WIDEODOMOFONY
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vidos.pl

AUTOMATYKA DO BRAM

Szanowni Państwo
Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie katalogu naszych
urządzeń. Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście
wybierając produkty Vidos do swojego domu.
Przez lata działalności nauczyliśmy się, że zaufanie to
pochodzi przede wszystkim z wysokiej jakości produktu
dlatego niezmiennie na pierwszym miejscu stawiamy na
niezawodną, stabilną ofertę.
W katalogu poza stałymi pozycjami, do których należy już
dwużyłowy system DUO znajdziecie nową gamę produktową
– elektromechaniczne napędy do bram. Doskonałej jakości
siłowniki są odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy
wybierając wideodomofon marki Vidos chętnie wyposażą swój
system o kolejne niezawodne urządzenia tej samej firmy.
Poza jakością, niezmiennie kładziemy nacisk na wzornictwo,
które coraz częściej określa wybór sprzętu.
Vidos to połączenie tych dwóch najważniejszych cech
dlatego naszym zdaniem jest to najlepszy wybór na rynku.

Wszystkie urządzenia przed wprowadzeniem do sprzedaży
są dokładnie sprawdzone i poddane licznym testom.
Dzięki temu budujemy zaufanie do marki, co umożliwia nam
nawiązywanie stałych relacji handlowych z największymi
dystrybutorami w kraju.
Dla stałych partnerów handlowych oraz dla firm
rozpoczynających z nami współpracę przygotowaliśmy
odpowiednio dobrane szkolenia produktowo-techniczne.
Jeżeli jesteście zainteresowani takim szkoleniem, prosimy
o zgłoszenie na adres szkolenia@vidos.pl
W razie konieczności Nasz dział serwisu jest do Państwa
dyspozycji zawsze, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Zapraszamy do korzystania ze strony www.vidos.pl
gdzie znajdziecie Państwo wszystkie bieżące informacje
z poważaniem.

Wideodomofony analogowe
Wideodomofony analogowe Vidos to najwyższej klasy urządzenia, spełniające cały szereg funkcji. Charakteryzują się
unikatowym wzornictwem i różnorodnymi możliwościami rozbudowy. System przeznaczony jest zarówno do instalacji w
domach jedno jak i wielorodzinnych. Dla wygody użytkowników urządzenia te umożliwiają obsługę dwóch wejść, możliwe jest
również podłączenie dodatkowych kamer CCTV. System może być rozbudowany o dodatkowe 3 monitory lub unifony w pełni
zaspokajając potrzeby indywidualnego użytkownika. Funkcja podglądu zapewnia możliwość obserwacji obszaru w polu widzenia
kamery w stacji bramowej jak również obrazu z dołączonej dodatkowej kamery CCTV. Obrazy można zarejestrować w pamięci
wewnętrznej monitorów lub na karcie SD, która jest na wyposażeniu wybranych modeli.
Stacje bramowe wykonane z najwyższej jakości materiałów. Wyposażone w kamery o znakomitych parametrach posiadają
podświetlenie LED IR, umożliwiające korzystanie z wideodomofonu także w nocy. Podświetlana na niebiesko klawiatura to
nie tylko nowoczesny wygląd ale także dobra widoczność przycisków nawet w całkowitej ciemności. Obiektywy w kamerach
posiadają możliwość regulacji kąta widzenia w pionie i poziomie. Umożliwia to dostosowanie stacji do naszych indywidualnych
potrzeb. Wszystkie monitory znajdujące się w naszej ofercie współpracują ze wszystkimi stacjami bramowymi.
Wyjątkiem jest seria M900, w której możemy rozbudowywać system o monitory z tej samej serii.
Schemat ideowy
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Schemat połączeń z kamery CCTV
Stacja bramowa

Zasilacz

Monitor

Stacja bramowa
Zasilacz

Kamera CCTV

W miejsce kamery w stacji bramowej można podłączyć zewnętrzną
kamerę przemysłową. Rozmowa odbywa się wtedy przez panel
wideodomofonu, obraz pochodzi z kamery CCTV.

Monitor
Kamera CCTV

Jeżeli korzystasz tylko z jednego wejścia, możesz podłączyć do
monitora dodatkową kamerę CCTV wykorzystując złącze CN2
w monitorze.
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Wideodomofony analogowe - monitory
M270B
Kolorowy monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD
Możliwe prowadzenie rozmowy przez głośnik lub słuchawkę
Obsługuje dwa wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między
urządzeniami wewnętrznymi
Przekazywanie rozmowy między monitorami
Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
Sterowanie ryglem i bramą automatyczną
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniania rygla
Regulacja parametrów monitora (jasność, kolor, głośność
dzwonka, głośność rozmowy),16 melodii dzwonka.
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
Wymiary: 282x135x23mm

Wideodomofony analogowe - monitory

M270W-S2
Kolorowy monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD
Możliwe prowadzenie rozmowy przez głośnik lub słuchawkę
Wbudowana pamięć na 100 zdjęć
Obsługuje dwa wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między
urządzeniami wewnętrznymi
Przekazywanie rozmowy między monitorami
Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
Sterowanie ryglem i bramą automatyczną
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniania rygla
Regulacja parametrów monitora (jasność, kolor, kontrast,
głośność dzwonka, głośność rozmowy)
16 melodii dzwonka
Menu w 8 językach
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
Wymiary: 282x135x23mm

M320B - czarny
M320W - biały
Kolorowy monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD
Obsługuje dwa wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między
urządzeniami wewnętrznymi
Sterowanie ryglem i bramą automatyczną
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniania rygla
Regulacja parametrów monitora (jasność, kolor i głośność)
Ruchome przyciski funkcyjne
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
Wymiary: 245x160x18mm
Kolor obudowy: czarny (M320B) i biały (M320W)

2

Wideodomofony analogowe - monitory
M323B - czarny
M323W - biały
Kolorowy monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD
Obsługa dwóch wejść lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
Sterowanie ryglem
Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między
urządzeniami wewnętrznymi
Przekazywanie rozmowy między monitorami
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniania rygla
Regulacja parametrów monitora (jasność, kolor i głośność)
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla
Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
Wymiary: 245x159x18,5mm
Kolor obudowy: czarny (M323B) i biały (M323W)

M670B - czarny
M670W - biały
Kolorowy monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD
Obsługuje dwa wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między
urządzeniami wewnętrznymi
Przekazywanie rozmowy między monitorami
Dotykowy, podświetlany panel sterowania (monitor biały nie ma podświetlenie)
Sterowanie ryglem i bramą automatyczną
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniania rygla
Regulacja parametrów monitora (jasność, kolor, głośność
dzwonka, głośność rozmowy)
16 melodii dzwonka
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
Wymiary: 241x161x23mm
Kolor obudowy: czarny (M670B) i biały (M670W)

