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Wideodomofon Elfon NW-VI9S-BW +
VO4KHR-G
Cena

1 820,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

Elfon NW-VI9S-BW + VO4KHR-G

Producent

Elfon

Opis produktu
Zestaw zawiera:
Zestaw zawiera:
1 szt. Wideomonitor Elfon NW-VI9S-BW, kolor czarny
1 szt. Uchwyt montażowy
1 szt. Zasilacz gniazdkowy
1szt. Bramofon ELFON NEXWEI VO4KHR-G
1 zest. Akcesoria montażowe
instrukcja w języku polskim
Opis produktu:
Podstawowa konfiguracja wideodomofonu składa się z jednego panelu bramowego i jednej stacji wewnętrznej, natomiast
maksymalnie rozbudowana wersja systemu może składać się łącznie z 4 stacji wewnętrznych, 2 paneli zewnętrznych oraz 8
kamer CCTV
Wideomonitor Elfon NW-VI9S-BW
Dane techniczne:
ekran dotykowy
wyświetlacz 7” LCD IPS
rozdzielczość LCD: 1024x600
WiFi RJ45: 2.4GHz (802.11 b/g)
Ethernet: 10 / 100 Autonegocjacja
Wbudowany moduł WiFi do obsługi z aplikacją Tuya
Wbudowany port RJ45 do obsługi z aplikacją Tuya
Możliwość zdalnego sterowania z aplikacji Tuya
Sterowanie furtką i bramą z aplikacji Tuya
obsługiwana rozdzielczość: 800TVL / 720P / 1080P
temperatura pracy:0st ÷ +60st
system okablowania: 4-żyłowy
transmisja: automatyczny half-duplex
długość instalacji do 200 m, przekrój przewodu 0,1mm2 na każde 10 m odległości
obsługiwane sygnały wideo: CVBS / AHD / TVI / CVI
jakość rozmowy: 10 stopni regulacji głośności rozmowy
intercom
13 dzwonków polifonicznych
10 STOPNII REGULACJI dzwonienia
tryb nocny, czyli specjalna głośność dzwonka w godzinach 7-22
zegar, kalendarz, budzik (4 alarmy)
wbudowany NASŁUCH MONITORÓW, który pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń, każdy monitor
docelowy umożliwia zablokowanie tej funkcji
wymiary: 216X129X14 mm
pobór mocy: 12W (max), 4,5W (czuwanie)
w zestawie zasilacz gniazdkowy DC 15V / 0,8A
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Bramofon ELFON NEXWEI VO4KHR-G
Wideodomofonowa stacja zewnętrzna jedno-abonentowa. Urządzenie w obudowie ze stopu cynku koloru ciemno szarego. NWVO4KHR-G odznacza się wysoką klasą szczelności IP66. Kamera generuje obraz wysokiej rozdzielczości HD 720p w standardzie
AHD. Ze względu na wbudowaną klawiaturę numeryczną posiada możliwość otwierania kodem.
Dane techniczne:
ilość użytkowników: 1
możliwość otwierania kartą RFID EM 125kHz
podświetlanie przycisku LED
doświetlenie nocne 6 DIOD IR
rozdzielczość kamery 800 TVL
standard przesyłu wizji CVBS
PORT WIEGAND 26 / ID
wyjście sterujące NO/NC
szeroki kąt widzenia 110 / 62 º
okablowanie 4-żyłowy + 2 żyły do RFID i elektrozaczepu
transmisja automatyczny half-duplex
Całkowita odporność na wnikanie pyłu i odporność przed zalaniem strumieniem wody IP 66
obudowa wandaloodporna wykonana ze stopu cynku,
sposób montażu: natynkowy + podstawka kątowa (dołączona do zestawu)
wymiary: 154x55x18mm
temperatura pracy: -30º : +60º
napięcie zasilania: 10-15V
do zasilenia czytnika RFID wymagany jest osobnego zasilacz 12V DC
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