Elektroniczne systemy zabezpieczeń
SYSTEMY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE

WIDEOMONITOR MODEL 1202

WINFLAT

NR REF
1202/1A

ZASTOSOWANIE
Wideomonitor Winflat posiada monitor czarno-biały.
Nadaje się on do systemów analogowych, jak i cyfrowych
zarówno z przewodem koncentrycznym jak i bez niego
(w zależności od uchwytu).
Wideomonitor WINFLATplus jest dostępny w kolorze
białym i wyposażony jest w przycisk otwierania drzwi oraz
dwa dodatkowe zwierne przyciski funkcyjne.
WINFLAT może być montowany na ścianie (przy użyciu
uchwytu mocującego) lub ustawiony na biurku przy
wykorzystaniu podstawy skośnej.

PARAMETRY TECHNICZNE
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dzwonienie do każdego z unifonów,
ekran 4” (B/W),
2 dodatkowe przyciski funkcyjne,
trzypoziomowy regulator głośności,
zapalania światła na klatce schodowej (opcja),
regulacja jasności i kontrastu,
wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
połączenie wewnętrzne (w zależności od systemu),
otwarcie dodatkowego zamka elektrycznego.
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analogowe z przewodem
koncentrycznym lub
System
pięcioprzewodowe,
cyfrowe: MATIBUS_SE, DIGIVOICE,
Bibus VOP
Wymiary
216 x 206 x 63 mm
Napięcie zasilania
16  18,5 Vdc
w czasie pracy maksymalnie 0,50 A
Pobór prądu
w stanie czuwania 0 A
Pobór mocy
w czasie pracy maksymalnie 10 W
Odchylanie pionowe
50Hz 2 Hz
Odchylanie poziome
15625  300 Hz
1 V p.p 75  znamionowy
Sygnał video
1 V p.p -6 dB min.
Lampa obrazowa CRT
4” typu flat (B/W)
Jaskrawość
170 cd/m2 maksymalnie
Zewnętrzne regulacje
jaskrawość i kontrast
Sygnał dzwonka
dwu tonowy z generatora
Temperatura otoczenia -5 + 50 C
Wilgotność
90 % RH max
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OPIS

AKCESORIA

WINFLATplus jest jednym z najprostszych modeli
wideomonitorow. Urządzenie posiada dwa zewnętrzne
potencjometry do ustawienia jaskrawości i kontrastu
wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki
posiada trzy poziomy głośności: minimalną – średnią –
maksymalną, ustawiane przy pomocy trójpozycyjnego
przełącznika.
Uchwyty mają możliwość zamontowania dodatkowego
brzęczyka lub dzwonka o trójtonowym brzmieniu
(alternatywnie do istniejącego brzęczyka).
W przypadku instalacji interkomowych lub specjalnych, gdzie
wymagana jest większa ilość przycisków funkcyjnych lub
konieczność sygnalizacji np. stanu otwarcia drzwi, można
zastosować dodatkowe moduły uchwytów mocujących.

WINFLATplus nr ref. 1202/1A dostarczany jest bez uchwytu
mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie,
odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu.

Monitor posiada dwupozycyjny przełącznik rodzaju pracy
znajdujący na tylniej ścianie urządzenia:
pozycja A – systemy analogowe,
pozycja B – systemy cyfrowe.
Przełącznik ustawiony jest fabrycznie w pozycji A.
Przed uruchomieniem systemu należy zaprogramować adres
fizyczny danego videomonitora. Numer wybieramy za pomocą
przełączników dipswitch. W systemie nie mogą wystąpić dwa
unifony o tym samym adresie.
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UCHWYTY:

1202/96

Analogowe z przewodem
koncentrycznym
Analogowe pięcioprzewodowe, bez
przewodu koncentrycznego
Easy2Wire

1202/952R

MATIBUS_SE

1202/954

VOP

1202/90
1202/955

AKCESORIA DODATKOWE:
uchwyt mocujący z 8 dodatkowymi
1202/88
przyciskami (np. dla interkomu)
Przystawka interkomowa
uchwyt z 5 przyciskami, 2 diodami LED,
1202/85
1 przełącznikiem Przystawka skośna
podstawka skośna oraz gniazdo
1202/92
podłączeniowe wraz z przewodem
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