Wideodomofony analogowe - monitory

Możliwe sterowanie bramą automatyczną przy użyciu modułu B2

M670B-S2 - czarny
M670W-S2 - biały
Kolorowy monitor głośnomówiący z 7” ekranem LCD
Obsługuje dwa wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
Funkcja interkomu
Przekazywanie rozmowy między monitorami
Wbudowana pamięć na 100 zdjęć
Dotykowy, podświetlany panel sterowania(monitor biały nie ma podświetlenie)
Sterowanie ryglem i bramą automatyczną
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniania rygla
Regulacja parametrów monitora
16 melodii dzwonka
Menu w 8 językach
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
Wymiary: 241x161x23mm
Kolor obudowy: czarny (M670B-S2) i biały (M670W-S2)
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Wideodomofony analogowe - monitory
M395W
Kolorowy monitor głośnomówiący z 4” ekranem LCD
Obsługuje dwa wejścia lub 1 wejście i 1 kamerę CCTV
Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między
urządzeniami wewnętrznymi
Przekazywanie rozmowy między monitorami
Sterowanie ryglem
Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i zwalniania rygla
Regulacja parametrów monitora (jasność, kolor i głośność)
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla
Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
Wymiary: 128x180x26mm
Możliwe sterowanie bramą automatyczną przy użyciu modułu B2

Wideodomofony analogowe - monitory

M361W

2

M8W
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Wideodomofony analogowe - monitory
M901-S

Funkcja detekcji ruchu bezpośrednio z kamery

detekcja
ruchu

M903-S

Funkcja detekcji ruchu bezpośrednio z kamery

Wybór melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia

detekcja
ruchu

Wideodomofony analogowe - monitory

Wybór melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia

M904-S

Funkcja detekcji ruchu bezpośrednio z kamery
Sterowanie ryglem
Sterowanie bramą automatyczną
Wybór melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia

Materiał: tworzywo ABS

detekcja
ruchu
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Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe
S6

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe
6

Montaż natynkowy(montaż ukośny w opcji)
Obudowa aluminiowa, wandaloodporna
Przetwornik 1/3” kolorowy / 600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87o
Oświetlenie: 4 diody LED IR (podczerwień)
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla
Zasilanie z monitora
Wymiary: 59x135x39mm
Kolor obudowy: S6G - złoty (RAL1035)
S6S - srebrny(RAL9006)
S6B - czarny(RAL9005)

S6S

S6G

S6B

S20DA
Montaż podtynkowy
Obudowa aluminiowa, wandaloodporna
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych i szyfrator
Sterowanie ryglem kodem PIN lub/i tagiem zbliżeniowym
Standard pracy czytnika: Unique 125 kHz
Pojemność pamięci: 200 kart / kodów PIN
Przetwornik 1/3” kolorowy / 800TVL, obiektyw 1,8mm
Kąt widzenia obiektywu: ok.110 o
Oświetlenie: 5 diod LED IR (podczerwień)
Wyjście do rygla: przekaźnikowe, beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie stacji z zewnętrznego zasilacza DC12-14,5V
Wymiary: 84x150x36mm (wymiary puszki:78x142x31mm)
800
TVL

S35
Montaż natynkowy
Obudowa aluminiowa, wandaloodporna
Przetwornik 1/3” kolorowy / 600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87o
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla
Zasilanie z monitora
Wymiary: 97x130x43mm

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe
Montaż natynkowy
Obudowa aluminiowa, wandaloodporna
Czytnik RFiD umożliwiający sterowanie ryglem tagami
zbliżeniowymi Unique 125 kHz
Przetwornik 1/3” kolorowy / 600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski
Wyjście do rygla: przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 78x185x60mm
Do programowania służy pilot Pl12 dostępny osobno,
w komplecie jest karta MASTER umożliwiająca dodawanie kart.

S50D
Montaż natynkowy
Obudowa aluminiowa, wandaloodporna
Szyfrator umożliwiający sterowanie ryglem kodem PIN
Przetwornik 1/3” kolorowy / 600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski
Wyjście do rygla:12V DC
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 78x185x60mm

S551

S551

S551-B

S551-G

Montaż podtynkowy
Przedni panel wandaloodporny ze stali nierdzewnej
Przetwornik 1/3” kolorowy / 600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla
Zasilanie z monitora
Wymiary: 150x203x55mm (wymiary puszki:130x183x50mm)
Kolor obudowy: S551: stal nierdzewna szczotkowana
S551-B: czarny (RAL9005)
S551-G: grafitowy (RAL7024)

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe

S50A
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Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe
S561A

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe
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Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Czytnik RFiD umożliwiający sterowanie ryglem tagami
zbliżeniowymi Unique 125 kHz
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 120x250x51mm (wymiary puszki: 110x240x46mm)
Do programowania służy pilot Pl12 dostępny osobno,
w komplecie jest karta MASTER umożliwiająca dodawanie kart.

S561D

S561D-B

S561D

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
Przedni panel wandaloodporny ze stali nierdzewnej
Szyfrator umożliwiający otwieranie wejścia kodem PIN
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 120x250x51mm (wymiary puszki:110x240x46mm)
Kolor obudowy: S561D: stal nierdzewna szczotkowana,
S561D-B: czarny(RAL9003)
S561D-G: grafitowy(RAL7024)

S561D-G

S561Z
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Wbudowany czytnik linii papilarnych pojemnościowy
Pojemność czytnika: max 900 odcisków palców
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 120x250x51mm (wymiary puszki: 110x240x46mm)
W komplecie pilot do programowania

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B1
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Przetwornik 1/3” kolorowy / 600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla
Zasilanie z monitora
Wymiary: 100x110x55mm (wymiary puszki:96x105x50mm)

S601A-2

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Czytnik RFiD umożliwiający sterowanie ryglem tagami
zbliżeniowymi Unique 125 kHz
OBSŁUGA DWÓCH STREF (np. furtka + brama)
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie; Oświetlenie: 6 diod LED IR
Podświetlany przycisk wywołania i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 100x195x55mm (wymiary puszki: 96x190x50mm)
Pilot do programowania w komplecie.

S601D-2

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Szyfrator umożliwiający sterowanie ryglem kodem PIN
OBSŁUGA DWÓCH STREF (np. furtka + brama)
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie; Oświetlenie: 6 diod LED IR
Podświetlane przyciski i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 100x195x55mm (wymiary puszki: 96x190x50mm)

S601Z-2

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Wbudowany czytnik linii papilarnych pojemnościowy
Pojemność czytnika: max 900 odcisków palców
OBSŁUGA DWÓCH STREF (np. furtka + brama)
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie; Oświetlenie: 6 diod LED IR
Podświetlany przycisk wywołania i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 100x195x55mm (wymiary puszki: 96x190x50mm)
W komplecie pilot do programowania

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe

S601

9

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe wieloabonentowe
S36

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe wieloabonentowe
10

Stacja bramowa 2 abonentowa
Montaż natynkowy
Obudowa aluminiowa, wandaloodporna
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski wywołania i szyldy
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja: 2 x 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 97x130x43mm

