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WideoDomofon LEELEN 7" 2
monitory N75B/ 2 bramofony
18nc z czytnikiem 3x brelok
JB304
Cena

3 850,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

2 monitory N75B/ 2 bramofony 18nc z
czytnikiem 3x

Opis produktu
WideoDomofon LEELEN 7" 2 monitory N75B/ 2 bramofony 18nc z czytnikiem 3x brelok JB304

24 MIESIĄCE GWARANCJI

Zestaw zawiera:

2x monitor kolorowy 7" N75B
2x panel zewnętrzny No18nc
3x brelok
2x zasilacz 18VDC
przewody połączeniowe
instrukcja obsługi w języku polskim
Monitor N75B

-

Pamięć zdarzeń (255 zdjęć)
możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
dodatkowy przekaźnik - niezależne otwieranie bramy
wyświetlacz 7" TFT-LCD
integracja z dodatkowym unifonem audio JB304_F7
10 akordów dzwonka do wyboru.
możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Wideo-monitor JB304_N75B wyposażony jest w super płaską czołówkę.
Innowacyjny sposób instalacji pozwala na szybki montaż urządzenia: ramka wideomonitora przystosowana do standardowej
puszki elektrycznej, monitor N75B mocowany jest do ramki za pomocą magnesów.

Dane techniczne:

Ekran: 7" TFT-LCD(Kolor)
Rozdzielczość: 800x3x480
Wejście wideo: 1VP-P/75
Audio SNR: 50dB
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Zniekształcenie audio: ≤5%
Natężenie statyczne: ≤90mA
Natężenie pracy: ≤160mA
Zasilanie: DC18V±10%
Temperatura pracy: -10 ~ +55
Typ instalacji: natynkowy
Kolor obudowy: czarny
Wymiary: 210 x 150 x 23mm
Można otworzyć:
- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwną bądź garażową (niezależny przycisk do otwierania bramy - opcja)
Panel zewnętrzny JB304_No18nc

Cechy i Funkcje:
-

podświetlana klawiatura
panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandalo i wodoodporny
podświetlana czołówka diodami LED
moduł kamery SONY CCD
kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy ( białe diody LED )
w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
montaż podtynkowy
urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
wbudowana klawiatura numeryczna (szyfrator)

Bramofon JB304_No18nc to wygodne i szybkie otwieranie drzwi: wystarczy wprowadzić kod, a zamek elektryczny
automatycznie zwolni drzwi.
Parametry Techniczne:
Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY
Kamera: 1/3” CCD ( Kolorowa kamera SONY 1/3’’)
Rozdzielczość: 420TV Linii
Min. oświetlenie: 0.01 Lux
Wyjście wideo: 1VP-P/75
Czas interkomu: 120 Sekund
Audio SNR: 35dB
Zniekształcenie audio: ≤7%
Natężenie statyczne: 160mA
Natężenie pracy: 410mA
Zasilanie: DC12V±10%
Temperatura pracy: -40 ~+70
Wymiary puszki: 86.4x154.4x55.8mm
Wymiary czołówki: 102x175x37.5 mm
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