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TEL - domovní telefony - videotelefony SAMSUNG
007.1.2.10 - vstupní interkomy S
SCP-610

DOPRODEJ - Interkom s barevnou kamerou, 1 tlačítko

WISENET (Sam

kamera s interkomem vhodná pro systémy řady SHT-3005 a SHT-3305,
obsahuje LED diody pro noční infra-přísvit kamery,
pinhole kamera s antivandal kovovým krytem, IP43,
propojení pomocí 4 vodičů, rozměry 97x130x24mm,
napájení 12VDC/1.8W

333 23201

007.1.2.30 - monitory S
DOPRODEJ - Videotelefon s barevným 5" LCD monitorem

WISENET (Sam

5" barevný TFT-LCD monitor určený pro instalaci na stěnu,
umožňuje připojit 1 až 3 barevné kamery SCN-610/611 (max. 1 tablo SHT-5084),
lze rozšířit o další 3 videotelefony SHT-3005-XM nebo SHT-3005-W,
připojitelné 2 elektronické zámky SHS-1320-K nebo nízkoodběrové otvírače,
dotykové ovládání, obsahuje napájecí zdroj pro zvonková tabla (interkomy),
napájení 230VAC 20W, rozměry 275x125x40mm, hmotnost 1.2kg

SHT-3305-LM

DOPRODEJ - Videotelefon s barevným 4.3" LCD monitorem

WISENET (Sam

4.3" barevný TFT-LCD monitor určený pro instalaci na stěnu,
umožňuje připojit 1 až 2 barevné kamery SCN-610/611 (max. 1 tablo SHT-5084),
lze rozšířit o další 3 videotelefony SHT-3305-XM,
připojitelné 2 elektronické zámky SHS-1320-K nebo nízkoodběrové otvírače,
paměť 128 snímků, obsahuje napájecí zdroj pro kamery (interkomy),
napájení 230VAC 20W, rozměry 221x132x37mm, hmotnost 1.2kg

333 22101

SHT-6805-XM

DOPRODEJ - Videotelefon s barevným 5" LCD monitorem

WISENET (Sam

5" barevný TFT-LCD monitor řady 6805 určený pro instalaci na stěnu,
umožňuje připojit 1 až 2 barevné kamery SCN-610/611 a 1 tablo SHT-5084,
obsahuje napájecí zdroj pro kamery (interkomy),
napájení 230VAC 20W, rozměry 216x260x42mm, hmotnost 1.2kg

333 22201

007.1.2.80 - motorické kliky
SHS-5120K

DOPRODEJ - Elektromotorický zámek s klikou na identifikační čip a kód

WISENET (Sam

elektronicky řízená bezpečnostní klika pro až 20 uživatelů s oboustranným kováním,
integrovaná čtečka karet a digitální kódová klávesnice s dotykovým ovládáním,
zamykání elektromotoricky vysouvanou západkou a el. magnet. blokováním kliky,
odemknutí: číselným kódem / kartou s RF čipem / mechanickým klíčem,
možnost propojení s monitorem řady SVD-5033/4332,
napájení 8x AA alkalická 1,5V baterie (záložní kontakt pro 9V baterii),
rozměry venkovní část 82x299x20mm, vnitřní část 78x318x31mm,
integrovaný sabotážní hlásič a detektor vysoké teploty, hmotnost 2.6kg

333 29101

007.99.1.10 - ukončená výroba Sam
SCP-610

DOPRODEJ - Interkom s barevnou kamerou, 1 tlačítko

WISENET (Sam
333 23201

kamera s interkomem vhodná pro systémy řady SHT-3005 a SHT-3305,
obsahuje LED diody pro noční infra-přísvit kamery,
pinhole kamera s antivandal kovovým krytem, IP43,
propojení pomocí 4 vodičů, rozměry 97x130x24mm,
napájení 12VDC/1.8W

SHT-3005-XM

DOPRODEJ - Videotelefon s barevným 5" LCD monitorem

WISENET (Sam

5" barevný TFT-LCD monitor určený pro instalaci na stěnu,
umožňuje připojit 1 až 3 barevné kamery SCN-610/611 (max. 1 tablo SHT-5084),
lze rozšířit o další 3 videotelefony SHT-3005-XM nebo SHT-3005-W,
připojitelné 2 elektronické zámky SHS-1320-K nebo nízkoodběrové otvírače,
dotykové ovládání, obsahuje napájecí zdroj pro zvonková tabla (interkomy),
napájení 230VAC 20W, rozměry 275x125x40mm, hmotnost 1.2kg

333 22001
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TEL - DOPRODEJ - TEL - video-interkomy Samsung
007.99.1.10 - ukončená výroba Sam
SHT-3305-LM

DOPRODEJ - Videotelefon s barevným 4.3" LCD monitorem

WISENET (Sam

4.3" barevný TFT-LCD monitor určený pro instalaci na stěnu,
umožňuje připojit 1 až 2 barevné kamery SCN-610/611 (max. 1 tablo SHT-5084),
lze rozšířit o další 3 videotelefony SHT-3305-XM,
připojitelné 2 elektronické zámky SHS-1320-K nebo nízkoodběrové otvírače,
paměť 128 snímků, obsahuje napájecí zdroj pro kamery (interkomy),
napájení 230VAC 20W, rozměry 221x132x37mm, hmotnost 1.2kg

333 22101

SHT-6805-XM

DOPRODEJ - Videotelefon s barevným 5" LCD monitorem

WISENET (Sam

5" barevný TFT-LCD monitor řady 6805 určený pro instalaci na stěnu,
umožňuje připojit 1 až 2 barevné kamery SCN-610/611 a 1 tablo SHT-5084,
obsahuje napájecí zdroj pro kamery (interkomy),
napájení 230VAC 20W, rozměry 216x260x42mm, hmotnost 1.2kg

333 22201

SHS-5120K

DOPRODEJ - Elektromotorický zámek s klikou na identifikační čip a kód

WISENET (Sam

elektronicky řízená bezpečnostní klika pro až 20 uživatelů s oboustranným kováním,
integrovaná čtečka karet a digitální kódová klávesnice s dotykovým ovládáním,
zamykání elektromotoricky vysouvanou západkou a el. magnet. blokováním kliky,
odemknutí: číselným kódem / kartou s RF čipem / mechanickým klíčem,
možnost propojení s monitorem řady SVD-5033/4332,
napájení 8x AA alkalická 1,5V baterie (záložní kontakt pro 9V baterii),
rozměry venkovní část 82x299x20mm, vnitřní část 78x318x31mm,
integrovaný sabotážní hlásič a detektor vysoké teploty, hmotnost 2.6kg

333 29101
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