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KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2710
MODU£ M2710 SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO DSX
Przeznaczony do stosowania w obiektach o dowolnej konfiguracji, jak budynki wolnostoj¹ce lub zamkniête osiedla
itp. Zawiera kamerê kolorow¹, odbiornik pilota radiowego, klawiaturê zbli¿eniow¹ oraz skaner linii papilarnych lub
czytnik kart RFID.
CECHY:
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kolorowy obraz w systemie, obudowa modu³u wykonana jako wtrysk stopu aluminium
podœwietlenie podczerwieni¹, obracana w poziomie kamera za szyb¹ z poliwêglanu
graficzny wyœwietlacz LCD widoczny w dzieñ i w nocy !
zbli¿eniowa, œwiec¹ca klawiatura niewra¿liwa na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
wbudowana obs³uga listy lokatorów wydzielone przyciski funkcyjne
skaner linii papilarnych lub czytnik RFID . (*)
instalacja prowadzona p³askim 6-¿y³owym kablem telefonicznym lub UTP
komutowane w systemie indywidualne linie rozmówne !
mo¿liwoœæ ³¹czenia w system wielu budynków
mo¿liwoœæ przekierowania po³¹czeñ do innego lokalu
³¹cznoœæ z portierem
³¹cznoœæ z dowolnej bramy wejœciowej z dowolnym aparatem
obs³uga obiektów o wielu wejœciach
otwieranie drzwi lub bramy kodem ogólnym lub indywidualnym
otwieranie drzwi lub bramy za pomoc¹ pilota radiowego
otwieranie drzwi lub bramy za pomoc¹ skanu linii papilarnych (*)
otwieranie drzwi lub bramy za pomoc¹ czytnika kart RFID (*)
programowanie przez u¿ytkownika jego w³asnego kodu
mo¿liwoœæ zdalnego otwierania aparatem bramy wjazdowej
niewra¿liwoœæ systemu na zwarcie dowolnej linii rozmównej
konfiguracja parametrów roboczych systemu za pomoc¹ zewnêtrznego
komputera !!

P

mo¿liwoœæ rejestracji wszystkich zdarzeñ (wejœæ, u¿ycia kodów itp.) na
zewnêtrznym komputerze
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kod bezpieczeñstwa uniemo¿liwiaj¹cy uruchomienie modu³u zewnêtrznego M2710 po kradzie¿y
archanielska s³yszalnoœæ (sta³a czasowo i praktycznie niezale¿na od wielkoœci systemu)
automatyczna samokontrola systemu

(*) wariant dostêpny za dodatkow¹ op³at¹. Czytnik kart i skaner linii papilarnych wystêpuj¹ alternatywnie.

Mocowanie modu³u podtynkowe za pomoc¹ ko³ków rozporowych przez otwory w denku tylnej czêœci obudowy. Modu³
nale¿y zamocowaæ na takiej wysokoœci by okno kamery znajdowa³o siê ok. 160 cm nad powierzchni¹ ziemi. Mocowanie
natynkowe mo¿liwe za pomoc¹ specjalnej ramki M2710-RD.
W sytuacji wymuszonej pozycji u¿ytkownika stoj¹cego nie w osi prostopad³ej do p³aszczyzny modu³u ustawiæ
odpowiednio k¹t po³o¿enia kamery wkrêtem regulacyjnym. Przy monta¿u modu³u w metalowym s³upie przewidzieæ
mo¿liwoœæ wyprowadzenia na zewn¹trz przewodu anteny odbiornika pilota radiowego.
Pozosta³e parametry eksploatacyjne modu³u :
Pobór pr¹du
Klawiatura steruj¹ca

170 mA (200 mA ze skanerem biometrycznym b¹dŸ czytnikiem RFID)
zbli¿eniowo-dotykowa (brak jakichkolwiek czujników podczerwieni,
elementów mechanicznych b¹dŸ sensorów piezoelektrycznych).
Pe³ne podœwietlenie pól dotykowych (kolor niebieski).

Kamera wideo
Czu³oœæ

PAL, 420 linii (mo¿liwy wariant 700 linii)
0,1 lux, automatyczny tryb B&W przy s³abym oœwietleniu

K¹t widzenia kamery
Regulacja po³o¿enia kamery

90E
obrót w poziomie ok. ± 15E

Wyœwietlacz
Materia³ obudowy

graficzny 130x64 pix, w³asne podœwietlenie, kolor niebieski
stop ZnAl, wykoñczenie : kolor matowy chrom

Mocowanie obudowy
Komunikacja audio

podtynkowe ko³kami lub natynkowe w puszcze os³onowej
tryb g³oœnomówi¹cy, full duplex

Rodzaj kabla po³¹czeniowego
Sposób ³¹czenia kabla

UTP kat.5e 4x2x0,5 (przy odleg³oœciach > 50m - 5x2x0,5)
listwa zaciskowa wewn¹trz modu³u

Dodatkowa kontrola dostêpu

alternatywnie : skaner linii papilarnych typu “swipe” zapis 256 bajtowy,
czytnik kart RFID Unique 125 kHz, zasiêg 2-4 cm, odczyt ok. 1 sek

Zakres temperatur pracy

pojemnoœæ czytnika ok. 4000 kart, zapis 40 bitowy
-25EC... +50EC

Zasilanie
Masa

18V z modu³u M2720/M2721
800 g
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