Wideomonitor KW-E560C

Wideomonitor słuchawkowy KW-E560C
Monitor wideodomofonowy KW-E560C cechuje nowoczesne wzornictwo i
podstawowa, niezbędna funkcjonalność. Wideomonitor został wyposażony w
czytelny 5,6 calowy ekran LCD. Dzięki możliwości rozbudowy do
wideomonitora KW-E560C można podłączyć 2 panele bramowe lub 1 panel
i 1 kamerę dozorową, przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału KW-516F
system można rozbudować do 4 paneli bramowych.

KW-E560C-B

Urządzenie zostało zaopatrzone w funkcje interkomu (komunikacji
wewnętrznej) oraz przekazywania rozmowy pomiędzy urządzeniami
(wideomonitorem i unifonem) wywoływanymi z 1 przycisku panela
bramowego. Sterowanie elektrozaczepem uzupełniliśmy o 3 sekundowe
podtrzymanie czasowe. 12 melodii dzwonka można ustawić w 2 poziomach
głośności lub całkowicie wyciszyć. Sterowanie naszym urządzeniem jest
łatwe dzięki intuicyjnemu menu w języku polskim.
Wideomonitor w obudowie białej lub czarnej ze srebrną ramką, dzięki
wysokiej jakości użytych materiałów jest urządzeniem zadowalającym nawet
najbardziej wymagających użytkowników.

Wyłączny przedstawiciel KENWEI w Polsce: ELFON Sp. z o.o.
KW-E560C-W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KW-E560C-W

SPOSÓB OBSŁUGI
słuchawkowy
WYŚWIETLACZ
5,6" TFT LCD kolorowy
MIN. LICZBA PRZEWODÓW
4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczepu
MAX. LICZBA PANELI ZEWNĘTRZNYCH
2 panele zewnętrzne
MAX. LICZBA KAMER CCTV
2 w tym kamery w panelach bramowych
MAX. LICZBA MONITORÓW/UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCISKU
1 monitor KW-E560C + 1 unifon KW-111
ZASILANIE MONITORA
13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
PAMIĘĆ OBRAZÓW
brak
SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE)
PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
SYGNAŁ AUDIO/VIDEO (WYJŚCIE)
brak
WARUNKI PRACY
temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%
WYMIARY GABARYTOWE
240x136x49
WSPÓŁPRACA Z
KW-111, wszystkie 4-przewodowe panele KENWEI

Współpracuje ze wszystkimi 4 przewodowymi
panelami bramowymi KENWEI
KW-E560C-B

podstawowa konfiguracja

KW-111*

zastosowanie monitora KW-E560C
rozmowa z odwiedzającym
zdalne sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
monitoring zewnętrzny posesji
komunikacja wewnątrz budynku
interkom, przekazanie rozmowy

KW-E560C*
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Konfiguracja dla 1 użytkownika
z zastosowaniem 1 monitora KW-E560C
z dodatkowym unifonem KW-111

* Współpraca:

Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei
** kamery i elektrozaczep wymagają zastosowania zasilania

wg zaleceń producenta
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