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VideoDomofon ZAMEL
VO-811S 2x monitor VP-829B
natynk
Cena

2 102,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ZAMEL_VO-811S_2x_VP-829B

Opis produktu
VideoDomofon ZAMEL VO-811S 2x monitor VP-829B natynk

24 MIESIĄCE GWARANCJI

Zestaw zawiera:

1x Bramofon ZAMEL VO-811S 1-rodzinny natynk
2x Monitor ZAMEL VP-829B
2x Zasilacz VP-PWRW
Cechy:
Panel zewnętrzny wykonany ze stopu cynkowego przeznaczony jest do montażu natynkowego. Urządzenie wyposażone jest w podświetlanie IR.

panel jednorodzinny
rozdzielczość 800 TVL
odporność na pył i wodę: IP66
montaż natynkowy
kolorowa kamera ¼” CMOS
kamera szerokokątna 110°
wandaloodporna obudowa ze stopu cynkowego
podświetlanie IR
wyjście wideo 1 VP-P 75 Ω
Dane techniczne:
Sposób montażu Montaż natynkowy
Kolor Srebrny
Sposób instalacji System wielo-przewodowy
Materiał Odlew cynku
Regulowany obiektyw Nie
System wizyjny Kolor
Znamionowe napięcie zasilania 15 V
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Temperatura pracy wideo-monitora -30 / 60
Temperatura pracy -30 / 60 °C
Kąt widzenia 110 °
Rozdzielczość 800x480 DPI

°C

Montaż natynkowy

Monitor VP-829B Seria wideodomofonów VP-800 to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane na potrzeby budownictwa jednorodzinnego oraz dwurodzinnego. Możliwość
konfi guracji podstawowego zestawu z dostępnych w ramach serii VP-800 paneli zewnętrznych oraz wideomonitorów jest niewątpliwą zaletą systemu. Każdy
podstawowy zestaw można wzbogacić o dodatkowe panele zewnętrzne oraz monitory. Funkcjonalność ta jest szczególnie istotna w przypadku budynków o dużej
powierzchni, a także posesji z kilkoma furtkami. Maksymalnie w ramach systemu można zgrupować cztery dowolne monitory oraz dwa dowolne panele zewnętrzne.
Ponadto po podłączeniu dodatkowych kamer CCTV zestaw może pełnić funkcję rejestratora.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7” kolorowy panel LCD
instalacja 4 żyłowa
intuicyjny interfejs
audio oraz wideo rejestrator dvr
komunikacja wewnętrzna
funkcja rozgłoszeniowa
sterowanie otwarciem bramy oraz furtki
możliwość podłączenia dwóch kamer cctv do jednego monitora
możliwość podłączenia dwóch paneli zewnętrznych
kalendarz
zegar z alarmem
funkcja ramki elektronicznej
odtwarzacz multimedialny
możliwość zapisu około 90 zdjęć do wbudowanej pamięci
czytnik kart microSD wspierający karty o pojemności max. 32gb
manualne zrzuty ekranu oraz nagrania wideo ze stacji bramowej
funkcja pozostawiania wiadomości (dyktafon)
automatyczne wykonywanie zdjęć ze stacji bramowej po wywołaniu
detekcja ruchu oraz automatyczne nagrywanie sekwencji wideo
funkcja automatycznej odpowiedzi podczas nieobecności
możliwość wywołania obrazu z bramofonu lub z dowolnej kamery cctv na żądanie użytkownika
komunikacja dwustronna audio
wysoka rozdzielczość obrazu 800x480
urządzenie bez słuchawkowe z czystym głosem
10 stopni regulacji głośności rozmowy
10 stopni regulacji jasności, kontrastu oraz nasycenia barw
10 stopni regulacji głośności melodii
13 polifonicznych melodii
możliwość wgrania dodatkowych melodii na kartę microSD

Dane techniczne:
Sposób montażu Montaż natynkowy
Kolor Czarny
Szerokość 208 mm
Wysokość 115 mm
Głębokość 25 mm
Ochrona przed podsłuchem Tak
Sposób instalacji System wieloprzewodowy
Urządzenie głośnomówiące bezsłuchawkowe Tak
Odrzucanie połączeń Tak
Przycisk otwierania drzwi / włączania światła Tak
Łączność wewnętrzna Tak
Regulacja głośności Tak
Funkcje przełączania Tak
System wizyjny Kolor
Rozróżnianie sygnału wywołania Tak
Znamionowe napięcie zasilania 15 V
Pobór mocy w czasie pracy 7 W
Temperatura pracy wideomonitora 0 / 40 °C
Temperatura pracy -30 / 60 °C
Rozmiar ekranu 7 DPI
Rozdzielczość 800x480 DPI
Montaż natynkowy
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