S562A
Stacja bramowa 2 abonentowa
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Czytnik RFiD umożliwiający sterowanie ryglem tagami
zbliżeniowymi Unique 125 kHz
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski wywołania i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja: 2 x 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 120x250x51mm (wymiary puszki: 110x240x46mm)
Do programowania służy pilot Pl12 dostępny osobno,
w komplecie karta MASTER umożliwiająca dodawanie kart

S562D
Stacja bramowa 2 abonentowa
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali
nierdzewnej (kolor antracytowy i czarny za dopłatą)
Szyfrator umożliwiający sterowanie ryglem kodem PIN
Przetwornik 1/3” kolorowy/ 600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja: 2 x 4 przewody + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 120x250x51mm (wymiary puszki: 110x240x46mm)

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe wieloabonentowe

Stacja bramowa 2 lub 3 abonentowa
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski wywołania i szyldy
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja: 2 lub 3 x 4 przewody + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 100x195x55mm (wymiary puszki: 96x190x50mm)

S603A-2
Stacja bramowa 3 abonentowa
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Czytnik RFiD umożliwiający sterowanie ryglem tagami
zbliżeniowymi Unique 125 kHz
OBSŁUGA DWÓCH STREF (np. furtka + brama)
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski wywołania i szyldy
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja: 3 x 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 100x280x55mm (wymiary puszki: 96x275x50mm)
W komplecie pilot do programowania PL12

S603D-2
Stacja bramowa 3 abonentowa
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Szyfrator umożliwiający sterowanie ryglem kodem PIN
OBSŁUGA DWÓCH STREF (np. furtka + brama)
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski i szyldy
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja: 3 x 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V
Wymiary: 100x280x55mm (wymiary puszki: 96x275x50mm)

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe wieloabonentowe

S602
S603

11

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe wieloabonentowe
S563
S564

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe wieloabonentowe
12

Stacja bramowa 3 lub 4 abonentowa
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87º
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski wywołania i szyldy
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja: 3 lub 4 x 4 przewody + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12V-14,5V
Wymiary: 120x250x51mm (wymiary puszki: 110x240x46mm)

S556
S558
Stacja bramowa 6 lub 8 abonentowa
Montaż podtynkowy
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87º
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 8 diod LED
Podświetlane przyciski wywołania i szyldy
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja: 6 lub 8 x 4 przewody + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12V-14,5V
Wymiary: 150x355x55mm (wymiary puszki: 130x335x50mm)
Możliwość wbudowania czytnika RFiD -Opcja

S606
Stacja bramowa 6 abonentowa
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3
Przedni panel wandaloodporny ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87º
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski wywołania i szyldy
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja: 6 x 4 przewody + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12V-14,5V
Wymiary: 100x280x55mm (wymiary puszki: 96x275x50mm))

Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe

duo

VIDOS duo to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz
niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością
skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie
2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często
z niewielką ilością przewodów połączeniowych. Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie
dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym.
W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji.

Możliwość podłączenia do 4 stacji bramowych.
Do 13 monitorów w jednym lokalu w systemie jedno i dwuabonentowym lub 4 monitorów w systemie
wieloabonentowym.
Możliwość obsługi do 6368 użytkowników w systemie wielolokatorkim DUO MULTI.
Sterowanie dwoma przekaźnikami.
Adresowany interkom pomiędzy monitorami w systemie jednolokatorskim i wielorodzinnym.
2 żyłowe, niepolaryzowane połączenia pomiędzy każdym punktem w całej instalacji .
Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przełącznika „DIP switch”.
Możliwość podłączenia 4 analogowych kamer CCTV.
Moduł GSM jako opcjonalne rozwiązanie umożliwiające odbieranie rozmów na telefonie.
Odległość do 150m do najdalszego monitora z możliwością zwiększenia odległości do 300m.
Możliwość sterowania oświetleniem.
Obsługa funkcji detekcji ruchu.
Pamięć zdjęć i filmów z wizyt gości.
Tryby pracy podczas nieobecności.
Funkcja pozostawiania wiadomości
Kąt widzenia obiektywu kamery 105° - 170°

Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe

PODSTAWOWE FUNKCJE:
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Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe
SCHEMATY POŁĄCZEŃ
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Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe

Połączenie równoległe.
Tego rodzaju połączenie może być zastosowane w instalacji gdzie
występują niewielkie odległości pomiędzy odbiornikami.
W tej konfiguracji można zastosować maksymalnie 13 monitorów
dla jednego lokalu. Moduł M-SM4 nie jest wymagany.

Przykład połączenia przy użyciu modułu M-SM4.
W tej konfiguracji można zastosować maksymalnie
13 monitorów i 4 moduły rozdzielające dla jednego lokalu.
Połączenie skuteczne w rozległych instalacjach gdzie
odległości pomiędzy urządzeniami są duże.

Przykład połączenia przy użyciu modułu M-LAN.
Moduł przeznaczony do pracy w rozbudowanych systemach osiedlowych. Umożliwia stworzenie wewnętrznej sieci składającej
się z monitorów/unifonów użytkowników, stacji budynkowych i ogrodzeniowych oraz konsoli portierski w dowolnej konfiguracji.
Maksymalna ilość modułów w systemie – 199.
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Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe - monitory
Monitory

M1021B

Dotykowy ekran LCD o przekątnej 7"
Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych
Sterowanie 2 przekaźnikami ( np. furtka + brama automatyczna)
Pamięć zdjęć i filmów z wizyt gości.
Obsługa funkcji detekcji ruchu ( Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej)
Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV przy użyciu modułu M-K4
Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM
Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny ( połączenia pomiędzy
lokatorami w systemie wieloabonentowym).
Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami.
Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy.
Możliwość ustawienia trybów podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
Prosta konfiguracja przy użyciu przełącznika DIP SWITCH
Dostępne kolory Czarny (B) lub Biały (W)
Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie
Menu w 11 językach
Wymiary: 226 x 132 x 18mm

M1021W

M1022W

Ekran LCD o przekątnej 4"
Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych
Sterowanie 2 przekaźnikami ( np. furtka + brama automatyczna)
Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV przy użyciu modułu M-K4
Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM
Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
Tryb „nie przeszkadzać”
Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
12 melodii dzwonka
Menu w 6 językach
Wymiary: 137 x 137 x 17mm

Unifony
Unifon słuchawkowy. Przeznaczony do pracy w systemach DUO i DUO MULTI.
2 żyłowe połączenie z systemem
Obsługa 2 przekaźników ( np. furtka + brama automatyczna)
Interkom
Wybór melodii dzwonka
Prosta konfiguracja i adresowanie przy użyciu przełącznika DIP SWITCH
Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolne łączone w systemie

U1010

Wymiary: 187 x 97 x 33mm

S

U1011

1

Wymiary: 138 x 90 x 17,5mm

Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe - monitory

Monitor wideodomofonu cyfrowego. Przeznaczony do pracy w systemach DUO i DUO MULTI.
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Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe - stacje bramowe

S1301D

Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe -stacje bramowe
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S1401D

