μπουτονιέρες Sfera New και Sfera Robur 2 καλωδίων
στοιχεία μηχανισμών
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Για τις πλάκες κάλυψης των μηχανισμών, σελ. 346 - 349
Αρ. καταλ.

Θυρομεγάφωνο audio

351000 Για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου. Με 4 μπουτόν κλήσης
για εγκαταστάσεις με έως 100 μπουτόν κλήσης με τη
χρήση του στοιχείου των 8 μπουτόν κλήσης σε 2 στήλες
(έως 12 στοιχεία), αρ. καταλ. 352100. Δυνατότητα ρύθμισης
του ήχου του ηχείου και του μικροφώνου. Ταυτοποιείται
μόνο με αντιστάσεις ταυτοποίησης.

Θυρομεγάφωνο video
351100 Για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης & θυροτηλεφώνου.
Με 4 μπουτόν κλήσης για εγκαταστάσεις με έως 100
μπουτόν κλήσης με τη χρήση του στοιχείου των 8 μπουτόν
κλήσης σε 2 στήλες (έως 12 στοιχεία),
αρ. καταλ. 352100. Δυνατότητα ρύθμισης του ήχου του
ηχείου και του μικροφώνου. Με LEDs για ένδειξη της
κατάστασης κλειδαριάς, συνομιλίας, μεταφοράς κλήσης
και σύστημα κατειλλημένο. Με σένσορα φωτεινότητας για
ενεργοποίηση του νυχτερινού φωτισμού. Ταυτοποιείται
με αντιστάσεις ταυτοποίησης ή με PC που διαθέτει ειδικό
λογισμικό.

Audio / video για έγχρωμες εγκαταστάσεις
θυροτηλεόρασης
Με 2 μπουτόν κλήσης για εγκαταστάσεις με έως 98
μπουτόν κλήσης με τη χρήση του στοιχείου των 8 μπουτόν
κλήσης σε 2 στήλες (έως 12 στοιχεία), αρ. καταλ. 352100.
Δυνατότητα ρύθμισης του ηχείου και του μικροφώνου. Με
LEDs για ένδειξη της κατάστασης κλειδαριάς, συνομιλίας,
μεταφοράς κλήσης και σύστημα κατειλλημένο. Με
σένσορα φωτεινότητας για ενεργοποίηση του νυχτερινού
φωτισμού. Ταυτοποιείται με αντιστάσεις ταυτοποίησης ή
με PC που διαθέτει ειδικό λογισμικό.
Audio/video με έγχρωμο φακό
351200 Με έγχρωμο φακό 1/3’’, ανάλυση 330 TVL και λευκά LEDs
για το φωτισμό της καλυπτόμενης περιοχής. Ρύθμιση
της κάμερας οριζόντια και κάθετα +/- 100. Κάλυψη για
απόσταση 50 cm σε ύψος γωνία 600 (60 cm) και πλάτος
920 (105 cm).
Audio/video με έγχρωμο ευρυγώνιο φακό
351300 Με ευρυγώνιο έγχρωμο φακό 1/3’’, ανάλυση 330 TVL και
λευκά LEDs για το φωτισμό της καλυπτόμενης περιοχής.
Κάλυψη για απόσταση 50 cm σε ύψος γωνία 96 0 (115 cm)
και πλάτος 1350 (240 cm).

Κάμερα Night&Day με ευρυγώνιο φακό για
έγχρωμες εγκαταστάσεις
352400 Με έγχρωμο φακό 1/3’’, ανάλυση 330 TVL, λειτουργία
Night&Day και αυτόματη απομάκρυνση του φίλτρου IR.
Με LEDs IR για το φωτισμό της καλυπτόμενης περιοχής.
Κάλυψη για απόσταση 50 cm σε ύψος γωνία 96 0 (115
cm) και πλάτος 1350 (240 cm). Αυτόματη ρύθμιση της
φωτεινότητας. Συνδέεται με το στοιχείο θυρομεγαφώνου
video αρ. καταλ. 351100, με τη χρήση του ειδικού καλωδίου
που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δεν ταυτοποιείται.

Φωτεινή ετικέττα σήμανσης
352200 Χρησιμοποιείται με τα στοιχεία θυρομεγαφώνου αρ. καταλ.
351000 και αρ. καταλ. 351100 και τα στοιχεία audio/video
αρ. καταλ. 351200 και αρ. καταλ. 351300 για την ένδειξη της
διεύθυνσης ή άλλες πληροφορίες (π.χ. κατάλογος ονομάτων
για κλήση με ψηφιακό πληκτρολόγιο, κλπ).
Η σύνδεση γίνεται με το ειδικό καλώδιο που περιέχεται στη
συσκευασία. Η ενεργοποίηση του νυχτερινού φωτισμού
ελέγχεται από το στοιχείο θυρομεγαφώνου ή audio/video,
με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Δεν ταυτοποιείται.
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Μπουτόν κλήσης

