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Besturingapparaat video

Specificatie

DIN-rail

Art. nr.
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1288 00
2835783

1

EUR/stuk excl. BTW
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EAN

303,56

10

4010337288008

Kenmerken
- Besturingapparaat voor voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten als kleurencamera of TFTkleurendisplay.
- Maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay kunnen door het besturingapparaat video worden
gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera s door het besturingapparaat video worden aangestuurd (5 deurstations video en 10 DCScamera-gateways), waarbij twee deurstations met kleurencamera door het besturingapparaat video kunnen worden gevoed. De overige
kleurencamera s moeten elk worden voorzien van een eigen voeding voor deurcommunicatie.
- Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 sec.

Technische gegevens
Nominale spanning
- primair:
- secundair:

AC 230 V, 50 Hz
SELV 26 DC V ± 2 V

Nominale stroom secundair
- Continubelasting:
- Piekbelasting:
- Uitschakeling bij overbelasting:

700 mA continubelasting
1,15 A piekbelasting (max. 5 sec.)
Uitschakeling bij overbelasting boven 900 mA

Aansluitingdoorsnede:

0,6 mm tot 2,5 mm²

Uitgang deuropener:

AC 12 V, max. 1,1 A / ID 25%

Relaisuitgang:

AC 250 V, 2 A

Kabellengte van camera tot
het verst verwijderde TFT-display
- zonder videoversterker:

max. 150 m

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.

Datablad

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden
www.gira.com

- met videoversterker:

max. 300 m

Totale lengte bij zuivere audio-uitvoering:

max. 700 m

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen
- Het besturingapparaat video is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast, niet in normale opbouwverdeelkasten.
- Wanneer de topologie van de videobekabeling als steekleiding wordt uitgevoerd, is tevens de videoverdeler vereist.
- Met het besturingapparaat video kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 audiodeelnemers worden opgebouwd (bv. 1x
inbouwluidspreker, 5x uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker, 68x huisstation opbouw).

Afmetingen
Modulebreedtes (TE):

8
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