Stacja bramowa wideodomofonu cyfrowego.
Wandaloodporna budowa ze stali szlachetnej
Montaż natynkowy (S1301D) lub podtynkowy (S1401D)
Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory/unifony)
Umożliwia realizowanie adresowanych połączeń interkomowych pomiędzy
monitorami
2 żyłowe połączenie z całym systemem
Podświetlany szyld na nazwisko
Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
1 wyjście przekaźnikowe (sterowanie drugim przekaźnikiem przez moduł B5)
Możliwość zmiany koloru podświetlenia klawiatury (RGB)
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
Stopień ochrony Ip54

Wymiary
S1301D: 182 x 93 x 44 mm
S1401D: 220 x 120 x 50 mm
(wymiary puszki: 208 x 103 x 42 mm)

S1101A

S1201A

S1102A

S1202A

duo

S1104A

S1204A

Stacja bramowa wideodomofonu cyfrowego.
1/2/4 abonentowa.
Wandaloodporna budowa. Montaż natynkowy
Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu 105°
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
Podświetlany szyld na listę lokatorów
Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
Stopień ochrony IP54
Wymiary: 176 x 90 x 27mm

Stacja bramowa wideodomofonu cyfrowego.
1/2/4 abonentowa.
Wandaloodporna budowa. Montaż podtynkowy
Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
Podświetlany szyld na listę lokatorów
Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
Stopień ochrony Ip54
Wymiary: 220 x 120 x 52mm (wymiary puszki: 208 x 103 x 42 mm)

Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe - stacje bramowe MULTI

duo

S1500DL

S1500DA

S1500DLC

Maksymalna liczba lokali 32
Montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej
Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu 105°
Wbudowana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia)
Podświetlenie nocne LED (światło białe)
1 wyjście przekaźnikowe (drugie przez moduł B5)
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Komunikaty głosowe w języku polskim
Wymiary: 316 x 133 x 48mm
Wymiary puszki 280 x 108 x 46mm
S1500DL: Wbudowany podświetlany szyldu informacyjnego
S1500DA: Wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz (poj. 320 kart)
S1500DLC: Wbudowany wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej
list lokatorów oraz modułu informacyjnego wyświetlającego
komunikaty dotyczące wykonanych operacji

Aby zadzwonić
wpisz numer lokalu
i zatwierdź #

S1508A

S1516

S1532A

Montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej
Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu 105°
Dotykowy panel konfiguracyjny
Podświetlenie nocne LED (światło białe)
1 wyjście przekaźnikowe (drugie przez moduł B5)
Podświetlane szyldy
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Komunikaty głosowe w języku polski
Wymiary: 316x133x46mm (S1508A / S1516)
316x256x48mm (S1532A)
Wymiary puszki: 280x108x46mm(S1508A / S1516)
280x2x108x46mm(S1532A)
S1508A: 8 abonentowa stacja bramowa z czytnikiem RFID
Unique 125kHz o pojemność 320 użytkowników
S1516: 16 abonentowa stacja bramowa
S1532A: 32 abonentowa stacja bramowa z czytnikiem RFID
Unique 125kHz o pojemność 320 użytkowników

S1600
Maksymalna liczba lokali od 256 do 6368 zależnie od rodzaju użytych modułów
Montaż natynkowy, przedni panel wykonany ze szczotkowanego aluminium
Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
Wyświetlacz LCD
Wbudowana podświetlana klawiatura numeryczna
Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz – pojemność czytnika 320 tagów
Podświetlenie nocne LED (światło białe)
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
2 żyłowe połączenie z systemem
Programowanie za pomocą klawiatury ( kod serwisowy / kody funkcji )
Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD ( lista lokatorów / Backup )
Wymiary: Stacja bramowa ( moduł wewnętrzny ): 127x350mm
Wymiar zewnętrzny wraz z os ( daszek) : 135 x 355mm
Stopień ochrony : IP54

Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe - stacje bramowe MULTI

MULTI to seria wieloabonentowych stacji bramowych dla systemu DUO. Panele dedykowane dla systemów
wielorodzinnych są wyposażone w moduły ułatwiające identyfikację mieszkańców oraz dostęp. Elektroniczna lista
lokatorów, czytnik zbliżeniowy oraz zamek szyfrowy do otwierania wejścia kodem znacznie podnoszą walory użytkowe
tej serii. System DUO MULTI obsługuje do 256 mieszkańców i przy użyciu odpowiednich modułów umożliwia
przekierowanie rozmów na telefon użytkownika GSM, sterowanie 2 ryglami oraz podgląd z dodatkowych kamer CCTV.
Panele współpracują ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO.
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Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe - moduły systemowe

Model: B5
GND NO COM NC

POWER

IN-USE

12V S2

BUS

S1 GND

BUS

B5 - Moduł funkcyjny
Umożliwia obsługę dodatkowego rygla,
bramy automatycznej lub sterowanie
oświetleniem. Obsługuje rygle wysoko-prądowe oraz umożliwia otwieranie
wejścia dodatkowym przyciskiem NO.

AABB

CCDD

Wideodomofony cyfrowe dwuprzewodowe -moduły systemowe

Napięcie zasilania - 24V DC
Maksymalne obciążenie - 2A
Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji
Wymiary: 89 x 71 x45mm

Model: M-GSM
Power Network

Status

Transfer

Reset

SQ

Recover

REV

Umożliwia przekierowanie rozmowy na
telefon stacjonarny lub komórkowy przy
Model: M-TPS
użyciu karty SIM. Możliwe jest
zdefiniowanie 3 numerów użytkowników,
Power Network
którzy będą odbierać połączenia.
Status Transfer
Współpracuje z monitorami posiadającymi
funkcję przekierowania GSM.
Przeznaczony dla systemów DUO i DUO MULTI.
Zasilanie: 24V DC
Wymiary: 90 x 72 x 60mm

M-K4 - Moduł kamer
Umożliwia podłączenie dodatkowych
kamer analogowych CCTV.
Moduł obsługuje maksymalnie 4 kamery.
Wbudowany przełącznik DIP-SWITCH
ułatwia konfigurację.
Diody LED sygnalizują stan pracy
urządzenia.

Model: M-K4

Reset

SQ

Recover

Test

Model: M-3F
Bus-IN Bus-OUT

Tx / Rx

In-Use

PA

PB

NoRoute Amp-ON

G24 Konsola portierska
Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 4"
Odbieranie połączeń od osób odwiedzających.
Odbieranie i nawiązywanie połączeń z lokatorami.
Zapis wszystkich zdarzeń z możliwością przeglądania
ich w dowolnym momencie.
Możliwość otworzenia dowolnego wejścia podczas
rozmowy i podglądu.
Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem.
Wymiary : 187 x 191 x 36
Zasilanie : DC 24V bez polaryzacji
Kolor : biały

Zasilanie: 24V DC
Wymiary: 90 x 72 x 60mm

Power Comb

Input 100-240V / 50-60Hz / 0,75A
__
BUS 24V _
_ +/- 2V

IP20

Zasilanie: 100V-240V / 50-60Hz
Wyjście : DC 24V, 0,75A
Wymiary: 70 x 89 x 45mm

M-3F - Moduł wielofunkcyjny
Urządzenie posiada 3 podstawowe funkcje:
1. Repeater - zwiększa zasięg transmisji
umożliwiając przesłanie sygnału na 300m
2. Switch - umożliwia podłączenie do 256
użytkowników.
3. Gateway - umożliwia podłączenie
ogrodzeniowej stacji bramowej.
Programowanie przełącznikiem DIP-SWITCH
Zasilanie: 24V DC
Wymiary: 90 x 72 x 60mm

M-LAN Konwerter cyfrowy
Moduł przeznaczony do pracy w
rozbudowanych systemach osiedlowych.
Umożliwia stworzenie wewnętrznej sieci
składającej się z monitorów/unifonów
użytkowników, stacji budynkowych i
ogrodzeniowych w dowolnej konfiguracji.
Maksymalna ilość modułów w
systemie – 199.

