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Σειρά JK 
Λειτουργία PanTilt, έλεγχος ευρείας γωνίας και ζουμ στην εικόνα1

ΠΟΡΤΑ

2
ΔΩΜΑΤΙΑ

JK-DV
Επίτοιχη αντιβανδαλιστική 
κάμερα από χυτό μέταλλο

(173 x 98 x 27 χιλ.)

Λειτουργία PanTilt και Ζουμ με έλεγχο ευρείας γωνίας 
Ανοικτή συνομιλία και επικοινωνία χωρίς ακουστικό
• 1 μπουτονιέρα εισόδου & 2 μόνιτορ (με οθόνη 3,5'') και ενδοεπικοινωνία μεταξύ των μόνιτορ
• Ανοικτή ακρόαση και συνομιλία, αυτόματη ενεργοποίηση με φωνή
• Ενσωματωμένη μονάδα μνήμης για την καταγραφή επισκεπτών ακόμη και κατά την απουσία μας (JK-1-

MED μόνο)
• Μοντέρνα σχεδίαση & λεπτή γραμμή, με πάχος μόνο 27 χιλ.
• Αντιβανδαλιστικές μπουτονιέρες εισόδου (κάμερες)
• Λειτουργία Pan Tilt και Ζουμ & έλεγχος ευρείας γωνίας κάμερας
• Προεπιλογή θέσης κάμερας 
• Ρύθμιση φωτισμού με το πλήκτρο “ADJUST”
• Έγχρωμη εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (ακόμη και τη νύχτα) χωρίς εξωτερικό φωτισμό
• 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
• Διακόπτης περιορισμού συνομιλίας με το πάτημα του κουμπιού TALK
• Ενδεικτικό LED ομιλίας κόκκινου χρώματος
• Θυροτηλέφωνο χωρίς ακουστικό (JK-1SD)
• Πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας & ρύθμιση πλήκτρου TALK, έξοδος σήματος video
• Εξωτερική είσοδος

JKW-BA Adaptor μεγάλων αποστάσεων για τη σειρά JK

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

JK-DA
Επίτοιχη κάμερα

(129 x 97 x 35,5 χιλ.)

IER-2 
Μονάδα επέκτασης 

κλήσης
(120 x 88 x 29 χιλ.)

IER-2 
Μονάδα επέκτασης κλήσης

(120 x 88 x 29 χιλ.)

JKW-BA
Μονάδες DIN 7 (109 x 123 x 61 χιλ.)

JK-1MD
Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς 

ακουστικό (κύριο)
(185 x 135 x 27 χιλ.)

JK-1HD
Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς 
ακουστικό (δευτερεύον)

(185 x 135 x 27 χιλ.)

ή

JK-1MED
Έγχρωμο μόνιτορ με 

ενσωματωμένη μνήμη (κύριο)
(185 x 135 x 27 χιλ.)

JK-1SD
Θυροτηλέφωνο χωρίς ακουστικό

(185 x 80 x 27 χιλ.)

Κιτ
Κανονικό

AC-10S
Επίτοιχο πληκτρολόγιο 

συστήματος ελέγχου πρόσβασης
(125 x 98 x 33 χιλ.)

JKW-BA
Adaptor μεγάλων 

αποστάσεων
(109 x 123 x 61 χιλ.)

EL-12S 
Ηλεκτρική 

κλειδαριά (κυπρί)

: Τροφοδοτικό PS-1810DIN : Μετασχηματιστής AC
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PS
Καλώδιο: Συνιστάται η χρήση καλωδίου με μόνωση από πολυαιθυλένιο (PE).

μόνιτορ 
χωρίς μνήμη

μόνιτορ με 
μνήμη

JKS-1AD: JK-1MD & JK-DA 
JKS-1ADV: JK-1MD & JK-DV 
JKS-1ADF: JK-1MD & JK-DVF

JKS-1AED: JK-1MED & JK-DA 
JKS-1AEDV: JK-1MED & JK-DV 
JKS-1AEDF: JK-1MED & JK-DVF 

• Κάμερες JK σε απόσταση μέχρι 
200 m από το JKW-BA (JKW-BA 
μέχρι το μόνιτορ: μέχρι και 100 μ.)

Χρησιμοποιήστε ειδικό καλώδιο για 
το JKW-BA:
• 0,65 χιλ. Ø έως 1,2 χιλ. Ø 
• Μόνωση: PE (ποτέ PVC)
• Χάλκινο

MGF-30
Βάση για την τοποθέτηση 

της κάμερας  
JK-DV με κλίση 30° 

SBML1
Επιτραπέζια βάση για 

μόνιτορ

JK-DVF-AC 
Πρόσοψη από ανοξείδωτο μέταλλο 

(συμπεριλαμβανομένης κάμερας και 
μεγάφωνου) με φωτιζόμενο πληκτρολόγιο 

100 κωδικών

KJKF 
Πρόσοψη μπουτονιέρας 

από ανοξείδωτο μέταλλο με 
φωτιζόμενο πληκτρολόγιο 100 

κωδικών

Μέχρι 200 μ. (1,2 χιλ. Ø)

Συμβατό με JK-1MD, JK-1MED

Μέχρι και 100 μ. (1,2 χιλ. Ø)

2 2

PS

PSPS : Τροφοδοτικό PS-1810DIN

JK-DV JKW-BA JK-1MED

JK-DV + AC-10S
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Ενσωματωμένη μονάδα μνήμης
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