Utworzono: piątek, 23 kwiecień 2021
WIDEODOMOFONY > LEELEN

Zestaw LEELEN IP Zestaw stacja NO15E + Monitor
V31ANY + Switch TCPIP_SPOE + Zasilacz
Producent: LEELEN
Zestaw LEELEN IP 7" z pamięcią V31ANY +&nbsp; NO15E +
Switch TCPIP_SPOE
Nowa seria wideodomofonow Leelen oparta jest o protokoł TCPIP,
wideomonitor wyposażony został w bardzo intuicyjne menu z
ekranem dotykowym, dlatego obsługa wideomoniotra nie jest
skomplikowana. Bramofon No15E z wbudowanym czytnikiem
zbliżeniowym wykonany z aluminium oraz szkła hartowanego
wpasuję się w każdy obiekt i nada charakteru inwestycji.
W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
panel bramowy&nbsp; No15E (podtynkowy)
monitor V31ANY (biały)
switch sPoE dla 8 odbiornikow Leelen (8+1)
zasilacz HDR-60-15
3 breloki zbliżeniowe
Połączenie stacja - monitor realizowane jest poprzez lokalną sieć
LAN. Rekomendowana kategoria przewodu LAN: CAT-5e, 6.
Monitor kolorowy bezsłuchawkowy z ekranem 7", biały
Komunikacja głosowa oraz wizyjna z osobą znajdującą się przy
panelu zewnętrznym oraz możliwość zdalnego otwarcia
furtki/drzwi. Możliwość zapisywania wideo i zdjęć z paneli
zewnętrznych, a w przypadku nieobecności lokatora pozostawienia
dla niego wiadomości głosowej (nagrywanie filmow z dźwiękiem).
Panel wewnętrzny rejestruje każde nieodebrane połączenie wraz z
datą i czasem.
Podstawowe właściwości:
wyświetlacz pojemnościowy 7"&nbsp;kolorowy LCD o
rozdzielczości 800x480
interfejs sieciowy LAN - 10/100 Base-Tx
system operacyjny Android
intuicyjne interaktywne menu
funkcja prywatności
możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
obsługa zewnętrznych kamer IP
przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
niezależne otwieranie bramy (wspołpraca z kontrolerem bramy)
funkcja interkomu - rozmowa pomiędzy monitorami
informacje o stanie otwarcia drzwi oraz bramy
zapis zdjęć lub filmow - wbudowana pamięć
obsługa IP-CCTV&nbsp;
wymiary: 200x140x16 mm
zasilanie: sPoE / 12-24V DC (max. 9W)
Stacja bramowa No15E
Panel z frontem wykonanym z hartowanego szkła. Wyposażony w
pojedynczy przycisk wywołania oraz czytnik kart RFID w
standardzie Mifare 13.56MhZ. Kompaktowe wymiary z szerokością
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Zestaw LEELEN IP Zestaw stacja NO15E + Monitor
V31ANY + Switch TCPIP_SPOE + Zasilacz
poniżej 10cm.&nbsp;
Podstawowe właściwości:
kamera kolorowa o rozdzielczości 1920x1080
interfejs sieciowy LAN - 10/100 Base-TX
zgodność z Onvif
werjsa 1-abonentowa
sterowanie elektrozaczepem - styk NO/NC
czytnik zbliżeniowy: Mifare 13,56MHz
integracja z modułem bramy oraz komunikaty zwrotne o stanie
drzwi i bramy
doświetlenie diodami światła białego
konfiguracja przez Web Service (przez przeglądarkę
internetową)
montaż podtynkowy
wymiary panela podtynkowego: 168 x 93 x 32 mm
zasilanie:&nbsp; sPoE / 12-24V DC (max. 10W)
Przełącznik sieciowy TCPIP_SPOE dostosowany jest do pracy z
produktami serii TCPIP, posiada funkcję zasilania SPOE.
Przełącznik zapewnia zasilanie urządzeń końcowych przy użyciu
przewodu UTP. Stosując zasilanie SPoE należy dostosować moc
zasilacza do ilości podłączonych urządzeń.

Cena: 2706.00zł netto: 2200.00zł
Cena promocyjna: 2151.27zł netto: 1749.00zł
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