Elektroniczne systemy zabezpieczeń
SYSTEMY DOMOFONOWE I VIDEODOMOFONOWE

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI

NR REF

2VOICE

1083/7

OPIS
Panel przyciskowy SINTHESI z modułem rozmównym i
digitalizerem 1083/7 przeznaczony jest do instalacji w
systemie 2VOICE.
Wykonany z anodyzowanego aluminium
w moduł audio i dwa przyciski wywołania

wyposażony

Panel ten, dzięki modułowej budowie ma możliwość
dołożenia paneli dodatkowych z przyciskami.
Istnieje możliwość montażu podtynkowego
natynkowego z użyciem odpowiedniej ramki.

lub

Podstawowe funkcje realizowane przez 1083/7

PARAMETRY TECHNICZNE
System

2VOICE

Ilość przycisków
Materiał wykonania

2
Anodyzowane
aluminium

Napięcie zasilania

36-48Vcc

Temperatura pracy

-10°C ÷ +50°C

Wymiary: w wersji
podstawowej
(wys. x szer. x gł.)
Pobór prądu w stanie
spoczynku
Normy:

180x90x45
Dwa moduły Sinthesi
45mA max
EN 61000-6-3, EN
61000-6-1

www.miwiurmet.com.pl

 Dzwonienie do każdego z unifonów.
 2 wbudowane przyciski wywołania.
 Obsługa do 64 przycisków (przy wykorzystaniu 4
modułów rozszerzających nr ref. 1038/17).
 Programowanie modułu za pomocą dip-switchy.
 Potwierdzenie dźwiękowe wprowadzenie wywołania
oraz zakończenia rozmowy.
 Sygnalizacja dźwiękowa stanu zajętości.
 Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu (od 1 do 90
sekund).
 Niezależne wyjście bezpotencjałowe do sterowania
napędem bramowym.
 Przycisk lokalnego wyjścia.
 Obsługa kontaktronu.
 Regulacja głośnika panela oraz czułości mikrofonu.
 2 wyjścia do bezpośredniego podłączenia kamer
zewnętrznych.
 Możliwość podłączenia przełącznika sygnału video.
 Możliwość podłączenia max. 5 zewnętrznych kamer
CCTV, obrazy z kamer są przełączane sekwencyjnie.
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Elektroniczne systemy zabezpieczeń
SYSTEMY DOMOFONOWE I VIDEODOMOFONOWE

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI

NR REF

2VOICE

1083/7

AKCESORIA
Panel 1083/7 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

Moduł kamery kolorowej

1745/70

Moduł kamery B/W

1145/50

Płyta czołowa z podświetlanym oknem

1145/11

Płyta czołowa z jednym przyciskiem

1145/12

Płyta czołowa z dwoma przyciskami

1145/12

Płyta czołowa z dwoma przyciskami

1145/12

Płyta czołowa z dwoma przyciskami

1038/17

Moduł rozszerzenia digitalizera

1038/69

Przełącznik sygnału Video 4WE/1WY

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