Video souprava BUS2 série 4000

VIDEO SOUPRAVY

Zapuštěná montáž

Povrchová montáž

ESVK-1S

2 tlačítka

Dvoudrátová video souprava ESVK
Souprava ESVK je novinkou mezi video soupravami, veškerá komunikace (audio, video, data) probíhá pouze po dvou vodičích. Souprava
technologicky vychází ze systému VX2300 (BUS2 video), je tedy schopna využívat veškerá zařízení tohoto systému (audio a video telefony,
handsfree přístroje, distributory, přepínače vchodů, napájecí zdroje apod.) a nabízí i stejné funkce a možnosti:
• možnost rozšíření systému pro více vchodů za pomocí přepínače Art.2301N
• možnost rozšíření systému až pro 7 účastníků (vyžaduje hovorovou jednotku Art.4333 s firmwarem verze 2.0 a vyšším)
• možnost připojení až 4 přístrojů paralelně na jednu adresu pomocí distributorů Art.317
• interkomunikace mezi přístroji na stejné adrese (ve stejném bytě) nebo mezi adresami (mezi byty)
• možnost připojení sběrnicového relé Art.2305 pro další funkce (spínání osvětlení, otevírání brány, apod.)
• vizuální a zvuková signalizace o stavu hovorové jednotky/volání (obsazeno, volání účastníka, probíhající hovor, uvolnění dveřního
zámku) - podpora handicapovaných
• zpětné monitorování (možnost volby vchodu v systémech o více vchodech)
• lokální vyzvánění s odlišným vyzváněcím tónem než od hovorové jednotky
• možnost zapnutí funkce “Soukromí” (programovatelná doba vypnutí vyzvánění, nebo vypnutí vyzvánění "na stálo")
• nastavitelné doby vyzvánění, volání a otevření dveří
• nastavení relé hovorové jednotky na spínání v režimu pulzního obvodu, nebo na bezpotenciální spínání
Standardní barevné provedení je leštěná nerez ocel pro modul kamerové jednotky, rámeček je v tmavém provedení. Další barevné varianty jsou totožné se sérií 4000, moduly a rámečky je možno libovolně kombinovat.

ESVK-1

Souprava pro 1 účastníka obsahuje:
1 venkovní kamerovou jednotku Art.4333-1 s automatickou clonou, infračerveným přisvícením a jedním tlačítkem
1 masivní montážní rámeček s krabičkou pro zapuštěnou montáž Art.4851
1 černobílý videotelefon Art.3381 s 4“ plochou obrazovkou včetně montážních zad a PCB svorkovnice Art.3980
1 napájecí zdroj Art.2321, 9 modulů typu A na DIN lištu
Balení: kartónová krabice 29x45x13cm, celková váha 4,3 Kg.

CESVK-1
Jako souprava ESVK-1, ale s barevnou kamerovou jednotkou s bílými přisvětlovacími LED diodami a videotelefonem s barevným 3,5“
displejem (Art.3481).

ESVK-2, CESVK-2
Jako souprava ESVK-1 a CESVK-1, ale pro 2 účastníky (kamerová jednotka se dvěma tlačítky, 2x videotelefon, 2x montážní záda).

ESVK-1S, CESVK-1S, ESVK-2S, CESVK-2S

Jako verze pro zapuštěnou montáž, ale s rámečkem pro povrchovou montáž Art.4881.

62

2 tlačítka

Zapuštěná montáž

CESVK-1S/ECLIPSE

Video souprava BUS2 série 4000

VIDEO SOUPRAVY

Povrchová montáž

Dvoudrátová video souprava CESVK/ECLIPSE
Souprava ESVK je novinkou mezi video soupravami, veškerá komunikace (audio, video, data) probíhá pouze po dvou vodičích. Souprava
technologicky vychází ze systému VX2300 (BUS2 video), je tedy schopna využívat veškerá zařízení tohoto systému (audio a video telefony,
handsfree přístroje, distributory, přepínače vchodů, napájecí zdroje apod.) a nabízí i stejné funkce a možnosti:
• možnost rozšíření systému pro více vchodů za pomocí přepínače Art.2301N
• možnost rozšíření systému až pro 7 účastníků (vyžaduje hovorovou jednotku Art.4333 s firmwarem verze 2.0 a vyšším)
• možnost připojení až 4 přístrojů paralelně pomocí distributorů Art.317
• interkomunikace mezi přístroji na stejné adrese (ve stejném bytě) nebo mezi adresami (mezi byty)
• možnost připojení sběrnicového relé Art.2305 pro další funkce (spínání osvětlení, otevírání brány, apod.)
• vizuální a zvuková signalizace o stavu hovorové jednotky/volání (obsazeno, volání účastníka, probíhající hovor, uvolnění dveřního
zámku) - podpora handicapovaných
• zpětné monitorování (možnost volby vchodu v systémech o více vchodech)
• lokální vyzvánění s odlišným vyzváněcím tónem než od hovorové jednotky
• možnost zapnutí funkce “Soukromí” (programovatelná doba vypnutí vyzvánění, nebo vypnutí vyzvánění "na stálo")
• nastavitelné doby vyzvánění, volání a otevření dveří
• nastavení relé hovorové jednotky na spínání v režimu pulzního obvodu, nebo na bezpotenciální spínání
Standardní barevné provedení je leštěná nerez ocel pro modul kamerové jednotky, rámeček je v tmavém provedení. Další barevné varianty jsou totožné se sérií 4000, moduly a rámečky je možno libovolně kombinovat.

