Luxusná a kompaktná hands-free vnútorná video
jednotka s farebným displejom a funkciou
ponuky pre povrchovú montáž
10-571

Táto kompaktná vnútorná video jednotka pre povrchovú montáž s farebným displejom je vyrobená
z hliníka a štandardne sa dodáva s takou výbavou, aby mohla vykonávať nasledovné funkcie: umožniť
komunikáciu s návštevníkom, vybrať iný vyzváňací tón pre hovor prichádzajúci od dverí do bytu, hlavného vchodu alebo pre interný hovor, zapnúť alebo vypnúť osvetlenie, otvoriť dvere, nastaviť hlasitosť
a obraz, aktivovať kameru, vypnúť vyzváňací tón, LED kontrolky signalizujúce prebiehajúci (obsadenie)
a prichádzajúci hovor. Ovládacie prvky pozostávajú z 5 funkčných tlačidiel a ponuky, v ktorej sa môžete
pohybovať pomocou navigačných tlačidiel umiestnených po bokoch zariadenia. Každému tlačidlu
môžete priradiť funkciu podľa vlastného výberu. Toto programovateľné tlačidlo môžete nastaviť tak,
aby prenášalo riadiacu funkciu pre relé 10-831, umožnilo paralelný hovor, uskutočnilo interný hovor,
zaplo alebo vyplo osvetlenie, nastavilo funkciu „zazvoň a vstúp“, alebo aktivovalo príkaz na presmerovanie hovoru. Komunikácia s návštevníkom funguje na princípe hands-free.

Technické údaje
Luxusná a kompaktná hands-free vnútorná video jednotka s farebným displejom a funkciou ponuky pre povrchovú montáž.
• Popis: „Vnútorná video jednotka je súčasťou komunikačného systému na vstupe a skladá sa z jednej vonkajšej jednotky a napájacieho zdroja. Dokáže zobraziť obraz návštevníka stojaceho pri dverách a umožní vám s ním komunikovať. Je vybavené TFT farebnou obrazovkou s dĺžkou uhlopriečky 8,5 cm.
Zariadenie musí byť namontované do zápustnej montážnej krabice použitím montážneho rámčeka na to určeného. Okrem obojsmerného hands-free
hovoru je možné uskutočniť manuálne ovládaný obojsmerný hovor.
Zariadenie je vybavené tlačidlami pre otváranie dverí, zapnutie obrazu kamery, zapnutie osvetlenia, zapnutie ponuky, na začatie hovoru a na prepínanie
medzi rozprávaním/počúvaním (pre manuálne ovládaný obojsmerný hovor).
Existujú 4 odlišné typy hovorov: od dverí bytu, z hlavnej vonkajšej jednotky, z pomocnej vonkajšej jednotky a z inej vnútornej jednotky.
Každý hovor má iné vyzváňací tón. Tieto je možné upravovať. Môžete si vybrať z 13 vyzváňacích tónov. Ku každému zo 4 tlačidiel zvončeka môžete
priradiť jednotlivé vyzváňacie tóny.
Vyzváňací tón môžete nastaviť manuálne. Vyzváňací tón môžete vypnúť pomocou príslušného tlačidla. Vypnutie bude indikované červenou LED kontrolkou. Hovor je indikovaný zelenou LED kontrolkou.
Prístroj je vybavený odnímateľnou svorkovnicou a prepojkou pre nakonfigurovanie rezistora na svorke, ktorý slúži pre video signál.
Na svorkovnicu je možné pripojiť bezpotenciálové tlačidlo pre zvonček na poschodí.
Programovateľnému tlačidlu s voľnou funkciou môžete priradiť jednu z nasledovných funkcií: spínanie kontaktu pre osvetlenie (štandardné), prenos riadiacej funkcie, súčasné programovanie zariadenia a ďalšej internej jednotky, zapnutie funkcie „zazvoň a vstúp“, alebo nastavenie presmerovania hovorov
na iné zariadenie.
• Technika zapojenia: je potrebná 6-vodičová technika
• Vstupný prúd v pohotovostnom režime: I(a) = 0,1 mA, I(P) = 10 mA v pohotovostnom režime
• Maximálny vstupný prúd: I(Pmax) = 400 mA
• Farba povrchovej úpravy: grey
• Materiál horného rámu: eloxovaný hliník + polykarbonát
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