Χρησιμοποιούνται με τα στοιχεία θυρομεγαφώνου
αρ. καταλ. 351000 και αρ. καταλ. 351100 και τα στοιχεία
audio/video αρ. καταλ. 351200 και αρ. καταλ. 351300.
Μπορεί να συνδεθεί και με το στοιχείο κάμερας Night&Day
αρ. καταλ. 352400 μέσω του στοιχείου θυρομεγαφώνου
αρ. καταλ. 351100.
Η σύνδεση γίνεται με το ειδικό καλώδιο που περιέχεται στη
συσκευασία. Η ενεργοποίηση του νυχτερινού φωτισμού
ελέγχεται από το στοιχείο θυρομεγαφώνου ή audio/video,
με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Δεν ταυτοποιούνται.
352000 4 μπουτόν κλήσης σε μία στήλη
352100 8 μπουτόν κλήσης σε δύο στήλες
Καλώδιο σύνδεσης μηχανισμών μπουτόν κλήσης
354000 Για τη σύνδεση μηχανισμών μπουτόν κλήσης
Μήκος 620 mm

Λειτουργίες ελέγχου κλειδαριάς
Διαθέτουν μπουτόν RESET του προγραμματισμού και LEDs
για την ένδειξη της κατάστασης της πρόσβασης και νυχτερινό
φωτισμό. Η σύνδεση με άλλα στοιχεία μηχανισμών γίνεται με
το ειδικό καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία. Μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα, με ανεξάρτητη τροφοδοσία
και λειτουργία αποκλειστικά για το άνοιγμα κλειδαριάς.
Ταυτοποιούνται με αντιστάσεις ταυτοποίησης ή με PC που
διαθέτει ειδικό λογισμικό.
Πληκτρολόγιο
353000 Για τον έλεγχο της κλειδαριάς ή για την ψηφιακή κλήση
διαμερίσματος (σε συνδυασμό με το στοιχείο ψηφιακής
οθόνης αρ. καταλ. 352500). Ο αριθμητικός κωδικός για
τον έλεγχο της κλειδαριάς μπορεί να προγραμματιστεί
χρησιμοποιώντας το ίδιο το πληκτρολόγιο ή με τη χρήση
υπολογιστή.
Αναγνώστης κάρτας RFID
353200 Για τον έλεγχο της κλειδαριάς με το πέρασμα μαγνητικής
κάρτας. Μπορεί να διαχειριστεί έως 20000 κάρτες. Η κάρτα
για τον έλεγχο της κλειδαριάς μπορεί να προγραμματιστεί
χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον αναγνώστη ή με τη χρήση
υπολογιστή.

Teleloop για άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης
352700 Χρησιμοποιείται με το στοιχείο θυρομεγαφώνου video
αρ. καταλ. 351100 και τα στοιχεία audio/video
αρ. καταλ. 351200 και αρ. καταλ. 351300.
Η σύνδεση γίνεται με το ειδικό καλώδιο που περιέχεται
στη συσκευασία. Επιτρέπει τη χρήση από άτομα με
ακουστικά βαρυκοΐας (που διαθέτουν επιλογέα Τ) ή άτομα
με προβλήματα όρασης, χάρη στα ηχητικά μηνύματα για
την κατάσταση διαφόρων λειτουργιών (συνομιλία ενεργή,
τέλος συνομιλίας, καμία απάντηση, κατειλλημένο, πόρτα
ανοιχτή).
Ταυτοποιείται με αντιστάσεις ταυτοποίησης ή με PC
που διαθέτει ειδικό λογισμικό.

Ψηφιακή οθόνη
352500 Χρησιμοποιείται με το στοιχείο θυρομεγαφώνου video
αρ. καταλ. 351100 και τα στοιχεία audio/video αρ. καταλ.
351200 και αρ. καταλ. 351300. Η σύνδεση γίνεται με το
ειδικό καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία. Λειτουργεί
με 2 τρόπους: κλήση από κατάλογο ονομάτων (αποθήκευση
έως 4000 ονομάτων), ή πληκτρολόγηση αριθμητικού
κωδικού σε συνδυασμό με το πληκτρολόγιο αρ. καταλ.
353000 (συνιστάται η προσθήκη ενός ή περισσοτέρων
στοιχείων φωτεινής ετικέτας σήμανσης αρ. καταλ. 352200
για αντιστοιχία ονομάτων και αριθμών κλήσης).
Ο προγραμματισμός των ονομάτων στον κατάλογο μπορεί
να γίνει χειροκίνητα ή με PC που διαθέτει ειδικό λογισμικό
(συνιστάται). Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η μνήμη
δεν επηρεάζεται. Δεν ταυτοποιείται.

