ÚJ 2 VEZETÉKES 		
VIDEÓ KAPUTELEFON
SZETTEK

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

ÚJ 2 vezetékes

Színes videó kaputelefon szettek
2 lakásig - 2 vezetékes

videó kaputelefon szettek
10”

• Egyszerűen és gyorsan szerelhető
2 vezetékes megoldás
• Az alapkészlet 2 lakásig bővíthető,
valamint lakásonként további két beltéri
egységgel kiegészíthető

7”
3 693 30

10’’ illetve 7”-os érintőképernyős beltéri egységek
• Ezüst színű keret
• Kagyló nélküli kialakítás
• Színes, érintőképernyős kijelző
• Képernyővédő (óra), MP3 lejátszás, digitális
képkeret funkciók
• SD kártya hely (kártya nem tartozék)
• Képkészítés, üzenetrögzítés
• Lámpa kapcsolási lehetőség
• Két kapunyitási lehetőség

Csom.
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• Fekete, tükör hatású design
• Kagyló nélküli kialakítás
• Színes kijelző
• Lámpa kapcsolási lehetőség
• Két kapunyitási lehetőség

3 692 20

2 vezetékes, színes, kagyló nélküli videó kaputelefon szettek falon
kívüli kaputáblával (esővédő kerettel szállítva). A szettek 2 lakásig
bővíthetők. Az alapkészlet lakásonként 3 beltéri egységig bővíthető.
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7”-os tükör hatású, nyomógombos beltéri egység

A szettek közös, főbb jellemzői

1
1

Ka t. szám

10” és 7”-os érintőképernyős videó
kaputelefon szettek

Komplett szett tartalma:
- fém kaputábla, színes kamerával és LED-es
látótér megvilágítással
- kagyló nélküli, érintőképernyős, 7” vagy
10”-os színes videó beltéri egység, hang
és kép memóriával, MP3 dallamokkal,
digitális képkeret funkcióval, adapteres
csatlakozódugóval
3 693 20 Komplett szett 7”-os érintőképernyős beltéri
egységgel
3 693 30 Komplett szett 10”-os érintőképernyős beltéri
egységgel
Kiegészítő videó beltéri egység
3 693 25 Kiegészítő 7”-os érintőképernyős beltéri egység
3 693 35 Kiegészítő 10”-os érintőképernyős beltéri
egység

7”-os tükör hatású videó kaputelefon szett

1
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• A beltéri egységek egymással kompatibilisek, így a kiegészítő egységek típusai
különbözőek is lehetnek
• Intercom funkció: lehetővé teszi az egy
lakáson belüli beltéri egységek közötti
audio kommunikációt
• Beltéri egységek áramellátása:
adapteres csatlakozódugóval (bővíthető
kábellel)

Biztonsági kamera
(külön rendelhető)

• Kaputáblához csatlakoztatható
• Vízmentes kivitel (IP66)
• Éjjellátó üzemmód
• Kültéren és beltéren is
egyaránt alkalmazható
• Tápegység, táp- és adat kábel
mellékelve

Komplett szett tartalma:
- fém kaputábla, színes kamerával és LED-es
látótér megvilágítással
- kagyló nélküli, tükörhatású, színes LCD
kijelzős, 7”-os videó beltéri egység, adapteres
csatlakozódugóval
3 692 20 Komplett szett 7”-os tükör hatású beltéri
egységgel
Kiegészítő videó beltéri egység
3 692 25 Kiegészítő 7”-os tükör hatású beltéri egység

4,3”-os videó kaputelefon szett
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Komplett szett tartalma:
- fém kaputábla, színes kamerával és LED-es
látótér megvilágítással
- kagyló nélküli, 4,3”-os színes videó beltéri
egység, adapteres csatlakozódugóval
3 691 10 Komplett szett 4,3”-os beltéri egységgel
Kiegészítő videó beltéri egység
3 691 15 Kiegészítő 4,3”-os beltéri egység
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Kiegészítő kaputábla
3 693 39 Kiegészítő fém kaputábla színes kamerával

4,3”-os nyomógombos beltéri egység
• Fehér színű keret
• Kagyló nélküli kialakítás
• Színes kijelző
• Két kapunyitási lehetőség
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Kiegészítő egységek
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Kiegészítő biztonsági kamera
3 694 00 Színes kamera
Kaputáblához csatlakoztatható
IP 66
Éjjellátó üzemmód

Falon kívüli kaputábla
• Fém esővédő kerettel
• Színes, széles látószögű (95°)
kamera
• LED-es látótér megvilágítás
• Vízmentes kivitel (IP54)
• 1 vagy 2 háttérvilágított
nyomógombbal
• Biztonsági kamera csatlakoztatási lehetőség

CABLES
INCLUDED

Egy lakás egy bejárattal

Videó szettel megvalósítható
További két beltéri egységgel kiegészíthető: Intercom
(audio) funkció a beltéri egységek között.

Egy lakás két bejárattal

Videó szettel és kiegészítő kaputáblával
megvalósítható

+

További két beltéri egységgel
kiegészíthető: Intercom (audio) funkció a beltéri
egységek között.
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1. LAKÁS
FAMILY
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2.FAMILY
LAKÁS 2

Videó szettel és egy kiegészítő beltéri
egységgel megvalósítható
Lakásonként további két beltéri egységgel
kiegészíthető: Intercom (audio) funkció a beltéri
egységek között (lakáson belül).

* Az ábrák tájékoztató jellegűek!
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