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 Moder vým designem prní sada s nadčaso o snadnou komunikaci.
Obsahu e enkje bar vný LCD monitor, v ovní kameru v nerez provedení, 
přístupové karty a napájecí zdroj.

 

Monitor

elegantní, tenký 4,3" LCD monitor
s dotykovými tlačítky a hands free komunikací

16 polyfonních melodií• 
nastavení hlasitosti melodie i hlasu • 
příchozích, jasu a barev

doba monitorování / komunikace: 60s• 
monitorování okolí venkovní kamery• 
napájení DC15V • 
rozměry 190 x 130 x 25 mm• 
barva bílá• 

Venkovní kamera

jednotlačítková dveřní stanice
v elegantním provedení z broušeného hliníku

materiál broušený hliník• 
4 žilový systém připojení• 
profesionální kamera CCD • 
noční přísvit až do vzdálenosti 4m• 
rozměry 165 x 95 x 45 mm• 
pracovní teplota -20°•  až 60°C

video

6 vodičů

TFT-LED

16 melodií

barevný

noční režim

Elektrický zámek

doporučený typ BEFO 1211

Venkovní jednotkaVnitřní jednotka (monitor)Napájení 15V DC
(součást balení)

s momentovým kolíkem

pohotovostní režim: 1W• 

pracovní režim: 10W• 

otevírání zvenčí pomocí přístup. karet• 
pohotovostní a provozní režim: 2W• 

BAREVNÉ VIDEOTELEFONY

SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU
SBV 705M4

NOVINKA

4.3"

4.3"

monitor



BAREVNÉ VIDEOTELEFONY
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SBV 705M7M
Sada s možností uložení až 100 snímků příchozích do vnitřní paměti.
Obsahu e enkje bar vný LCD monitor, v ovní kameru v nerez provedení, 
přístupové karty a napájecí zdroj.  

7"

Monitor

elegantní, tenký 7" LCD monitor
s dotykovými tlačítky a hands free komunikací

16 polyfonních melodií• 
nastavení hlasitosti melodie i hlasu • 
příchozích, jasu a barev

doba monitorování / komunikace: 60s• 
monitorování okolí venkovní kamery• 
napájení DC15V • 
rozměry 160 x 240 x 28 mm• 
barva bílá• 

Venkovní kamera

jednotlačítková dveřní stanice
v elegantním provedení z broušeného hliníku

materiál broušený hliník• 
4 žilový systém připojení• 
profesionální kamera CCD • 
noční přísvit až do vzdálenosti 4m• 
rozměry 165 x 95 x 45 mm• 
pracovní teplota -20°•  až 60°C

pohotovostní režim: 1W• 

pracovní režim: 10W• 

otevírání zvenčí pomocí přístup. karet• 
pohotovostní a provozní režim: 2W• 

video

6 vodičů

16 melodií

barevný

noční režim

Elektrický zámek

doporučený typ BEFO 1211

Venkovní jednotkaVnitřní jednotka (monitor)Napájení 15V DC
(součást balení)

s momentovým kolíkem

SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

NOVINKA

7"

TFT-LED
monitor
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SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU 
SBV 708M10

 

Monitor

elegantní, tenký 10,1" LCD monitor
s dotykovými tlačítky a hands free komunikací

16 polyfonních melodií• 
nastavení hlasitosti melodie i hlasu • 
příchozích, jasu a barev

doba monitorování / komunikace: 60s• 
monitorování okolí venkovní kamery• 
napájení DC15V • 
rozměry 190 x 285 x 28 mm• 
barva bílá• 

Venkovní kamera

jednotlačítková dveřní stanice
v elegantním provedení z broušeného hliníku

materiál broušený hliník• 
4 žilový systém připojení• 
profesionální kamera CCD • 
noční přísvit až do vzdálenosti 4m• 
rozměry 195 x 130 x 53 mm• 
pracovní teplota -20°•  až 60°C

pohotovostní režim: 1W• 

pracovní režim: 10W• 

otevírání zvenčí pomocí přístup. karet• 
pohotovostní a provozní režim: 2W• 

video

6 vodičů

16 melodií

barevný

noční režim

Moderní sada s velkým displayem pro přehledné zobrazení.
Sada obsahu e enkje bar vný LCD monitor, v ovní kameru v nerez provedení,
přístupové karty a napájecí zdroj.

BAREVNÉ VIDEOTELEFONY

Elektrický zámek

doporučený typ BEFO 1211

Venkovní jednotkaVnitřní jednotka (monitor)Napájení 15V DC
(součást balení)

s momentovým kolíkem

NOVINKA

10.1"

TFT-LED
monitor
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SENZOROVÝ LED REFLEKTOR  
EH 313-1

 
 

pohyb

30 000h

AC 220 - 240V / 50Hz

Světelný zdroj: 15W (2 x 7,5W LED) / >30 000h

Detekční rozsah:  do 12m vpřed při výšce 2m, cca 6m do stran

Úhly nastavení:

 v úhlu 180° (při 20°C)

Reflektor: vertikálně nahoru 0° / dolů 37.5° 
horizontálně 90°

Senzor:    vertikálně nahoru 0° / dolů 30°
horizontálně 180° 

Osvětlená plocha:                 Montážní výška:  2 - 2,5m27m

Nastavitelné funkce:
pohybové čidlo, soumrakový spínač, 
režimy Off / Auto / Manual

Nastavení času: 5 sekund - 12 minut

Nastavení soumraku: 30 - 200 Lux

Provozní teplota: -20°C až +50° C

Třída ochrany: II 

Stupeň krytí: IP44

LED SVÍTIDLA S ČIDLEM POHYBU

Napětí:

Světelný tok:  850lm (2 x 425lm)

Teplota barvy: Index podání barev:  5 000K      >70

soumrak

LED

Specifikace

NOVINKA
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