P24/18 - Zasilacz
Przeznaczony do pracy w dwużyłowym
systemie VIDOS DUO.
Wydajność zasilacza pozawala na
obsługę jednego monitora i jednej
stacji bramowej.
Posiada zabezpieczenie przepięciowe i
przeciwzwarciowe.

M-TPS - Moduł telefoniczny
Umożliwia przekierowanie rozmowy na
telefon stacjonarny lub komórkowy
wykorzystując lokalną sieć telefoniczną.
Możliwe jest zdefiniowanie 3 numerów
użytkowników, którzy będą odbierać
połączenia.
Przeznaczony dla systemu DUO i DUO MULTI

Zasilanie: 24V DC
Wymiary: 90 x 72 x 60mm

Zasilanie: 24V DC
Wymiary: 90 x 72 x 60mm

Model: M-LAN

M-SM4 - Moduł funkcyjny
Umożliwia podłączenie do 4 stacjibramowych
w systemie.
Moduł służy też do rozdzielenia sygnału w
rozbudowanych instalacjach gdzie ilość
urządzeń wewnętrznych jest duża i niemożliwe
jest połączenie szeregowe.

Zasilanie : 24V DC
Wymiary: 100 x 85 x 60mm

M-GSM - Moduł telefoniczny GSM

Model: 24/18
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Model: M-SM4

duo

Model: 26/40

Power Comb

Input 100-240V / 50-60Hz / 1,5A
__
BUS 26V _
_ +/- 2V

IP20

P26/40 - Zasilacz
Przeznaczony do pracy w dwużyłowym
systemie VIDOS DUO.
Wydajność zasilacza pozawala na
obsługę maksymalnie czterech
monitorów. Posiada zabezpieczenie
przepięciowe i przeciwzwarciowe.

Zasilanie: 100V-240V / 50-60Hz
Wyjście : DC 26V, 1,5A

Wymiary: 140 x 98 x 60mm

Skrzynki na listy z wbudowanym wideodomofonem

S551-SKM

Skrzynka na listy z wideodomofonem

Wideodomofon
Model zastosowanej stacji bramowej - S551 jednorodzinna
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla

S551-SKP

Skrzynka na listy z wideodomofonem

Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa przeznaczona jest
do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o
głębokości od 19cm
Wykonana ze szlifowanej stali nierdzewnej
Regulowana głębokość przelotu: 190-255mm
Szerokość szuflady: 250mm
Wymiary panelu przedniego: 285x385mm
Wymiary panelu tylnego : 265x360mm
Wymiary otworu wrzutowego: 241x45mm
Wideodomofon
Model zastosowanej stacji bramowej - S551 jednorodzinna
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla

S551-SKN

Skrzynka na listy z wideodomofonem

Skrzynki na listy z wbudowanym wideodomofonem

Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa
Wykonana ze szlifowanej stali nierdzewnej
Regulowana głębokość przelotu: 260-410 mm
Szerokość szuflady: 250mm
Wymiary panelu przedniego: 285x332mm
Wymiary panelu tylnego : 260x110mm
Wymiary otworu wrzutowego: 241x38mm

Skrzynka wisząca, jednowrzutowa przeznaczona jest do
montażu natynkowego na ogrodzeniu lub ścianie.
Wykonana z blacha ocynkowana i lakierowana proszkowo
Szerokość: 392mm
Wysokość: 330mm
Głębokość: 102 mm
Otwór wrzutowy: 233 x 32 mm
Kolor – grafit metaliczny (RAL 7021)
Wideodomofon
Model zastosowanej stacji bramowej - S551 jednorodzinna
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla
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Skrzynki na listy z wbudowanym wideodomofonem
S561D-SKM

Skrzynka na listy z wideodomofonem

Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa
Wykonana ze szlifowanej stali nierdzewnej
Regulowana głębokość przelotu: 260-410 mm
Szerokość szuflady: 250mm
Wymiary panelu przedniego: 285x385mm
Wymiary panelu tylnego : 260x110mm
Wymiary otworu wrzutowego: 241x38mm

Skrzynki na listy z wbudowanym wideodomofonem

Wideodomofon
Model zastosowanej stacji bramowej - S561D jednorodzinna
Szyfrator umożliwiający otwieranie wejścia kodem PIN
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V

S562D-SKM

Skrzynka na listy z wideodomofonem

Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa
Wykonana ze szlifowanej stali nierdzewnej
Regulowana głębokość przelotu: 260-410 mm
Szerokość szuflady: 250mm
Wymiary panelu przedniego: 285x385mm
Wymiary panelu tylnego : 260x110mm
Wymiary otworu wrzutowego: 241x38mm
Wideodomofon
Model zastosowanej stacji bramowej - S562D dwurodzinny
Szyfrator umożliwiający otwieranie wejścia kodem PIN
Przetwornik 1/3” kolorowy/600TVL, obiektyw 3,6mm
Kąt widzenia obiektywu - 87o
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski
Wyjście do rygla - przekaźnikowe beznapięciowe
Instalacja 2x4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V

S1201-SK

Skrzynka na listy z wideodomofonem

Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa, wykonana ze szlifowanej
stali nierdzewnej.
Regulowana głębokość przelotu 280-410 mm lub 190-240mm
Szerokość szuflady - 270mm
Wymiary panelu przedniego: 290x290mm
Wymiary panelu tylnego : 290x150mm
Wymiary otworu wrzutowego: 230x30mm

Wideodomofon
Model zastosowanej stacji bramowej - S1201 jednorodzinna
Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
Podświetlany szyld na listę lokatorów
Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami z serii DUO
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Skrzynki na listy z wbudowanym wideodomofonem / słupek
Skrzynka na listy z wideodomofonem

Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa
Wykonana ze szlifowanej stali nierdzewnej
Regulowana głębokość przelotu: 260-410 mm
Szerokość szuflady: 250mm
Wymiary panelu przedniego: 285x385mm
Wymiary panelu tylnego : 260x110mm
Wymiary otworu wrzutowego: 241x38mm
Wideodomofon
Model zastosowanej stacji bramowej - S1401 jednorodzinna
Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
Podświetlany szyld na listę lokatorów
Podświetlenie nocne LED
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami z serii DUO

