INSTALAČNÍ SADA

V2W - Easy
2-DRÁTOVÉ PROVEDENÍ DOMOVNÍHO VIDEO-TELEFONU

Krabicové
řešení
dvou-drátového
domovního
videotelefonu. Jednoduchá instalace, jednoduchá
obsluha a příznivá cena umožňují nasazení tohoto
kompletu všude, kde je požadavek na obrazový přehled
prostoru přede dveřmi bez zbytečně vysoké investice.






zobrazení - barevné LCD 5“, nastavení jasu a kontrastu
komunikace - hands-free reproduktor i mikrofon, nastavitelná hlasitost
otevření dveří - stiskem tlačítka, je možné volit aktivaci 1s / 5s
vyzvánění - je možné nastavení hlasitosti






provedení - venkovní v železném obalu antivandal
vyzvánění - stisk tlačítka (políčko pro popis)
přísvit - LED pro noční vidění
kamera - zapuštěná pin-hole

 zdroj - 24V, 1A =

Ideální pro náhradu běžných zvonků za video systém.
2

Kabel 2x 0,75 mm

do 100 m

Věnujte zvýšenou pozornost průřezu kabelů!
V případě náhrady musí být zachováno dostatečné napájecí napětí.

Kamerová jednotka obsahuje relé pro ovládání dveřního zámku.

Do 30m lze dveřní zámek napájet z datového propojení kamerové a LCD jednotky pomocí modulu NZ-V2W.
Na větší vzdálenosti se napájení dveřního zámku řeší externím zdrojem.

DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ DVEŘNÍHO ZÁMKU.
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Video-telefon je napájen z vlastního transformátoru 24V. Video-telefon je propojen vlastním 2-drátovým vodičem.
Dveřní zámek má vlastní zdroj PS-K68-12V08A a je spínán relátkem v kamerové jednotce.

Dveřní jednotka do 30m od LCD jednotky. Zapojení je určené pouze pro případy kdy vedení nelze měnit a dochází
k instalaci na stávající rozvody.
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Napájení dveřního zámku řešeno pomocí modulu NZ-V2W. Použité vodiče musí mít průřez alespoň 0,75mm . Jedná
se o nouzové zapojení, kdy není možné ke kamerové jednotce vést samostatné vodiče pro dveřní zámek.

Věnujte pozornost průřezu kabelů a úbytkům napětí!
2

Kabel 2x 0,75 mm
UTP Cat.5
2
Kabel CYKY 1,5 mm

do 100 m
do 200 m
do 300 m

V případě, že vedení pro domovní telefon
instalujete, vždy oddělte vedení pro dveřní zámek a
používejte vodič dostatečného průřezu.

Dveřní zámek není součástí balení. Je zabudovaný do dveří nebo je potřeba jej koupit zvlášť.
Doporučujeme nízko odběrový dveřní zámek DZ-12VDC.

