Podstawowe Funkcje
●

Łączy się bezpośrednio z siecią IP

●

Elektrozamek z wyjściem przekaźnikowym

●

Diody LED stanu i wskazówki dźwiękowe (dzwonienie, komunikacja i otwieranie drzwi)

●

Oświetlenie LED przy słabym oświetleniu

●

Jednoczesne wywoływanie do 20 zaprogramowanych stacji

●

Międzynarodowe standardy jakości: UL 62368-1, IEC 60825-1, oznaczenie CE

Wideodomofon

Wymiary jednostki

Stacja Domofonowa
Typu Słupek - Inteligentna i smukła

Konfiguracja Systemu
(mm)

Smukła
Konstrukcja

Przełącznik PoE
CAT5e/6

Wyraźny Widok
Panoramiczny

Szeroki zakres
dynamiki

175

CAT5e/6

Bezdotykowy
Czujnik
Połączeń

48

3

34
IX-DVM

Kamera

IX-MV7-HB

IX-DVM
Pozycja montażowa i obszar podglądu obrazu
(mm)
ok. 2,200

ok. 1,300

Środek
jednostki

500

ok. 900

ok. 170°

500

1,500

Specyfikacja
Źródło zasilania

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af/at Klasa 0)

Rodzaj komunikacji

Zestaw głośnomówiący: automatyczne przełączanie głosu

Kamera

Kolorowa matryca CMOS typu 1/3,8, 1280 x 720
(ok. 0,9 miliona pikseli), szeroki zakres dynamiczny

Minimalne oświetlenie

5 lux

Temperatura otoczenia
podczas pracy

-40 - +60 ℃

Montowanie

Montaż natynkowy

Materiał

Jednostka: odlewane ciśnieniowo aluminium

Wejście/wyjście

Wejście stykowe ×1 / Wyjście przekaźnikowe ×1

Uwagi

Obsługa ONVIF Profil S
Ten produkt zawiera laser klasy 1.
Emisja lasera jest zgodna z normą IEC 60825-1:2014.

*Sprzedaż może być ograniczona w niektórych krajach i lokalizacjach ze względu na przepisy i wymagania rządowe.
*Obrazy ekranu są symulowane. Rzeczywiste obrazy mogą się różnić.

Dystrybutor:

Deming Prize

Deming Medal

ISO 9001

ISO 14001

JQA-0291
Corresponding product:
Standard product
Order product

JQA-EM0453
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Inteligentny i smukły bezdotykowy Domofon
dopasowny do „Nowej Normy”
Smukła konstrukcja, odpowiednia do framug drzwi
48mm

Możliwość instalacji w różnych lokalizacjach, takich jak wejścia do budynków biurowych, obiektów handlowych
i bram zewnętrznych.

Bezdotykowy czujnik połączenia
Dzwoń po prostu przytrzymując rękę nad czujnikiem bez
naciskania fizycznego przycisku połączenia. Zastosowane
algorytmy redukują fałszywe połączenia spowodowane
wykrywaniem deszczu, śniegu, kurzu itp.
Promieniowanie laserowe
(niewidoczne)
3-15cm odległość
wykrywania

170°

Wyraźny widok panoramiczny

Koryguje szerokokątne zniekształcenia
obiektywu i dostosowuje obrazy wideo
w celu łatwego oglądania aż do
krawędzi.

Przed korekcją zniekształceń

ok. 170° kąt widzenia kamery

WDR (Szeroki zakres dynamiki)
Koryguje różnice w jasności i ciemności,
takie jak podświetlenie, zapewnia
naturalny obraz wideo, który pozwala
wyraźnie widzieć zarówno gościa i tło.
Jako kamera monitorująca
z wysokowydajnymi funkcjami korekcji
wideo i komunikacji, IX-DVM jest idealna
do monitoringu drzwi antywłamaniowych.

Przed korektą wideo

♪
♫
Po korekcji zniekształceń

Po korekcji wideo

IX-DVM

24/7 nagrywanie

VMS/NVR (Third party product)

