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Generelt

Kameramodul med utskiftbart glass, høy lysfølsomhet og justerbart registreringsområde.
10 ulike fokusinnstillinger Automatisk kobling til nattfokus med IR-belysningInnebygget
automatisk varmeelement for å eliminere duggproblemer

Beskrivelse

Førsteklasses kamera av svært god kvalitet, med innebygget varme. Et ekstra varmetrinn kan
iverksettes i anlegg som er montert på spesielt vanskelige steder, men dette krever et ekstra
powersupply (GI257000).

Informasjon

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbyggingSystem 106 kan brukes i en- og
flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at
man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og
funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks.
hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.KvalitetsmaterialerModulene
er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:
Børstet rustfritt stålEloksert aluminium C-0 Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)
Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.Enkel installasjon og trinnvis
monteringSystemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det
mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og
moduler kan så tilføyes når de trengs.Individuell merkingRingeknapp- og infomoduler kan
merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).

Tekniske data
Dorkommunikasjon
Driftsspenning
Kapsling
Driftstemperatur
Mål
Egetforbruk
Drift
Farge
Materiale
Monteringshøyde
Videosignal

DC24V
IP54
-25 °C til +70 °C
106,5 x 106,5mm
80mW
2,7W
Sort glass
Glass
1,5m
Analog-CVBS, 50Hz/625 linjer
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