Elektroniczne systemy zabezpieczeń
SYSTEMY DOMOFONOWE I VIDEODOMOFONOWE

PANEL WYWOŁANIA

MATIBUS SE

NR REF
1052/103

OPIS
Cyfrowy panel z klawiaturą 1052/103 przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUS SE.
Wykonany z anodyzowanego aluminium wyposażony
w klawiaturę numeryczną, moduł rozmówny i wyświetlacz
LED.
Wielkość w wersji podstawowej audio: 2 moduły Sinthesi.
W przypadku wykorzystywania skrętki do przesyłu sygnału
video konieczność zamontowania adaptera 1742/13A.
Istnieje możliwość montażu podtynkowego
natynkowego z użyciem odpowiedniej ramki

lub

Podstawowe funkcje realizowane przez 1052/103D

PARAMETRY TECHNICZNE
System
Ilość przycisków
Materiał wykonania

MATIBUS_SE
12 (klawiatura
numeryczna)
Anodyzowane
aluminium

Napięcie zasilania

12V AC lub 20V DC

Temperatura pracy

-20°C ÷ +50°C

Wymiary: w wersji audio
(wys. x szer. x gł.)
Wymiary: w wersji Video
(wys. x szer. x gł.)

180x90x45
Dwa moduły Sinthesi
Trzy moduły sinthesii
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 Dzwonienie do każdego z unifonów.
 Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz
indywidualnych.
 Możliwość rozbudowy o moduł z czytnikiem pastylek
Dallas 1052/70.
 Możliwość rozbudowy o moduł z polem informacyjnym
1145/50.
 Możliwość rozbudowy do wersji video poprzez dodanie
modułu kamery 1745/40 (Kolor) lub 1745/70 (B/W).
 Wbudowany przekaźnik NC-C-NO sterowany przy użyciu
kodów ogólnych oraz indywidualnych z klawiatury, lub
przyciskiem dodatkowym na unifonie.
 Sygnalizacja niezamkniętych drzwi wejściowych.
 Automatyczne załączenie video.
 Możliwość podłączenia lokalnego przycisku otwarcia
drzwi.
 Dostęp do konfiguracji systemu.
 Regulacja głośności panelu.
 Regulacja czułości mikrofonu.
 Komunikacja RS485 lub MBSE.
 Przycisk umożliwiający awaryjne wejście w tryb
programowania.
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Elektroniczne systemy zabezpieczeń
SYSTEMY DOMOFONOWE I VIDEODOMOFONOWE

PANEL WYWOŁANIA

MATIBUS SE

NR REF
1052/103

AKCESORIA
Panel 1052/13 w celu montażu wymaga zastosowania
odpowiedniej obudowy (natynkowej lub podtynkowej)
OBUDOWY
NR ref.

OPIS

1145/52

Puszka podtynkowa na dwa moduły

1145/53

Puszka podtynkowa na trzy moduły (do wersji
video)

1145/62

Ramka frontowa na dwa moduły

1145/63

Ramka frontowa na trzy moduły (do wersji
video)

1145/612 Ramka płaska z daszkiem na dwa moduły
1145/613 Ramka płaska z daszkiem na trzy moduły
1145/712 Ramka płaska bez daszka na dwa moduły
1145/713 Ramka płaska bez daszka na trzy moduły
1145/312 Obudowa natynkowa na dwa moduły
1145/313 Ramka frontowa na trzy moduły
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1745/40

Płyta czołowa z kamerą kolorową

1745/70

Płyta czołowa z kamerą czarno-białą

1742/13A

Adapter video z przewodu koncentrycznego na
skrętkę

1052/70

Czytnik pastylek DALLAS do MBSE 1052/103

1145/50

Płyta czołowa z podświetlanym oknem

Więcej informacji o powyższych elementach można uzyskać na
stronie:
www.miwiurmet.com.pl

www.miwiurmet.com.pl

Dział Video/Domofonów, tel. 42 616 10 91, domofony@miwiurmet.com.pl
MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A
Tel. 42 616 21 00, fax 42 616 21 13, miwi@miwiurmet.com.pl