S1201-SP

Słupek z wideodomofonem

Słupek wideodomofonowy z wbudowaną stacją bramową S1201 z serii DUO,
wykonany jest ze stali nierdzewnej. Wandaloodporna konstrukcja pozwala
na bezpieczny montaż w otwartej przestrzeni. Wyposażony z czytnikiem zbliżeniowy
RFiD umożliwiający sterowanie ryglem kartami

Wymiary: wysokość - 1500mm
szerokość - 120mm
głębokość - 80mm
podstawa - 120x150mm

S1201-SP

Skrzynki na listy z wbudowanym wideodomofonem /słupek

S1401-SK

Wideodomofon
Model zastosowanej stacji bramowej - S1201A
Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
Podświetlany szyld
Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami z serii DUO

2M
pix
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Autonomiczna kontrola dostępu
ZS10

Wandaloodporna, metalowa, hermetyczna klawiatura
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
Pojemność pamięci: do 1010 kodów i kart
Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
Funkcja auto restartu (watchdog)
Timer blokujący czasowy dostęp użytkowników
Podświetlana klawiatura; Czujnik antysabotażowy
Stopień ochrony: IP65
Zasilanie: AC/DC 12-24V; Wymiary: 120x76x22mm

ZS30

Autonomiczna kontrola dostępu

Wandaloodporna, metalowa, hermetyczna klawiatura
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
Pojemność pamięci: do 1010 kodów i kart
Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
Funkcja auto restartu (watchdog)
Timer blokujący czasowy dostęp użytkowników
Podświetlana klawiatura; Czujnik antysabotażowy
Stopień ochrony: IP65
Zasilanie: AC/DC 12-24V; Wymiary: 120x76x34mm

ZS32

Wandaloodporna, aluminiowa, hermetyczna klawiatura dotykowa
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy)
Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
Pojemność pamięci: do 1010 kodów i kart
Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
Funkcja auto restartu (watchdog)
Timer blokujący czasowy dostęp użytkowników
Podświetlana klawiatura; Czujnik antysabotażowy
Stopień ochrony: IP65
Zasilanie: AC/DC 12-24V; Wymiary: 155x44x12mm

ZS50

Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
Pojemność pamięci: do 1010 kodów i kart
Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
Funkcja auto restartu (watchdog)
Timer blokujący czasowy dostęp użytkowników
Podświetlana klawiatura; Czujnik antysabotażowy
Stopień ochrony: IP65
Zasilanie: AC/DC 12-24V; Wymiary: 123x78x19mm

ZS52
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ZS82

ZS82

ZS52 / ZS82
Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
Pojemność pamięci: do1000 kodów i kart
Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
Funkcja auto restartu (watchdog)
Timer blokujący czasowy dostęp użytkowników
Podświetlana klawiatura; Czujnik antysabotażowy
Stopień ochrony: IP65
Zasilanie: AC/DC 12-24V;
Wymiary: 157x44x23mm (ZS52)
150x44x23mm (ZS82)

Autonomiczna kontrola dostępu
ZS16
Czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Pojemność pamięci: do 1000 kart
Stopień ochrony: IP64
Zasilanie: AC/DC 12-24V
Obudowa z tworzywa ABS
Wymiary: 40x90x19mm
Do programowania niezbędny jest pilot Pl12, dostępny osobno.

Autonomiczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem kart
zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obudowa z tworzywa ABS
Obsługa 1 strefy
Pojemność pamięci: do 2000 kodów i kart
Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
Możliwość podłączenia sygnalizatora alarmowego
Wejście czujnika otwartych drzwi
Podświetlana klawiatura; Czujnik antysabotażowy
Urządzenie przystosowane do pracy w systemie WIEGAND 26
Stopień ochrony: IP40
Zasilanie: DC 12V; Wymiary: 123x79x21mm
Kolor obudowy: czarny / biały

ZS42
Wandaloodporna, metalowa, hermetyczna klawiatura
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obsługa 1 strefy
Funkcja dzwonka
Pojemność pamięci: do 2000 kodów i kart
Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
Możliwość podłączenia sygnalizatora alarmowego
Wejście czujnika otwartych drzwi
Podświetlana klawiatura; Czujnik antysabotażowy
Urządzenie przystosowane do pracy w systemie WIEGAND 26
Stopień ochrony: IP65
Zasilanie: DC 12V; Wymiary: 123x58x22mm

ZS600A

Autonomiczna kontrola dostępu

ZS40B / ZS40W

Autonomiczny czytnik kart zbliżeniowych.
Obudowa ze stali szlachetnej
Standard pracy : Unique 125 kHz
Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty lub breloka
Możliwość zaprogramowania do 1000 kart użytkowników
Optyczny czujnik antysabotażowy
Obsługa 2 stref
Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjścia
Ustawiany czas otwarcia rygla 0-99 sek
Napięcie: 12V-15V DC; Wymiary: 110x100x30 (mm)
Stopień ochrony: IP 65;
Możliwy montaż natynkowy przy wykorzystaniu puszki D600B1

ZS600D

Autonomiczny zamek szyfrowy
Możliwość zastosowania 40 unikalnych kodów
Optyczny czujnik antysabotażowy
Podświetlana klawiatura
Watchdog – automatyczny reset
Obsługa 2 stref
Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjścia
Ustawiany czas otwarcia rygla 0-99 sek
Napięcie: 12V-15V DC; Wymiary: 110x100x30 (mm);
Stopień ochrony : IP 65
Możliwy montaż natynkowy przy wykorzystaniu puszki D600B1
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Wideodomofony i tel-domofony bezprzewodowe
WB201
Komunikacja radiowa w paśmie 2,4GHz; Prędkość przesyłu danych - 2.0 Mb/s
Rozdzielczość obrazu - 320x240 pikseli
Zasięg do 50m w terenie otwartym
Pamięć 50 zdjęć osób odwiedzających
Wbudowany kolorowy wyświetlacz 2,4"
Podgląd i podsłuch z panelu zewnętrznego bez konieczności wywołania
Sterowanie elektrozaczepem ze słuchawki
Przetwornik1/4" CMOS; Obiektyw 4,9mm; Kąt widzenia kamery 50°
Widoczność z kamery w nocy ( 6 diod led, światło białe)
Natynkowy panel zewnętrzny z podświetlanym szyldem
Stopień ochrony panela zewnętrznego - lp55
Zasilanie panelu zewnętrznego 2x baterie LR14 lub zasilacz 9-12V DC
Zasilania słuchawki - 3 akum. Ni-MH 1,2V/800mAh (w zestawie)
Wymiary panelu zewnętrznego : 185x68x50mm
Wymiary słuchawki: 165x50x27mm Baza: 79x77x42mm

