Arkusz danychń

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone
www.gira.com

Wideounifon natynkowy Plus

Specyfikacja

Nr katalogowy

Jednostka opakowania

SC

EAN

kremowy z połyskiem

1239 01

1

10

4010337016229

czysta biel z połyskiem

1239 03

1

10

4010337016236

czysta biel matowy

1239 27

1

10

4010337016243

antracytowy

1239 28

1

10

4010337016250

kolor aluminiowy

1239 26

1

10

4010337016267

czarny matowy

1239 005

1

10

4010337038658

szary matowy

1239 015

1

10

4010337082927

stal szlachetna (lakierowany)

1239 600

1

10

4010337035992

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.
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Właściwości
- W przypadku zastosowania zasilania systemu domofonowego instalacja może jednocześnie obsługiwać maksymalnie 28 wideodomofonów
natynkowych.
- Widedomofon natynkowy automatycznie rozpoznaje, czy przyłączone jest zasilanie systemu domofonowego. Mostek między zasilaniem
dodatkowym a magistralą nie jest konieczny.
- Kolorowy wyświetlacz z podświetleniem LED.
- Funkcja OSD, tzn. wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu w celu wskazania stanu i struktury menu.
- Pojemnościowe przyciski obsługi z wbudowanymi LED do wskazania stanu: Przyciski są obsługiwane przez delikatne dotykanie.
- Automatyczne otwieranie drzwi: przy włączonej funkcji mechanizm otwierania drzwi jest automatycznie sterowany po uruchomieniu
przycisku przywoławczego bramofonu.
- Automatyczne przyjmowanie rozmowy: bezpośredni kontakt głosowy z pomieszczeniem po wywołaniu wewnętrznym.
- Bezpłatne połączenia interkomowe z maksymalnie dziesięcioma innymi unifonami.
Przyciski obsługi natynkowego wideounifonu sterują następującymi funkcjami:
- Ręczne załączanie i wyłączanie kolorowego wyświetlacza TFT.
- Przełączanie kamer – możliwość wyboru każdej z przyłączonych kolorowych kamer. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat tekstowy
informujący o aktualnie używanej kamerze.
- Załączanie światła i innych funkcji w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym.
- Uruchamianie rygla drzwiowego.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Przełączanie na simpleks.
- Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
Funkcje w menu klienta końcowego:
- Wywołanie wewnętrzne, przełączanie, wybieranie melodii dzwonka, jasność podświetlenia, nasycenie kolorów, kontrast, czas załączania
wyświetlacza, język (21 języków do wyboru), dźwięki klawiszy, automatyczne otwieranie drzwi (po uruchomieniu przez instalatora),
automatyczne przyjmowanie rozmowy (po uruchomieniu przez instalatora).
Dodatkowe funkcje w menu instalatora:
- Ustawienie: wyświetlacz główny/dodatkowy, regulacja częstotliwości, terminowanie przewodu, wskazanie wersji, ustawienie fabryczne,
załączanie wzgl. wyłączanie wyświetlacza, załączanie wzgl. wyłączanie oświetlenia LED, przyporządkowywanie przycisków
przywoławczych, przyporządkowywanie wywołania wewnętrznego, dopuszczenie automatycznego otwierania drzwi i automatycznego
przyjmowania rozmowy.
- Gniazdo karty pamięci SD.
- Karta pamięci SD.
Nowe dodatkowe funkcje w menu klienta końcowego:
- Wewnętrzna pamięć obrazów (po uruchomieniu przez instalatora), maksymalnie 48 obrazów. Ręczna transmisja z wewnętrznej do
zewnętrznej pamięci obrazów (karta pamięci SD). Ręczne usuwanie pamięci obrazów. Ręczne robienie zdjęć. Zmiana nazwy załączeń i
wywołań wewnętrznych. Zmiana daty/godziny.
Nowe dodatkowe funkcje w menu instalatora:
- Uruchamianie wewnętrznej pamięci obrazów. Ustawienie częstotliwości robienia zdjęć i prędkości zapisywania obrazu. Ustawienie daty/
godziny.
Właściwości karty pamięci SD:
- Katalog dziesięciu dzwonków, z tego pięć dowolnie konfigurowanych w formacie WAVE. Folder zewnętrznej pamięci obrazów (maks. 200
obrazów).

Dane techniczne
Zasilacz:

DC 26 V ± 2 V ( dwużyłowm przewodem magistralnym)

Złącza
- Magistrala 2-przewod.:

2 x zacisk śrubowy

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.
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- Przycisk dzwonkowy:
- Zasilanie dodatkowe:

2 x zacisk śrubowy
2 x zacisk śrubowy

Wielkość wyświetlacza:

5,59 cm (2,2")

Karta pamięci SD
- Format:
- Pamięć obrazów:
- Melodie dzwonka:

FAT32
maks. 200 obrazów
10, z tego pięć dowolnie wybieranych (format WAVE)

Wskazówki
- Montaż bez ramki lub z ramką podwójną bez przegrody z programów stylistycznych System 55 i Gira F100.

Zakres dostawy
- Karta pamięci SD znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary w mm
System 55:
Gira F100:

55
70

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.
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