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Wideodomofon 4-rodzinny
VidiLine z obsługa
smartfona V-IP7-D4

Nr ref.: 4487

 

 

Panel zewnętrzny

Panel wideodomofonowy przeznaczony jest do systemu dwurodzinnego. Wykonany jest
ze stopu aluminium, montowany natynkowo. Posiada również moduł kamery z diodami
podczerwieni co umożliwia widzenie w nocy. Panel jest przystosowany do montażu na
zewnątrz budynku. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez
konieczności wywołania ze strony panela wewnętrznego.

Panel wewnętrzny

Stworzony do adaptacji. Ten prosty, elegancki i nowoczesny, a zarazem dyskretny panel
z ekranem o przekątnej 7 cali sprawdzi się idealnie w każdym mieszkaniu. Urządzenie
wyróżnia się dzięki dużemu, kolorowemu ekranowi LCD, modułowi Wi-Fi, dzięki któremu
możemy zdalnie otworzyć furtkę, podświetlanym przyciskom dotykowym oraz slotowi na
karty micro SD (do 32gb)- w celu zapisu zdjęć oraz filmów z kamery.

Wygodny styl życia

Elastyczność, prostota i elegancja stają się kluczowymi wyznacznikami przyjemnej
komunikacji między domem i jego otoczeniem. Dzięki wideodomofonom firmy Vidiline
wszystko staje się możliwe. Urządzenia Vidiline czynią życie łatwiejszym.

Zdalny podgląd obrazu i otwierania zamka

Przy pomocy aplikacji MobileEyeDoor+ możliwe jest sterowanie wszystkimi funkcjami
urządzenia m.in. podgląd obrazu z kamery, otwieranie elektrozamka i wiele innych.
Aplikacja jest do pobrania za darmo na smartfony z iOS oraz Android.

Czterorodzinny zestaw wideodomofonowy IP z kolorowym monitorem 7". Monitor po



podłączeniu do sieci internetowej pozwala na przekierowanie połączenia na urządzenia
mobilne z zainstalowaną aplikacją mobilną. Czas zwłoki przekierowania można ustawić w
zakresie 0-60 sekund.

Aplikacja mobilna dostępna do pobrania za darmo z play google i itunes.

Panel wideodomofonowy przeznaczony do systemu czterorodzinnego. Wykonany jest ze
stali nierdzewnej i aluminium, montowany natynkowo. Panel posiada moduł kamery  z 
diodami podczerwieni umożliwiającymi widzenie w nocy . Panel przystosowany do
montażu na zewnątrz budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz
mróz.  Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze
strony kasety zewnętrznej.

 

Dane techniczne:

Przetwornik kamery: 1/4 CMOS
Kąt widzenia: 60 st.
Pobór prądu: 300mA
Napięcie zasilania 12V
Temperatura pracy: -40~+50 C)
Wymiary: 180x60x22(wys x szer x gł)

Kolorowy monitor głośnomówiący z ekranem LCD o przekątnej 7" do wideodomofonu . 
Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonka oraz jasności obrazu co
umożliwia przystosowanie pracy według indywidualnych wymagań. Monitor obsługuje
karty pamięci SD do 32 GB na którą automatycznie zapisuje filmiki podczas dzwonka z
panela zewnętrznego

Dane techniczne:

monitor głośnomówiący LCD 7"
możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
dzwonek elektroniczny
regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności
przycisk do otwierania zamka
zasilanie 12V/DC
zakres temperatur: 0 do +55 stopni
maksymalna wilgotność: do 90%
wymiary: 194 x 124 x 20 mm (wysokość x szerokość x grubość)

 

Wymagane okablowanie: 4 żyły między panelem zewnętrznym a każdym z monitorów,
skrętka komputerowa lub kabel prosty np. YTDY.
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