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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τροφοδοσία 18V DC  - PS-1810DIN
Κατανάλωση Max 400mA(JK-1MED, JK-1MD), Max 200mA (JK-1HD),                       

Max 120mA (JK-1SD) , Max 95mA (JKW-BA)
Κλήση Κουδούνισμα. Εικόνα & ήχος για 45 δευτερόλεπτα 
Επικοινωνία Διάρκειας περίπου 1 λεπτού 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ (hands-free), ενεργοποιείται πατώντας στιγμιαία 
το πλήκτρο TALK
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ (press-to-talk), ενεργοποιείται πατώντας 
το πλήκτρο TALK για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο 

Μόνιτορ Έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών, τεχνολογίας LCD TFT, 525 γραμμών
Έξοδος video NTSC, 1Vp-p/75Ω
Νυχτερινή λήψη Μέχρι 50cm από την κάμερα, με τη βοήθεια λευκών LED.                         

Το φόντο παραμένει σκοτεινό για καλύτερη απεικόνιση των επισκεπτών 
Κυπρί 24V AC/DC, 500mA (ξηρή επαφή Ν/Ο)
Συνδεσμολογία Σταθμός εισόδου με το κύριο μόνιτορ: 

Χάλκινο καλώδιο 2 συρμάτων, χωρίς θωράκιση 
Κύριο μόνιτορ με το δευτερεύον μόνιτορ: 
Χάλκινο καλώδιο 4 συρμάτων, χωρίς θωράκιση 

Αποστάσεις Από το μόνιτορ έως τον σταθμό εισόδου: 
καλωδίων 50m (0,65mmΦ), 100m (1,0mmΦ)

Από το κύριο μόνιτορ έως τελευταίο δευτερεύον: 
50m (0,65mmΦ), 100m (1,0mmΦ)

Είδος καλωδίων Χρησιμοποιείστε απλά παράλληλα τηλεφωνικά σύρματα 
(όχι συνεστραμένα), κατά προτίμηση μονόκλωνα. 
Συνιστάται η χρήση καλωδίου από PE. Με άλλους τύπους 
καλωδίων οι μέγιστες αποστάσεις μπορεί να διαφέρουν.

Μόνιτορ JK-1MD Σταθμός εισόδου
JK-DVF

Σταθμός εισόδου
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Σταθμός εισόδου
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Θυροτηλέφωνο 
JK-1SD

97

12
9

35.5

FVD-KJAD-KJ

135 45

8

902

JK-1MD, JK-1HD

581

135 27

JK-1SD

581

80 27

JK-DV

371

98 25

29.5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

• Πλήκτρο για τη ρύθμιση ευαισθησίας φωτεινότητας. 
• Έξοδος video σήματος NTSC για σύνδεση σε οθόνη Η/Υ,

τηλεόραση, DVR κλπ.
• Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό ανιχνευτή

(πυρκαγιάς, κίνησης κλπ).
• ΤFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5΄΄
• Δυνατότητα αυτόκλησης (Monitoring) για οπτικοακουστικό

έλεγχο της εισόδου, χωρίς να έχει προηγηθεί κλήση και χωρίς
ο εσωτερικός ήχος να ακούγεται έξω.

• Αυτόματο άνοιγμα της πόρτας. 
• Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης ομιλίας / 

έντασης κουδουνίσματος. 
• Πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών. 

Για τον έλεγχο μίας εξωτερικής συσκευής / λειτουργίας
(όπως γκαραζόπορτα, φως εισόδου κ.α). 

• Επέκταση ήχου κλήσης. 
Μεταφορά του ήχου κλήσης και σε 3° εσωτερικό 
ή εξωτερικό χώρο (π.χ στον κήπο).

• Δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου access control. 

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΑ

Pan Tilt & 
Zoom 4 σύρματα

για εύκολη
εγκατάσταση

Δυνατότητες συστήματος:  
• Έλεγχος 1 εισόδου από 1 ή 2 εσωτερικά σημεία.
• Επίτοιχα έγχρωμα μόνιτορ και θυροτηλέφωνα 

ανοικτής συνομιλίας. 
• Χειριστήριο Pan Tilt & Zoom (μεταβλητής εστίασης)

στα μόνιτορ.
• Ενδοεπικοινωνία γενικής κλήσης (all call).
• 3 διαφορετικοί τύποι σταθμών εισόδου με έγχρωμη

κάμερα και ευρυγώνιο φακό Pan Tilt & Zoom.
Επιλέξτε τον σταθμό εισόδου που ταιριάζει καλύτερα 
στις δικές σας απαιτήσεις: 
JΚ-DV: Επίτοιχος, αντιβανδαλιστικός από χυτό μέταλλο 
με θέση για το όνομα. 
JΚ-DVF: Εντοιχιζόμενος, αντιβανδαλιστικός από ανοξείδωτο 
ατσάλι με θέση για το όνομα.  
JΚ-DA: Επίτοιχος, με πλαστική πρόσοψη.

• Ανοικτή συνομιλία με αυτόματη ενεργοποίηση 
(hands-free) ή press-to-talk.

• Εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού, ακόμα και τη νύχτα.
Η αυτόματη ενεργοποίηση λευκού LED στην κάμερα επιτρέπει 
την έγχρωμη εικόνα στο μόνιτορ ακόμα και τη νύχτα. 

Το κύριο μόνιτορ διατίθεται και με μνήμη καταγραφής 
επισκεπτών, κατόπιν ειδικής παραγγελίας (JK-1MED)
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