CESVK-1/ECLIPSE

Souprava pro 1 účastníka obsahuje:
1 venkovní barevnou kamerovou jednotku Art.4333-1/COLOR s automatickou clonou, bílým přisvícením a jedním tlačítkem.
1 masivní montážní rámeček s krabičkou pro zapuštěnou montáž Art.4851
1 barevný handsfree videotelefon Art.5488 s 3,5” barevným LCD displejem včetně montážních zad a PCB svorkovnice Art.5980
1 napájecí zdroj Art.2321, 9 modulů typu A na DIN lištu
Balení: kartónová krabice 29x45x13cm, celková váha 4,3 Kg.

CESVK-2/ECLIPSE

Jako CESVK-1/ECLIPSE, ale pro 2 účastníky (kamerová jednotka se dvěma tlačítky, 2x videotelefon, 2x montážní záda).

CESVK-1S/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE

Jako verze pro zapuštěnou montáž, ale s rámečkem pro povrchovou montáž Art.4881.
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VIDEO SOUPRAVY

Zapuštěná montáž Povrchová montáž

VK4K-S

2 tlačítka

Video souprava série 4000

Video souprava VK4K
Souprava VK4K nabízí spoustu možností řešení video systému, díky čemuž je dosaženo vysoké flexibility instalace.
• možnost připojení až 4 venkovních stanic s až 2 vyzváněcími tlačítky pro 2 různé videotelefony
• možnost připojení až 3 interních zařízení paralelně (přídavný videotelefon, přídavný zvonek, přídavný audio telefon)
• vizuální a zvuková signalizace o stavu hovorové jednotky/volání (obsazeno, volání účastníka, probíhající hovor, uvolnění dveřního
zámku) - podpora handicapovaných
• zpětné monitorování (možnost volby vchodu v systémech o více vchodech)
• lokální vyzvánění s odlišným vyzváněcím tónem než od hovorové jednotky
• možnost zapnutí funkce “Soukromí” (programovatelná doba vypnutí vyzvánění, nebo vypnutí vyzvánění "na stálo")
• nastavitelné doby vyzvánění, volání a otevření dveří
• nastavení relé hovorové jednotky na spínání v režimu pulzního obvodu, nebo na bezpotenciální spínání
Standardní barevné provedení je leštěná nerez ocel pro modul kamerové jednotky, rámeček je v tmavém provedení. Další barevné
varianty jsou totožné se sérií 4000, moduly a rámečky je možno libovolně kombinovat.

VK4K-1

Souprava pro 1 účastníka obsahuje:
1 venkovní kamerovou jednotku Art.4833-1 s automatickou clonou, infračerveným přisvícením a jedním tlačítkem
1 masivní montážní rámeček s krabičkou pro zapuštěnou montáž Art.4851
1 černobílý videotelefon Art.3356 s 4“ plochou obrazovkou včetně montážních zad a PCB svorkovnice Art.3980
1 napájecí zdroj Art.850K, 5 modulů typu A na DIN lištu
Balení: kartónová krabice 27x43x10cm, celková váha 3,45 Kg.

CVK4K-1

Jako souprava VK4K-1, ale s barevnou kamerovou jednotkou s bílými přisvětlovacími LED diodami a videotelefonem s barevným
3,5“ displejem (Art.3456).

VK4K-2, CVK4K-2

Jako souprava VK4K a CVK4K, ale pro 2 účastníky (kamerová jednotka se dvěma tlačítky, 2x videotelefon, 2x montážní záda,
2x zdroj, 1x videodistributor Art.316N).

