Elektroniczne systemy zabezpieczeń
SYSTEMY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY

NR REF

WELCOME

1726/11

OPIS

PARAMETRY TECHNICZNE
Wideomonitor
Model
Napięcie zasilające
Prąd w stanie jałowym
Prąd w stanie pracy
Wyświetlacz
Pojemność pamięci
Temperatura pracy
Montaż
Wymiary w mm
(szer. × wys. × gł.)
Panel wywołania
Model
Kamera
Napięcie zasilające
Napięcie EZ
Przekaźnik
Temperatura pracy
Montaż
Wymiary wersji natynk.
(szer. x wys. x gł.)
Zasilacz
Zasilanie:
Moc:
Napięcie wyjściowe:
Prąd wyjściowy:
Temperatura pracy
Wymiary (wysxszerxgł)

1726/1
DC17,8V
60mA
400mA
7” LCD kolorowy
20 serii zdjęć w trybie zapisu autom.
50 zdjęć w trybie zapisu ręcznego
-10 ~ +60°C
natynkowy

Zestaw wideodomofonowy WELCOME dla domu jednorodzinnego.
Zestaw wideodomofonowy 1726/11 zastępuje zestaw 1724/11
i 1724/12. Prawidłowo zainstalowany i uruchomiony zestaw
pozwala na odbieranie wywołania przychodzącego z panelu,
identyfikację wizualną a także załączenie podglądu kamery
i zestawienia połączenia z poziomu monitora.
Zestaw ma możliwość rozbudowy o kolejne trzy monitory i jeden
panel wywołania.
Zestaw zawiera:
 monitor master (nr ref. 1726/1),
 panel wywołania (nr ref. 1726/51) z obudową natynkową,
 zasilacz systemowy (nr ref. 1726/100),
 opakowanie zbiorcze,
 instrukcja w języku polskim,
 komplet kołków rozporowych do montażu monitora i panelu.
Główne cechy Zestawu
 instalacja dwużyłowa (dwie żyły od zasilacza do monitora i
dwie żyły od monitora do panelu) (kolejny panel wymaga
kolejnych żył)
 głośnomówiący monitor z kolorowym wyświetlaczem 7”






przyciski dotykowe
możliwość rozbudowy o dodatkowy panel z kamerą
możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory
panel może zasilać tylko elektrozaczepy niskoprądowe
12V DC

152x212x20 (mm)
1726/51
1/3” H:113º, V 92º 600TVL
17,8V DC
12V DV 300mA max
30Vdc @ 2A lub 125V ac @ 0,6A
-20°C ~ +55°C
Natynkowy/podtynkowy(opcja)
168x107x45 (mm)
100- 240 V AC
25W
DC 17,8V DC (±3%)
1,5A
5-+30ºC
90x68x57 (mm)
(ok. 4 modułów DIN)
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AKCESORIA DODATKOWE
1726/1
1726/51

Dodatkowy monitor (możliwość dołożenia
trzech monitorów)
Panel wywołania z kamerą, montaż natynkowy

zasilacz systemowy (nr ref. 1726/100)
1726/100 (konieczny jeśli w zestawie będą instalowane
trzy lub cztery monitory),
1726/60 Obudowa podtynkowa
EZ

Elektrozaczep.
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