INTERFOANE VIDEO & AUDIO

PROTECÞIE & CONFORT
pentru familia ta
www.electra.ro

smart Interfoane Video & Audio
Panouri exterioare pentru blocuri

Protecția locuinței începe chiar de la
prima intrare. Ușile de acces în orice
tip de clădiri – cu apartamente sau
birouri – trebuie să stea închise
permanent, iar vizitatorii trebuie
invariabil să ceară permisiunea de a
intra. Panourile exterioare ELECTRA
SMART asigură toate acestea și în
plus beneﬁciezi de eleganță
exclusivistă și de o interfață
prietenoasă la intrare.
Combinarea tehnologiilor GLASS &
TOUCH reprezintă o abordare nouă
și originală, ELECTRA ﬁind singura
companie care oferă aceste
tehnologii de vârf atât la panourile
exterioare, cât și la terminalele
interioare.

Suprafață GLASS securizată de 8 mm și carcasă de
aluminiu – o combinație absolut inovativă de
materiale nobile, ce oferă atât un design exclusivist,
cât și o structură antivandal.
Până la 255 de familii
Iluminare IR integrată, de mare putere, care asigură o
vizibilitate clară a persoanelor din fața ușii de acces
în clădire, în timpul nopții.
Camera video orientabilă cu domeniu de vizualizare
de 142º te ajută să monitorizezi zona intrării, în orice
moment din zi și din noapte, din interiorul
apartamentului tău.
Display-ul electronic reprezintă soluția perfectă pentru
listele de locatari în clădirile mari.
Tastatura TOUCH iluminată, cea mai avansată
tehnologie în domeniu, elimină posibilitatea blocării
tastelor și a avarierii tastaturii. Este ușor de curățat și
este complet protejată de apă și praf.

-30° C … +45° C gama temperaturilor de funcționare
În multe țări, temperaturile scad mult mai jos de -10°C,
până la -20°C sau chiar -30°C. Panourile noastre smart
sunt testate până la – 30°C și chiar și la această
temperatură scăzută transmit corect semnalele video și
audio și au tastatura funcțională.
Accesul RFID permite o funcționare confortabilă cu
tag-ul nostru de acces securizat. Imaginează-ți ce
ușor ar ﬁ să deschizi ușa când ai de cărat bagaje,
cutii, etc.
Extindere. Întregul sistem poate ﬁ upgradat cu camere
video adiționale (ușa din spate, parcare, etc.),
deschiderea ușii garajului sau aprinderea luminii pe casa
scării, până la 4 panouri în paralel.
Personalizare. Panourile exterioare din familia smart
sunt disponibile:
- În variantă video sau audio
- Cu montaj aparent sau îngropat
- De culoare Black (negru)

smart

smart

panou audio

panou video

Suprafață GLASS securizată de 8 mm + carcasă de aluminiu
Elegant și antivandal
Iluminare IR foarte puternică pentru vizualizare la distanță noaptea
Vizibilitate până la 10 m
Cameră video color orientabilă, unghi de orientare ± 25° și
unghi de vizualizare 92°
Gama temperaturilor de funcționare :
-30° C ... +45° C
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Listă locatari electronică

Tastă TOUCH iluminată

Acces RFID securizat, fără cheie

Montaj aparent

smart Interfoane Video & Audio
Terminale interioare

Ce poate ﬁ mai sigur pentru locatarii
unei clădiri decât să vadă ce se
întâmplă în fața intrării, în orice
moment din zi sau din noapte, din
intimitatea apartamentului lor? Noi,
cei de la ELECTRA, am înțeles că
este atât de ușor să te protejezi pe
tine, familia ta și locuința și de aceea
am dezvoltat generația de
videointerfoane SMART

Iată ce reprezintă pentru noi protecție &
confort pentru familia ta:
Display-ul TFT-LCD color redă imagini de înaltă
deﬁnție.
O tastatură TOUCH prietenoasă și intuitivă – cea mai
avansată soluție de acest gen – simpliﬁcă utilizarea
videointerfonului, fără taste blocate și ușor de
curățat.
Tehnologia GLASS implică un stil minimalist și oferă
o eleganță desăvârșită.
Comunicația FULL-DUPLEX hands-free (fără
receptor) oferă confort maxim în utilizare și ﬁabilitate.
Doar cu o simplă atingere se inițiază convorbirea, se
deschide ușa de acces sau se monitorizează
intrarea.

Monitorizare video multiplă. Sistemul de videointerfon
ELECTRA permite interconectarea de camere video
externe adiționale și astfel poți monitoriza întreaga arie a
locuinței din intimitatea casei tale.
Personalizare. Terminalele interioare din familia smart
sunt disponibile:
- Cu 3 sau 4 taste
- În variantă video sau audio
- În culorile Black (negru) sau White (alb)

one

smart

smart

smart

smart

terminal audio

terminal audio
3 taste

terminal audio
4 taste

terminal video
3 taste

terminal video
4 taste

Suprafață GLASS & Hands-free

Display color TFT-LCD 3,5”

Tastatură TOUCH iluminată

Montaj aparent

smart INTERFOANE VIDEO & AUDIO
Tabel produse
PANOURI EXTERIOARE

Cameră video

PANOURI AUDIO

PANOURI VIDEO

smart

smart

APM.BS(F)0.ROB

VPM.BS(F)0.ROB

-

Display electronic (0)
Acces RFID
Funcții auxiliare
Dimensiuni (mm)
Montaj aparent (S)

340 × 110 × 33

380 × 110 × 48

Dimensiuni (mm)
Montaj îngropat (F)

374 × 144 × 53

414 × 144 × 53

OPȚIUNI PENTRU PANOURILE EXTERIOARE

Gamă de culori

Montaj aparent
AUDIO

Montaj aparent
VIDEO

Montaj îngropat
AUDIO & VIDEO

15

Negru

33

33

53

TERMINALE AUDIO

TERMINALE INTERIOARE

TERMINALE VIDEO

one

smart

smart +

smart

smart +

ATm.0S3.ROG

ATM.0S3.ROB(W)

ATM.0S4.ROB(W)

VTM.3S3.ROB(W)

VTM.3S4.ROB(W)

Tehnologie GLASS
Nr. de taste

3

3

4

3

4

170 × 74 × 20

170 × 96 × 30

170 × 96 × 30

210 × 96 × 30

210 × 96 × 30

Funcții auxiliare
Dimensiuni (mm)

OPŢIUNI PENTRU TERMINALELE INTERIOARE

Montaj aparent

Gamă de culori

Gri

Alb

Negru

30 mm

ECHIPAMENTE AUXILIARE

SCU.VDN.ROW

ACB.4DN.ROW

VCB.2DN.ROW

VCB.4DN.ROW

VSB.2DN.ROW

VSB.4DN.ROW

TAG.ELT.000

Unitate centrală

Doză derivație
audio 4 ieşiri

Doză derivație
audio-video 2 ieşiri

Doză derivație
audio-video 4 ieşiri

Doză selecție
video 2 camere

Doză selecție
video 4 camere

Tag/ card acces RFID

