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JF-1MD
Έγχρωμη θυροτηλεόραση χωρίς ακουστικό

 
 

 
 

: Μετασχηματιστής ACPTPS
Καλώδιο: Συνιστάται η χρήση καλωδίου με μόνωση από πολυαιθυλένιο (PE).

JF-DV
Επίτοιχη αντιβανδαλιστική 
κάμερα από χυτό μέταλλο

(173 x 98 x 27 χιλ.)

JF-DVF
Εντοιχιζόμενη αντιβανδαλιστική 
κάμερα από ανοξείδωτο ατσάλι
(209 x 135 x 5,5 / εσοχή 45 χιλ.)

JF-DA
Επίτοιχη πλαστική κάμερα
(131 x 99 x 40 χιλ.) 

JF-1MD
Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς ακουστικό (κύριο)

(179 x 135 x 27 χιλ.)

IER-2
Μονάδα επέκτασης 

κλήσης
(120 x 88 x 29 χιλ.)

JF-1SD
Θυροτηλέφωνο χωρίς 

ακουστικό 
(210 x 82 x 40 χιλ.)

JF-1FD
Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς ακουστικό (δευτερεύον)

(179 x 135 x 27 χιλ.)
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Κιτ
JFS-1AD:  JF-1MD & JF-DA 
JFS-1ADV:  JF-1MD & JF-DV 
JFS-1ADF:  JF-1MD & JF-DVF 

PT

PS

Εξαρτήματα
Εργονομικός σχεδιασμός. Ανοικτή συνομιλία και επικοινωνία
χωρίς ακουστικό 
• 1 μπουτονιέρα εισόδου & 2 μόνιτορ (3,5"), ενδοεπικοινωνία μεταξύ των μόνιτορ δεν είναι εφικτή
• Ανοικτή ακρόαση και συνομιλία, αυτόματη ενεργοποίηση με φωνή
• Μοντέρνα σχεδίαση & λεπτή γραμμή, με πάχος μόνο 27 χιλ.
• Αντιβανδαλιστικές μπουτονιέρες εισόδου (κάμερες)
• Φωτισμός με LED λευκού χρώματος που ενεργοποιούνται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
• Άμεση ενεργοποίηση του μόνιτορ κατά την κλήση
• Οπτική και ακουστική παρακολούθηση της εισόδου χωρίς να προηγηθεί κλήση (αυτόκληση) 
• Δυνατότητα συνομιλίας με το πάτημα του πλήκτρου TALK
• Ενδεικτικό LED ομιλίας, κόκκινου χρώματος
• Θυροτηλέφωνο χωρίς ακουστικό (JF-1SD)
• Πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας & ρύθμιση πλήκτρου TALK

Οπτικό πεδίο

(1) Αρχική οριζόντια θέση (2), (3) Όταν η κάμερα έχει κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω (JF-DA μόνο)

65 εκ.

(1)
(2)

(3)

70 εκ.
50 εκ.

95 εκ.
65 εκ.

JF-2DVF
Μπουτονιέρα με  

2 πλήκτρα, εντοιχιζόμενη

AC-10S
Επίτοιχο πληκτρολόγιο 
συστήματος ελέγχου 

πρόσβασης
(125 x 98 x 33 χιλ.)

JBW-BA
Adaptor μεγάλων 

αποστάσεων
(109 x 123 x 61 χιλ.)

JF-4DVF
Μπουτονιέρα με  

4 πλήκτρα, εντοιχιζόμενη

EL-12S
Ηλεκτρική 
κλειδαριά 

(κυπρί)

MGF-30
Βάση για την τοποθέτηση  

της κάμερας  
JF-DV με κλίση 30° 

KJMF
Πρόσοψη κάμερας

με πληκτρολόγιο συστήματος ελέγχου 
πρόσβασης (εντοιχιζόμενη)

SBML1
Επιτραπέζια βάση για μόνιτορ

 

• Κάμερες JF σε απόσταση μέχρι 250 μ. από το JBW-
BA (JBW-BA μέχρι το μόνιτορ: μέχρι και 50 μ.)

• Κάμερες JA & KC σε απόσταση μέχρι 300 m από το 
JBW-BA (JBW-BA μέχρι το μόνιτορ: μέχρι και 50 μ.)

• Απαιτείται 1 JBW-BA για κάθε είσοδο με κάμερα

Χρησιμοποιήστε ειδικό καλώδιο για 
το JBW-BA:
• 1,0 χιλ. Ø έως 1,2 χιλ. Ø 
• Μόνωση: PE (ποτέ PVC)
• Χάλκινο

Συμβατό με JF-1MD, JF-2MED, KC-1MRD, KC-1GRD, KC-32EU +KC-1MRD/KC-1GRD, 
 JA-2MECD, JA-2MCD

2 2

PS

PS

PS

JF-DV JBW-BA JF-1MD

JBW-BA Adaptor μεγάλων αποστάσεων JF, JA & KC

JBW-BA
7 Μονάδες DIN

(109 x 123 x 61 χιλ.)
RY-3DL 

(140 x 74 x 42 χιλ.)

Έως και 250 μ. (1,2 χιλ. Ø) Έως και 50 μ. (1,2 χιλ. Ø)

:  Τροφοδοτικό 
 Χρησιμοποιήστε τον ίδιο τύπο τροφοδοτικού με το μόνιτορ
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