
Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii analogowej.
Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację VIDOS X
2. S11-2 Stacja bramowa dwuabonentowa AHD
FUNKCJE:
Model dwuabonentowy
Kamera CMOS AHD 1080p
Rozdzielczość kamery : 2Mpix
Kąt widzenia obiektywu : 130° w szerokości
Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
Mechaniczny filtr podczerwieni
Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia zbliżeniowo
Standard RFID – UNIQUE 125KHz | Pojemność czytnika : 40 tagów użytkowników
W zestawie brelok programujacy ( MASTER ) oraz 4 breloki użytkowników
Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
Klasa szczelności : IP54
Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
Wymiary: 176mm(wys) x 90mm(szer) x 27mm(gł)
Zasilanie : 12-14,5V DC
Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC
Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X
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