
Video kaputelefon rendszerek

Társasházi kaputelefon rendszer
Beltéri készülékek

APV-4MB/2
• 4 vezetékes kommunikáció
• Címezhetô (DIP kapcsoló)
• Modern kivitel
• 2 hangú csengô hangerôszabályozóval
• Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz

(kontaktus)
• „Kitekintés” nyomógomb*

• 4”-os fekete-fehér monitor
*Segítségével a beltéri készülékrôl mûködésbe

hozható a kültéri egységbe szerelt kamera.

Tápellátási igény: 24VDC a társasházi kamera egységtôl
Max. vezetékhossz:

120m (ø 0.65mm)
200m (ø 0.8mm)
300m (ø 1.2mm)

Méret: 228 x 195 x 68 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: 1,5 kg
Kompatibilis kültéri egységek: 

DRC-2/3/4/5/6KMV (társasházi kamera egység)
DRC-403, DRC-403A, DRC-403F, DRC-403DF, DRC-40P

Vezetékezés:
• 4 közös vezeték a kommunikációra a társasházi kapu

egységhez
• 4 vezeték a kommunikációra a kamera egységhez
• 2 vezeték az elektromos zárhoz, csak kontaktus
• 10 vezeték a kültéri egység és a bôvítôje között
• 2 vezeték a tápegységhez (RF-2A)

Ha egy lakáson belül 2 beltéri egységet használunk, akkor
azokat párhuzamosan kell bekötni.

Összekötési lehetôségek 
(egy lakásra vonatkoztatva):
1 társasházi kamera + 1 monitor
1 társasházi kamera + 2 monitor
1 társasházi kamera + 1 kamera + 1 monitor
1 társasházi kamera + 1 kamera + 2 monitor

Megjegyzés:
• Nincs maximalizálva a monitorok száma.
• 5 monitoronként 1db RF-2A tápegységet kell csatlakoz-

tatni a rendszerhez (a társasházi kamera egységnél talál-
hatón kívül)

Példa: 1-5 monitorig + 1db RF-2A
6-10 monitorig + 2db RF-2A

• Ha a beltéri készülékhez kiegészítô monitort, illetve kamera
egységet csatlakoztatunk, akkor további 1db RF-2A tápegy-
séget kell a rendszerbe kötni. 
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(1) APV-4MB/2 beltéri egység
(2) Kamera
(3) Társasházi kamera egység
(4) Társasházi kamera egység bôvítôje
(5) Elektromos zár
(6) Tápegység az elektromos zárhoz 

(A zárnak megfelelô típusú)
(7) RF-2A tápegység


