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DOMOFON ''EURA'' ADP-22A3
''FLUMINO'' 1-rodzinny biały
mała kaseta
Cena

145,00 zł

Kod EAN

5905548275499

Opis produktu
Domofon ADP-22A3 "FLUMINO" składa się z: modułu zewnętrznego (bramofonu), modułu wewnętrznego
(unifonu) oraz zasilacza.
Funkcje:
możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
bezpośrednie sterowanie ryglem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi,
prostota obsługi i montażu,
zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza.
Moduł zewnętrzny zamknięty jest w małogabarytowej obudowie wandalo-odpornej, przeznaczonej do montażu zarówno
natynkowego jak i podtynkowego. Istnieje możliwość wyboru 1 z dostępnych fabrycznie 8 melodii gongu.
Charakterystyka zestawu ADP-22A3 "FLUMINO":
słuchawkowy unifon z magnetycznym podtrzymywaniem słuchawki,
8 melodii gongu do wyboru,
przycisk regulacji poziomy dźwięku melodii gongu,
obsługa jednego wejścia,
1-lokatorska kaseta,
montaż natynkowy / podtynkowy kasety,
kaseta wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
daszek ochronny kasety,
możliwość samodzielnego montażu.

Specyfikacja techniczna
zobacz mniej Zestaw
Napięcie zasilania
Pobór mocy - czuwanie / praca
Ilość przewodów łączących
Ilość obsługiwanych wejść
Interkom
Możliwa rozbudowa
Kaseta zewnętrzna
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego
Rodzaj komunikacji
Maks. liczba lokatorów
Materiał obudowy
Sposób montażu kasety zewn.
Czytnik zbliżeniowy
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12 V DC
3W/7W
2
1
Nie
Nie
Brak
Przewodowa
1
Stop aluminium
Natynkowy/Podtynkowy
Nie

Daszek ochronny
Współczynnik ochrony
Temperaturowy zakres pracy kasety
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)
Waga netto kasety
Unifon
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego
Ilość melodii gongu
Głośnomówiący
Temperaturowy zakres pracy unifonu
Wymiary unifonu (W x SZ x G)
Waga netto unifonu
Dane logistyczne
Wymiary opakowania (W x SZ x G)
Waga brutto opakowania
Typ opakowania
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Tak
IP44
-18ºC ~ +45ºC
142 x 65 x 50 mm
220 g
12 V DC
8
Nie
0ºC ~ +55ºC
247 x 79 x 60 mm
340 g
161 x 264 x 76 mm
767 g
Karton

