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 VandalVeto®  דיגיטלי מערכת אינטרקום   
 מיפרט טכני           
 
 

 כללי
  .  צבע -דיגיטלית  TVמערכת אינטרקום 

צל -תא פוטו ,Proximityעם צג גרפי,  מהודר וידיאו -חיצוני אודיופנל  ת יחיד ●  כוללתהמערכת 
מותקן   LCD TFT 7"  - Hand Freeמוניטור דירתי  מסך  ●רמקול  מיקרופון, לתאורת הפנל בחשיכה,

כולל  ,עם שפופרת מותקן על הקיר 4מסך " או מוניטור דירתיכולל רמקול ולחצני בקרה  ,על הקיר
            ● יןיחיבור לעמדת שומר בלובי הבנאפשרות  ●שלוחת אודיו פנימית  ●קרה רמקול ולחצני ב

 ● VandalVeto® הציוד מיוצר בסין עבור 
 

  VVA3דגם   -ראשי פנל כניסה 
 :  , כוללמלוטש  4mm מאלומיניוםבצבע כסף פנל כניסה  ●
                           ילהלתאורת ל IRלדים  7עם   CCD 1/3" Sony 0.05luxמצלמה צבע   -   
  אפשרות לכיוון זוית המצלמה  -   
 מיקרופון /רמקול מובנים בפנל   -   
  כותב עבריתדיגיטלי מואר באור כחול ,  "3.5 צג גרפי  -   

 מאפשר דפדוף לשמות הדיירים , תכנות והודעות      
 חת דלת ע"י קודולפתיקריאה לדירות מיועד ל  )מגע( Touchלוח מקשים   -   

 (מופעל אוטומטית) מואר באור כחול במצב חשיכה הלוח      
 צל להדלקת תאורת הפנל בתנאי חשיכה -תא פוטו  -   
 משתמשים) 999(עד   Proximityאפשרות פתיחת דלת ע"י כרטיס קירבה   -   

  155x375x46mm מידות
  0.7w 12vDCמתח עבודה 

 20°C - +70°C-טמפרטורת עבודה 
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 רמקול

 מסך תצוגה
 "3.5  גרפי

Led  תאורת לילה 
 

 מצלמה

 דפדוף למטה
 דפדוף למעלה

 צל-תא פוטו

 Proximity קורא כרטיסים

 קריאה לשומר

 לחצנים

 מיקרופון

VVA3 
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  VVG8דגם  - FreeHand - צבע  "TV TFT 7מוניטור 
         Hand Freeצבע , ללא שפופרת  -  "LCD TFT 7,מסךמוניטור שטוח 

 מיועד להתקנה על הקיר .
 פנל הראשידו כיווני עם  דיבורהמוניטור מאפשר    -
 הדלקת תמונה אוטומטית עם קבלת קריאה מהפנל    -
 הדלקה עצמית (ללא דיבור)   -
 לחצן פתיחת דלת    -
 ן קריאה לשומרלחצ   -

 18vDCמתח עבודה   
 STBY  0.3w , הספק במצב  5.5wהספק מקסימלי  

 (ניתן לשינוי) שנ'45זמן דיבור  
  240x151x32mm מידות

 20°C - +50°C- טפרטורת עבודה 
 

 4GVVדגם  -  צבע  TVמוניטור 
 צבע , עם שפופרת לדיבור  -  CRT  "4מוניטור שטוח , מסך 

 מיועד להתקנה על הקיר 
 המוניטור מאפשר דיבור דו כיווני עם פנל ראשי -
 הדלקת תמונה אוטומטית עם קבלת קריאה מהפנל  -
 לחצן פתיחת דלת -

 225x190x49mm מידות
  20°C-+50°C-טמפרטורת עבודה 

 
 A 601VVדגם   -שלוחת אינטרקום פנימית  

 שפופרת דיבור 
     מיועד להתקנה על הקיר

 דיבור דו כיווני עם פנל ראשי -
 פתיחת דלת  -
 קריאה לשומר -

 18vDCמתח עבודה  
 STBY  0.8w, הספק במצב  1.5wהספק מקסימלי   

 220x95x60mmמידות 
  20°C-+50°C-טמפרטורת עבודה 
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VVG4 

VVG8 

VV601A 
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 VVA2  דגם –דירות  2 –מפצל ל 
 דירות  2 –מפצל אקטיבי ל 
 יציאות  2כניסה ראשית + 

 125x50mm מידות
 
 

 VVA4דגם  – 4 –מפצל ל 
 דירות  4 –מפצל אקטיבי ל 

 ותיציא 2ראשית + כניסה
 125X150mm מידות

 
 

 VVA8דגם  – 8 –מפצל ל 
 דירות 8 –מפצל אקטיבי ל 
 יציאות 2כניסה ראשית + 

 140x175mm מידות
 
 

 VV602  דגם –ספק כח 
 ספק כח ראשי 

12vDC –  אספקת מתח לפנל ראשי 
12vDC –  אספקת מתח למנעול חשמלי 
18vDC –  אספקת מתח לדירות 

 
 SVVPדגם  –צל ספק כח למפ
 אספקת מתח למוניטורים  -  18vDCספק כח מישני 

 דירות )  20לכל  יח' מותקן במערכת הורטיקלית לפני הצורך (בממוצע
 
 

 חיווט והתקנה 
 בלבד גידים  5חיווט והתקנת המערכת בכבל  -
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