Elektroniczne systemy zabezpieczeń
SYSTEMY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE

WIDEOMONITOR MODEL 1707

IMAGO

NR REF
1707/1 …/17

ZASTOSOWANIE
Wideomonitor IMAGO posiada regulację głośności połączeń
i regulację głośności dzwonka. 1707 ma cztery dodatkowe
przyciski funkcyjne i menu OSD, które umożliwia regulację
koloru, kontrastu i jasności bezpośrednio na ekranie za
pomocą joysticka. Monitor ten daje możliwość pracy z
użyciem i bez użycia rąk. W pierwszym trybie pracy w czasie
rozmowy trzymamy przycisk „audio” w drugim trybie
wciskamy ten przycisk aby rozpocząć rozmowę i wciskamy
ponownie aby zakończyć rozmowę.

PARAMETRY TECHNICZNE
Systemy
Wymiary
Ilość przycisków
Napięcie zasilania
Pobór prądu
Pobór mocy
Rozdzielczość
Sygnał video
Ekran
rozdzielczość
Jaskrawość
Regulacje
Kolor
Głośność
Sygnał dzwonka
Standard
Temperatura
otoczenia
Wilgotność
Waga

Z przewodem koncentrycznym, 2GO!,
DIGIVOICE, IPERVOICE
124 x 220 x 38 mm
1 + 1 + 4+ joystick
16 ÷ 26 V DC
0.36A max
w czasie pracy maksymalnie 10 W
H = 15.625KHz±0.1KHz V = 50Hz±10%
1Vpp ± 10%
4" kolorowy TFT (z OSD)
960 (H) x 234 (V)
170 cd/m2 maksymalnie
jasność, kontrast i kolor (OSD)
Biały z czarnym w centralnej części
0-85db
dwutonowy z generatora
Pal/NTSC
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ekran 4” (COLOR)
sygnalizacja otwarcia drzwi za pomocą diody LED
sygnalizacja wywołania za pomocą diody LED (opcja)
4 dodatkowe przyciski funkcyjne
trzystopniowa regulacja głośności
zapalania światła na klatce schodowej (opcja)
regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów
wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
połączenie wewnętrzne (interkom),
otwarcie dodatkowego zamka elektrycznego,

0 + 40 C
90 % RH max
0,32kg  5%
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AKCESORIA

OPIS

Wideomonitor 1707/1 dostarczany jest bez uchwytu
mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie,
odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu.
UCHWYTY:
1707/82
1707/90

System 2GO!
Analogowe z przewodem koncentrycznym

1707/94

DIGIVOICE

1707/95

IPerVoice

AKCESORIA DODATKOWE:
1707/50
Podstawa skośna do monitora
1707/60

Puszka podtynkowa

1 – przyciski funkcyjne
2 – przyciski nawigacyjne (joystick)
3 – zwiększenie wartości ustawianego parametru
4 – zmniejszenie wartości ustawianego parametru
5 – wybór ustawianego parametru
6 – podgląd wizji z kamery w panelu
7 – przycisk otwarcia drzwi (podświetlany na kolor zielony po
naciśnięciu przycisku wywołania w panelu zewnętrznym)
8 – przyciski prowadzenia rozmowy (podświetlany na kolor
zielony po naciśnięciu przycisku wywołania w panelu
zewnętrznym, po załączaniu rozmowy kolor podświetlenia
zmienia się na pomarańczowy)
9 – regulacja głośności sygnału wywołania
10 – czerwona etykieta oznaczająca wyłączony sygnał
wywołania (pozycja „mute”).
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