VK4K-S, CVK4K-S, VK4K-2S, CVK4K-2S

Jako verze pro zapuštěnou montáž, ale s rámečkem pro povrchovou montáž Art.4881.
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1 tlačítko

Zapuštěná montáž

Video souprava Videocode série 4000

Povrchová montáž

VKC4K-S

VIDEO SOUPRAVY

Video souprava VKC4K VIDEOCODE
Video souprava VK4K byla rozšířena o kódový zámek Art.4800, jehož pomocí může účastník zadáním kódu uvolnit dveřní
zámek.

VKC4K

Souprava pro 1 účastníka obsahuje:
1 venkovní kamerovou jednotku Art.4833-1 s automatickou clonou, infračerveným přisvícením a jedním tlačítkem
1 kódový zámek Art.4800 (3kódy/3relé)
1 masivní montážní rámeček s krabičkou pro zapuštěnou montáž Art.4852
1 černobílý videotelefon Art.3356 s 4“ plochou obrazovkou včetně montážních zad a PCB svorkovnice Art.3980
1 napájecí zdroj Art.850K, 5 modulů typu A na DIN lištu
Balení: kartónová krabice 45x41x10cm, celková váha 4,5 Kg.
Standardní barevné provedení je leštěná nerez ocel pro modul kamerové jednotky, rámeček je v tmavém provedení. Další
barevné varianty jsou totožné se sérií 4000, moduly a rámečky je možno libovolně kombinovat.

CVKC4K

Jako souprava VKC4K-1, ale s barevnou kamerovou jednotkou s bílými přisvětlovacími LED diodami a videotelefonem
s barevným 3,5“ displejem (Art.3456).

VKC4K-2, CVKC4K-2

Jako souprava VK4K a CVK4K, ale pro 2 účastníky (kamerová jednotka se dvěma tlačítky, 2x videotelefon, 2x montážní záda,
2x zdroj, 1x videodistributor Art.316N).

VKC4K-S, CVKC4K-S, VKC4K-2S, CVKC4K-2S

Jako verze pro zapuštěnou montáž, ale s rámečkem pro povrchovou montáž Art.4882.
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Video souprava série 8000

VIDEO SOUPRAVY
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Video souprava VK8K
Souprava VK4K nabízí spoustu možností řešení video systému, díky čemuž je dosaženo vysoké flexibility instalace.
• možnost připojení až 4 venkovních stanic s až 2 vyzváněcími tlačítky pro 2 různé videotelefony
• možnost připojení až 3 interních zařízení paralelně (přídavný videotelefon, přídavný zvonek, přídavný audio telefon)
• zpětné monitorování (možnost volby vchodu v systémech o více vchodech)
• lokální vyzvánění s odlišným vyzváněcím tónem než od hovorové jednotky
• možnost zapnutí funkce “Soukromí” (programovatelná doba vypnutí vyzvánění, nebo vypnutí vyzvánění "na stálo")
• nastavitelné doby vyzvánění, volání a otevření dveří
• nastavení relé hovorové jednotky na spínání v režimu pulzního obvodu, nebo na bezpotenciální spínání
Standardní barevné provedení je leštěná nerez ocel pro modul kamerové jednotky, hliník pro rámeček. Další barevné varianty jsou
totožné se sérií 8000, moduly a rámečky je možno libovolně kombinovat.

VK8K

Souprava pro 1 účastníka obsahuje:
1 venkovní kamerovou jednotku Art.8833-1/S s automatickou clonou, infračerveným přisvícením a jedním tlačítkem
1 masivní montážní rámeček s krabičkou pro zapuštěnou montáž Art.8855 a clonou Art.8875
1 černobílý videotelefon Art.3356 s 4“ plochou obrazovkou včetně montážních zad a PCB svorkovnice Art.3980
1 napájecí zdroj Art.850K, 5 modulů typu A na DIN lištu
Balení: kartónová krabice 57x26x7cm, celková váha 3,9 Kg.

CVK8K

Jako souprava VK8K, ale s barevnou kamerovou jednotkou s bílými přisvětlovacími LED diodami a videotelefonem s barevným
3,5“ displejem (Art.3456).

VK8K-2, CVK8K-2

Jako souprava VK4K a CVK4K, ale pro 2 účastníky (kamerová jednotka se dvěma tlačítky, 2x videotelefon, 2x montážní záda,
2x zdroj , 1x videodistributor Art.316N).

VK8K-S, CVK8K-S, VK8K-2S, CVK8K-2S

Jako verze pro zapuštěnou montáž, ale s rámečkem pro povrchovou montáž Art.8885.
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Art. 316N

