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CDNP5
Cena

515,37 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu
Opis
Wykonanie
Dostępne kolory
Moduły
Max. ilość abonentów
Wyświetlacz
Sposób montażu

Wymiary (mm)
Typ instalacji
Długość linii
Zasilanie
Pobór mocy w trybie czuwania
Wyjścia

Wejścia

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

Cechy
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Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym
Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo
Klawiatura ze stali nierdzewnej
Brąz (BR)
Grafit (GR)
Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla
każdego lokalu
255 lokali
LCD
W zależności od wyboru ramki:
- podtynkowy
- natynkowy
206x88
Cyfrowa: 2 żyłowa
Max. 1000m
12V ± 0,5V AC
~0,6W
Pierwsze do podłączenia:
- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie
uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego
lokalu
- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z
wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie
drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość
podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego
lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca
funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym
numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla
każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref
- funkcja portierska
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
różnego typu
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup:
CDN, Inspiro i Familio P/PV
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za

pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i
konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce "do pobrania"
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