Elektroniczne systemy zabezpieczeń
SYSTEMY DOMOFONOWE I VIDEODOMOFONOWE

VIDEOMONITOR MODEL 1703

UTOPIA

NR REF
1703/2,
1702/3, 1703/37

ZASTOSOWANIE
Videomonitor głośnomówiący (bezsłuchawkowy) Utopia
posiada kolorowy monitor 4”, przycisk otwarcia drzwi, oraz
trzy dodatkowe przyciski funkcyjne.
Umożliwia prowadzenie rozmowy bez użycia rąk.
Nadaje się on do systemów analogowych, jak i cyfrowych
zarówno z przewodem koncentrycznym jak i bez niego (w
zależności od uchwytu)
Jego zaletą jest możliwość instalacji natynkowe jak i
podtynkowej. 1703 posiada także szeroką gamę kolorów
osłon, dzięki czemu można go dopasować do każdego
wnętrza.

PARAMETRY TECHNICZNE
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•
•
•
•
•
•
•
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ekran 4” (COLOR)
sygnalizacja otwarcia drzwi za pomocą diody LED
sygnalizacja wywołania za pomocą diody LED (opcja)
3 dodatkowe przyciski funkcyjne
trzystopniowa regulacja głośności
zapalania światła na klatce schodowej (opcja)
regulacja jasności i kontrastu i nasycenia kolorów
wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
połączenie wewnętrzne (interkom),
otwarcie dodatkowego zamka elektrycznego,
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Analogowe z przewodem
koncentrycznym lub bez przewodu
System
koncentrycznego, MATIBUS_SE,
DIGIVOICE, Bibus VOP, 2GO
Wymiary
225 x 142 x 55 mm
Ilość przycisków
1+2
Napięcie zasilania
16 ÷ 18,5 VDC
w czasie pracy maks. 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 Ω znamionowy
Sygnał video
1 V p.p -6 dB min.
Ekran
4” (color)
Jaskrawość
170 cd/m2 maksymalnie
Zewnętrzne
Jaskrawość, kontrast i nasycenie
regulacje
kolorem
Sygnał dzwonka
dwutonowy z generatora
Temperatura
-5° + 50° C
otoczenia
Wilgotność
90 % RH max
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OPIS

AKCESORIA

Videomonitor UTOPIA wyposażony jest w przycisk otwierania
drzwi oraz dwa dodatkowe zwierne przyciski funkcyjne, które
mogą być użyte np. do zapalania światła na klatce schodowej,
wywołania podglądu wizji z kamery zewnętrznej, otwierania
dodatkowego zamka elektrycznego.
Możliwość
dołączenia
do
videomonitora
zestawu
słuchawkowego dla osób niedosłyszących nr ref. 1703/137.
Dodatkowo każdorazowe uruchomienie podglądu na
videomonitorze powoduje podświetlenie się przycisku
otwarcia drzwi. Przycisk podświetla się również podczas
wywołania z panela zewnętrznego.

Videomonitor 1703 dostarczany jest bez uchwytu mocującego,
który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu
instalacji oraz rodzaju systemu.

Videomonitor Utopia można dopasować kolorystycznie do
wystroju pomieszczenia poprzez wymianę kolorowych
nakładek
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.

UCHWYTY:
1703/93

Analogowe z przewodem koncentrycznym

1703/94

DIGIVOICE

1703/95

BIBUS

AKCESORIA DODATKOWE:
1703/51
Żółte osłony zewnętrzne
1703/52

Zielone osłony zewnętrzne

1703/53

Czarne osłony zewnętrzne (antracyt)

1703/60

Puszka podtynkowa
Zestaw słuchawkowy dla osób
niedosłyszących

1703/137

Urządzenie posiada trzy zewnętrzne potencjometry do
ustawienia jaskrawości i kontrastu i nasycenia kolorów
wyświetlanego obrazu. Sygnał wywołania, generowany przez
głośnik słuchawki posiada trójpozycyjną regulację głośności aż
do całkowitego wyłączenia przy pomocy regulatora
znajdującego się w dolnej części monitora. Umożliwia
prowadzenie rozmowy bez użycia rąk.
UTOPIA może być instalowana tylko w wersji wiszącej na
ścianie.
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