
Едноабонатна система

Комплекта се състои от монитор, външен панел
и захранване. Системата може да бъде разширена
с втори монитор и допълнителна PAL камера.

Видеодомофон MVC-8100 / MVC-8200
(с 7,0" екран или с 4,3" екран) Thouch функционални 
сини бутони, без слушалка. Регулация на яркост, 
гласност и изключване от абонат. Контролно 
включване на монитор. Включена монтажна стойка.

Външен панел BVC-8000
Метален с малки размери и козирка. Бутон за повик-
ване, цветна камера с LED осветител, високоговори-
тел и микрофон. Етикет за опис на абонат. 
Позволява свързване на ел.брава.
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сх. 5 - Клеми на монитор

Монитор MVC-8100
Захранване: 15V DC / 0.6A
Препоръчително захранване: 15V DC / 1.2A
Размер на екрана: 7 "
Степен на защита: IP30
Работна температура: 5 - 40 ° C
Контрол на силата на разговора: да
Контрол на силата на разговора: да
Регулиране на яркостта: да
Настройка на цвета: да

Монитор MVC-8200
Захранване: 15V DC / 0.4A
Препоръчително захранване: 15V DC / 1.2A
Диагонал на екрана: 4.3 "
Степен на защита: IP30
Работна температура: 5 - 40 ° C
Контрол на силата на разговора: не
Контрол на силата на звука при разговор: да
Регулиране на яркостта: да
Регулиране на цвета: да

Външен панел BVC-8000 
Захранване от монитора (VC, GND): 12V DC / 0,15A
Натоварване на релейните контакти: 12V / 1A макс.
Конвертор: CMOS
Разделителна способност на камерата: 
700 телевизионни линии
Ъгъл на гледане на камерата: 60º хоризонтално
Чувствителност на камерата: 0,1 LUX
Степен на защита: IP42
Работна температура: -20º ... + 50ºC


