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Zestaw wideodomofon IP
jednorodzinny z monitorem
srebrnym
Cena brutto

1 424,50 zł

Cena netto

1 158,13 zł

Cena poprzednia

1 604,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OS02 + IS11S

Kod producenta

OS02 + IS11S

Producent

GVS

Opis produktu
Zestaw wideodomofon IP jednorodzinny monitorem srebrnym
W skład zestawu wchodzi:
Wandaloodporna stacja bramowa z aluminium szczotkowanego w kolorze czarnym
Monitory wideodomofonu z 7"" wyświetlaczem kolor srebrny
Switch PoE 24V przeznaczony do zasilania systemu
4 Karty zbliżeniowe
4 Breloki zbliżeniowe

IP Stacja zewnętrzna H-OS02-IC
System videodomofonowy serii H to w pełni cyfrowe rozwiązanie oparte na protokole TCP / IP, które łączy przewód UTP, a
montaż ułatwia złącze RJ45 . System IP ma zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz w szczególności zabudowach
wielorodzinnych. System TCP / IP posiada wiele zalet, które przyśpieszają montaż na dużych obiektach. Dodatkowo funkcje
rejestracji gości oraz sterowanie windą ułatwiają komunikację przez co mocno podnoszą standard inwestycji. Obsługa zarówno
zasilania 24 V PoE, jak i standardowego PoE 48 V sprawia, że system jest bardziej elastyczny dla wszelkiego rodzaju instalacji.
Regulowany kąt kolorowej kamery
Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
Otwieranie drzwi kodem, kartą zbliżeniową oraz brelokiem
Podświetlane przyciski wywołania
Przycisk do wywołania portiera
Przekaźnik NO/NC do sterowania zamkiem
Alarm sabotażowy zdejmowania bramofonu
Dostępne oprogramowanie do zarządzania obiektami
Konfiguracja przez panel lub Web Service
Funkcja testowania systemu
Niezwykle trwała obudowa paneli zewnętrznych
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Montaż podtynkowy oraz natynkowy
Kolor czarny
Parametry techniczne:
Napięcie robocze: DC 24 V.
Prąd spoczynkowy: ≤ 100mA
Prąd pracy: ≤ 210mA
Wyświetlacz:
Rozdzielczość: 480 × 272
Temperatura otoczenia: -20 ℃ + 70 ℃
Rozmiar produktu (szer./wys./gł.): 148,5 * 363 * 47 mm
Typ aparatu: CMOS
Piksel aparatu: 30 W.
Kąt widzenia kamery: Przekątna 110 °
Światło wypełnienia kamery: Białe światło
Minimalne oświetlenie kamery: 0 luksów
Ogniskowa aparatu: 2,5 mm

IP 7"" Panel wewnętrzny H-IS11-S
7"" dotykowy ekran LCD
Funkcja videodomofonu dla gości, mieszkańców i jednostki ochrony
Funkcja interkomu pomiędzy użytkownikami
Funkcja dzwonka do drzwi
Funkcja przekazywania połączeń
Funkcja odbierania i wysyłania wiadomości
Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym: z paneli zewnętrznych , kamer monitoringu IP
Rejestr oraz historia zdarzeń
8-strefowa funkcja systemu alarmowego
Łatwy montaż skrętką komputerową UTP
Łatwa personalizacja GUI
Obsługa połączenia automatyki domowej KNX
Zasilanie PoE 24V
srebrny
Parametry techniczne:
Napięcie robocze: DC 24 V.
Lokalny prąd spoczynkowy: ≤ 80 mA
Lokalny prąd roboczy: ≤ 200 mA
Wyświetlacz: 7 cali
Rozdzielczość: 1024 × 600
Wymiary (L / W / D): 220 * 140 * 17,5 mm
Temperatura otoczenia: -10 ℃ ~ + 55 ℃
Czas dzwonienia: 30 sekund
Czas trwania połączenia: 120 sekund
Czas trwania monitorowania: 30 sekund
Switch Poe 24v

6 portów PoE
2 porty uplink
zasilanie 24v
Parametry techniczne:
Napięcie robocze: DC 24 V.
Napięcie zasilania: AC 230 V

Karty i breloki EM125 kHz Unique
4 karty slim z nadrukiem jednostronnym
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4 breloki niebieskie
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