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Kompletny zestaw
Wideodomofony VIDOS DUO
M1022W S1201A P24_18
Cena brutto

1 360,00 zł

Cena netto

1 105,69 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

VIDOS DUO M1022W S1201A P24\18

Opis produktu
Kompletny zestaw wideodomofonowy jednoabonamentowy Vidos DUO monitor M1022W w kolorze białym i stację bramową Vidos Duo S1201A w kolorze
srebrnym oraz zasilacz Vidos Duo P24/18. Podłączenie wideodomofonu jeszcze nie było tak proste. Vidos Duo wykorzystuje niepolaryzowane połączenie
dwużyłowe.
Monitor Vidos Duo M1022W biały:
Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych. Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3″
monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej jakości. Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych
i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5) .
Dane techniczne:
Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3″
Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (drugi przekaźnik z modułem B5)
Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4)
Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM
Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
Tryb „nie przeszkadzać”
Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
12 melodii dzwonka
Menu w 6 językach
Wymiary: 137 x 137 x 17mm
Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 ( tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 ( nie jest w komplecie)
Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie

Panel zewnętrzny Vidos Duo S1201A srebrny:
Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel przedni
wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały). Maksymalna ilość
zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją
bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.
Dane techniczne:
Wandaloodporna obudowa ze stopu alumiunium. Montaż podtynkowy.
Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz. (zestaw zawiera breloczki)
W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5 ).
Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
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Funkcja zbliżania obrazu ( zoom ).
Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 12
Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
Stopień ochrony IP54
Wymiary: 220 x 119 x 52mm.
Zasilacz Vidos Duo P24/18 24V 0,75A
Zasilacz P24/18 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO.
Dane techniczne:
szeroki zakres wartości napięcia wejściowego
posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe
może zasilić tylko jeden monitor i jedną stację bramową
montaż na szynie DIN
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