Dveřní stanice DS2 Control4®

Dveřní stanice DS2 Control4 (C4-DS2FM, C4-DS2FMKP, C4-DS2SM, C4-DS2SMKP)
Dveřní stanice DS2 od Control4 nabízí skvělou funkci audio a HD video interkomu a zákazníkům tak umožňuje sledovat a komunikovat s
hlavními dveřmi nebo bezpečnostní bránou. Dveřní stanice jsou vybaveny dotykovými obrazovkami Control4, díky kterým si budete moct
doma užívat větší pohodu a klid.
• Dveřní stanice se dodávají s možností zapuštěné nebo povrchové montáže.
• Volitelná integrovaná klávesnice je ideální pro zákazníky, kteří chtějí mít brány nebo dveře více zabezpečené.
• Vysoká rychlost připojení.
• Kameru si můžete zobrazit nezávisle na interkom hovoru.
• Vylepšené nízké osvětlení.
• Detekce pohybu.
• Snímky z kamery lze poslat e-mailem na mobilní zařízení.
• Zvuky zvonku může prodejce různě upravovat.

Dveřní stanice DS2 Control4®
Produktový kód

C4-DS2FM, C4-DS2FMKP, C4-DS2SM, C4-DS2SMKP

Rozlišení kamery

1280 × 960 (Š × V)

Pozorovací úhel kamery

120° × 90° × 145° (Š × V × diagonální)

Kamera s infračerveným (IR) nočním viděním

Ano

Kodeky pro přehrávání videa

H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

Mikrofon

Ano (integrovaný)

Reproduktor

2W

Video

Zvuk

Akustický tlak

78 dB (1 kHz @ vzdálenost 1 metr)

Kodeky pro přehrávání audia

G.711, G.729

Napájení

PoE 802.3af (Třída 0 - 12,95 W)

LAN

10/100Base-TX s Auto-MDIX, RJ-45

Relé výstupy

NC/NO kontakty, max 30 V/1 A AC/DC

Aktivní výstup

8 V – 12 VDC / 400 mA

Povrchová montáž

4,21 × 9,21 × 1,10″ (107 × 234 × 28 mm) (Š × V × H)

Zapuštěná montáž

5,12 × 10,12 × 0,20″ (130 × 257 × 5 mm) (Š × V × tloušťka vyčnívající ze zdi)

Provozní teplota

-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Rozhraní

Rozměry

Mechanické vlastnosti

Skladovací teplota

-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Relativní vlhkost

10% – 95% nekondenzující

Stupeň krytí

IP 54
Příslušenství

C4-DS2PLATE-BL

Adaptér staré instalační krabice pro dveřní stanici
Rozměry: 10,24 × 5,12″ (260 × 130 mm)
Instalační krabice pro dveřní

C4-DS2BB

stanici DS2 Rozměry:
• Krabice: 4,41 × 9,53 × 1,85″ (112 × 242 × 47 mm)
• Krabice zapuštěná do zdi: Rozměry: 4,25 × 9,44″ (108 × 240 mm)

Chcete-li aktualizovat starou dveřní stanici na novou dveřní stanici DS2,
přejděte na ctrl4.co/ds2upgrade
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