Wideodomofony i tel-domofony bezprzewodowe

WB202
Komunikacja radiowa w paśmie 2,4GHz; Prędkość przesyłu danych - 2.0 Mb/s
Rozdzielczość obrazu - 320x240 pikseli
Zasięg do 50m w terenie otwartym
Pamięć 50 zdjęć osób odwiedzających
Wbudowany kolorowy wyświetlacz 2,4"
Podgląd i podsłuch z panelu zewnętrznego bez konieczności wywołania
Sterowanie elektrozaczepem ze słuchawki
Przetwornik1/4" CMOS; Obiektyw 4,9mm; Kąt widzenia kamery 50°
Widoczność z kamery w nocy ( 5 diod led, światło białe)
Natynkowy panel zewnętrzny z podświetlanym szyldem
Stopień ochrony panela zewnętrznego - lp55
Zasilanie panelu zewnętrznego 2x baterie LR14 lub zasilacz 9-12V DC
Zasilania słuchawki - 3 akum. Ni-MH 1,2V/800mAh (w zestawie)
Wymiary panelu zew.: moduł główny125x47x39mm; moduł baterii 74x47x39mm
Wymiary słuchawki: 165x50x27mm Baza: 79x77x42mm

D102B - czarny
D102W - biały

Tele-domofon bezprzewodowy

U102B - czarny
U102W - biały

Dodatkowa słuchawka do tele-domofonów

FUNKCJE TELEFONU
Książa telefoniczna
Pamięć wybieranych numerów
Identyfikacja numeru
Wybór melodii dzwonka
Tryb głośnomówiący
Budzik
Mnu w j.polskim
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Wymiary:
Słuchawka: 159x48x29, baza: 132x132x69

Napędy do bram przesuwnych

280

260

251

271

225

228

Wbudowany enkoder - system wykrywania przeszkody.
Funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - soft start.
Napęd samoblokujący, nie wymaga stosowania zamka nawet w sytuacji braku zasiania.
W przypadku awarii zasilania, urządzenie odblokowujące z kluczem umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy.
Magnetyczny wyłącznik krańcowy.
Łatwe programowanie pilota.
Uniwersalny odbiornik radiowy współpracuje ze wszystkimi pilotami działającymi na częstotliwości 433,92 Mhz.
Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu Proxi Gate (opcja dodatkowa)
Funkcja furtki.
AB600

AB1000

230V~ 50Hz

230V~ 50Hz

280W

400W

11-13m/min

11-13m/min

500Kg

900Kg

Wyłącznik krańcowy

magnetyczny

magnetyczny

Częstotliwość

433.92 MHz

433.92 MHz

Dane techniczne
Zasilanie
Moc silnika
Prędkość liniowa
Maksymalna masa bramy

Ilość cykli na godzinę
Temperatura pracy
Stopień ochrony

≤15

≤15

-20°C ~ +50°C

-20°C ~ +50°C

IP44

IP44

Napędy do bram przesuwnych

AB1000

AB600

Zestaw zawiera

Napęd z centralą sterującą

Komplet fotokomórek

2 piloty

Akcesoria montażowe
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Napędy do bram garażowych

AG600

AG1000

Napędy do bram garażowych

Funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - soft start.
Intuicyjna obsługa - jeden przycisk sterujący otwieraniem, zatrzymaniem i zamykaniem.
Wbudowana lampa led informuje o statusie pracy napędu.
System wykrywania przeszkody zwiększa poziom bezpieczeństwa.
Po napotkaniu oporu lub przeszkody podczas normalnego ruchu napęd zatrzyma się i rozpocznie ruch w przeciwnym kierunku.
9 stopniowa regulacja siły przeciążenia pozwala na zachowanie wysokiego poziomu zabezpieczenia przed zgnieceniem obiektów.
Chroni też silnik i mechanizmy przed uszkodzeniem.
Wbudowane złącze umożliwia podłączenie fotokomórek. Jest to dodatkowy element zabezpieczający przed zgnieceniem
obiektów w świetle bramy.
Funkcja automatycznego zamykania. Po aktywowaniu tej funkcji w sterowniku brama zamknie się automatycznie po upływie
określonego czasu. Ta opcja wymaga zastosowania fotokomórek.
Proste programowanie za pomocą terminala z wyświetlaczem, który został wbudowany w napęd.
Uniwersalny odbiornik radiowy współpracuje ze wszystkimi pilotami działającymi na częstotliwości 433,92 Mhz.
Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu Proxi Gate (opcja dodatkowa)

Dane techniczne
Zasilanie
Napięcie zasilania silnika
Maksymalna siła ciągu

AG600

AG1000

230V~ 50Hz

230V~ 50Hz

DC 24V

DC 24V

500N

900N

Maksymalna powierzchnia bramy

8m²

12m²

Maksymalna wysokość bramy

2,5m

2,5m

Długość prowadnicy

3,3m

3,3m

433.92 MHz

433.92 MHz

≤15

≤15

LED DC 24V

LED DC 24V

3 minuty

3 minuty

-20°C ~ +50°C

-20°C ~ +50°C

IP44

IP44

Częstotliwość
Ilość cykli na godzinę
Oświetlenie
Czas działania oświetlenia
Temperatura pracy
Stopień ochrony

Zestaw zawiera

Napęd z centralą sterującą
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Prowadnica potrójna z łacuchem

2 piloty

Akcesoria montażowe

Napędy do bram - akcesoria
Fotokomórki
Dane techniczne

FT01

FT02

DC10,5-24V

DC10,5-24V

RX:30mA TX:15mA

RX:27mA TX:17mA

Podczerwień

Podczerwień

1,92 Khz

393 Hz

≤ 20 m

≤ 20 m

Temperatura pracy

-20°C ~ +50°C

-20°C ~ +50°C

Wymiary

76x48,2x30 mm

94x60x46 mm

Zasilanie
Pobór prądu
Źródło optyczne
Częstotliwość transmisji
Zasięg

FT01

FT02
Dane techniczne
Zasilanie
Ilość kanałów
Kod
System kodowania
Częstotliwość
Zasięg
Wymiary

PL21

PL21

PL22

2xbateria CR2016

Bateria CR2032

4

4

Zmienny

Zmienny

KeeLoq

KeeLoq

433.92 MHz

433.92 MHz

≤ 150 m

≤ 150 m

68x35x15 mm

64x39x10 mm

PL22

Lampa sygnalizacyjna
Dane techniczne
Zasilanie
Pobór mocy
Częstotliwość migania
Światło
Montaż
Stopień ochrony
Wymiary
LS01
Moduł Proxi Gate

LS01

LS02

AC 230V

AC 230V

25W

15W

1 sekunda

1 sekunda

Przerywane

Stałe lub przerywanr

Poziomy lub pionowy Poziomy lub pionowy
IP54

IP54

130x100x220 mm

Ø90x125mm

LS02

Napędy do bram - akcesoria

Pilot

Moduł Proxi Gate przeznaczony do sterowania napędem bramowym i garażowym po przez smartfon
Sterowanie odbywa się w standardzie Bluetooth Smart. System składa sie z dedykowanych
przekaźników oraz darmowej aplikacji programowej na smartfony i tablety z systemem Android lub
iOS (Apple). Zainstalowane przekaźniki są automatycznie dodawane do spisu urządzeń aplikacji i
natychmiast gotowe do sterowania.
Dane techniczne
Napięcie zasilania:
9-30 V AC/DC
Obciążenie:
20mA 50V DC
Element wykonawczy: tranzystor
Częstotliwość radia: 2,4 Ghz
Transmisja:
dwukierunkowa

Kodowanie:
AES
Zasięg:
30 m
Temperatura pracy: -30÷55°C
Wymiary:
42x98x30 mm
Stopień ochrony: IP65

Listawa zębata LZ08
Listwa zębata LZ08, przeznaczona do współpracy z napędami bram przesuwnych.
Mocowanie do bramy za pomocą specjalnych gwintowanych tulei.
Dane techniczne
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 1000mm
Grubość: 8mm
wysokość: 30mm
Ilość punktów mocowania: 3
W komplecie 3 śruby i tuleje dystansowe
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Domofony GSM / Akcesoria
DGSM 02

D

Domofony GSM / Akcesoria

Akcesoria

D600B1

D600B2

Aluminiowa puszka natynkowa
dla stacji bramowej S601
wymiary: wys.106/sze.106/gł.50/78mm

D1300

D561B
Puszka do montażu natynkowego dla stacji bramowej
S561A S561D S561Z S562A S562D S563 S564
wymiary: wys.278/sze.144/gł.48mm

Zasilacz P15/70
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Wejście : AC230V 50/60Hz
Wyjście : DC12-20V 4A (regulowane,
fabrycznie ustawiony na 15V)
Montaż na listwę DIN
Szerokość: 105mm

Aluminiowa puszka natynkowa
dla stacji bramowej S601A S601D S601Z S602 S603
wymiary: wys.201/sze.106/gł.50/78mm

Uchwyt kątowy do montażu skośnego
dla stacji serii S1100A i S1301A
wymiary: wys.170xsze.70xgł.70

Zasilacz PSU5B

Wejście : AC110-240V 50/60Hz
Wyjście : DC14,5V 1300mA
Montaż na listwę DIN
Szerokość: 86mm

D5
Uchwyt kątowy do montażu skośnego
dla stacji S6. kolor: czarny, srebrny, złoty
wymiary: wys.128xsze.48xgł.28

Zasilacz P15/15

Wejście : AC230V 50/60Hz
Wyjście : DC14,5V 1A
Montaż na listwę DIN
Szerokość: 17mm

D600B3

Aluminiowa puszka natynkowa
dla stacji bramowej S603A S603D S606
wymiary: wys.286/sze.106/gł.50/78mm

P100
Uniwersalna podstawka biurkowa
dla monitorów VIDOS

P270
Podstawka biurkowa dla monitora M270

Akcesoria

Elektrozaczep symetryczny z
pamięcią i wyłącznikiem R5

Zasilanie: 12VDC
Pobór prądu: 270mA
Wymiary 67x20,5x28,5mm

Zasilanie: 12VDC
Pobór prądu: 270mA
Wymiary 67x20,5x28,5mm

Uniwersalny moduł sterujący B3

Uniwersalny moduł sterujący B2
Moduł umożliwiający sterowanie bramą automatyczną z
monitorów nieposiadających takiej funkcji.
Może sterować także innymi urządzeniami działającymi
przy wykorzystaniu bezpotencjałowego styku NO / NC
(rygle, zwory, zasuwy, bramy przesuwne, drzwi garażowe).
Maksymalne obciążenie: 230V/1A

Przycisk wyjścia OP03
Obudowa aluminiowa
Montaż natynkowa
Obciążalność: 3A / 36V
Wymiary 83x32x25mm

Przycisk wyjścia OP07
Obudowa ABS
Montaż natynkowa
Obciążalność: 3A / 36V
Wymiary 86x86x30mm

Karta Clamshell
RFID 125 kHz, standard UNIQUE

Montaż natynkowa
Obciążalność: 3A / 36V
Typ styku: NO/NC/COM
Wymiary 54x54x27mm

Sterownik radiowy jednokanałowy SR-1K
Sterownik umożliwiający sterowanie urządzeniami za pomocą pilota

Zasilanie 12V DC; Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM
Maksymalnie obciążenie styku przekaźnika 5A / 24VDC
Częstotliwość 433MHz; Zasięg w terenie otwartym 65m

Karta ISO
RFID 125 kHz, standard UNIQUE

Elektrozaczep symetryczny
z wyłącznikiem R7

Zasilanie: 12VDC
Pobór prądu: 270mA
Wymiary 67x20,5x28,5mm

Zasilanie: 12VDC
Pobór prądu: 270mA
Wymiary 67x20,5x28,5mm

Uniwersalny moduł sterujący B4

Moduł umożliwiający sterowanie 2 bram automatycznych.
Może sterować także innymi urządzeniami działającymi
przy wykorzystaniu bezpotencjałowego styku NO / NC
Maksymalne obciążenie : 2x24V/1A

Przycisk wyjścia OP04

Elektrozaczep symetryczny
z pamięcią R6

Urządzenie łączy w sobie funkcje modułów B2 i B3,
Umożliwia sterowanie dowolnymi urządzeniami
o maksymalnym obciążeniu: 1x230V/1A + 2x24V/1A
Wyjście przekaźnikowe NO / NC
Wymiary: 95x50x36

Przycisk wyjścia OP05
Podświetlany przycisk
Montaż podtynkowa
Obciążalność: 3A / 36V
Typ styku: NO/NC/COM
Wymiary 86x86x2mm

Sterownik radiowy dwukanałowy SR-2K
Sterownik umożliwiający sterowanie urządzeniami za pomocą pilota

Zasilanie 12V DC; Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM
Maksymalnie obciążenie styku przekaźnika 5A / 24VDC
Częstotliwość 433MHz; Zasięg w terenie otwartym 65m

Brelok
RFID 125 kHz, standard UNIQUE

Przełącznik stacji bramowej F4300
Umożliwia podłączenie dodatkowej stacji
bramowej lub kamery CCTV
Zasilanie: 14V
Pobór prądu: 210mA
Wymiary: 80 x 90 x 25mm

Przycisk wyjścia OP06
Obudowa aluminiowa
Montaż podtynkowa
Obciążalność: 3A / 36V
Wymiary 86x86x7mm

Akcesoria

Elektrozaczep symetryczny
R4

PL12
Pilot do programowania stacji bramowych
z czytnikiem kart zbliżeniowych S561A S562A
S601A S603A.
z czytnikiem linii papilarnych S561Z S601Z.
Czytnika kart zbliżeniowych ZS16 ZS600A.

Naklejka śr.33mm
RFID 125 kHz, standard UNIQUE

Tagi RFID przeznaczone do
współpracy z systemami zbliżeniowej
kontroli dostępu. Kompatybilny także z
systemami Roger i Satel

Karta ISO

Karta ISO

RFID 13,56 MHz, standard Mifare

RFID UHF 860-960 MHz, standard Alien Higgs

Brelok
RFID 13,56 MHz, standard Mifare
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Dystrybutor

Al.. Jerozolimskie 311, 05-816 Reguły (k. Warszawy)
tel.: 22 817 4008, tel./fax: 22 837 0286,
biuro@vidos.pl
www.vidos.pl
www.comwei.pl

