
Εγγύηση
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V 350 ®

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το V®350 προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για θυροτηλεόραση.
Εξασφαλίζει την ασφάλεια του σπιτιού σας: από την οθόνη μέσα στο σπίτι, μπορείτε
να δείτε, να ακούσετε και να μιλήσετε με τον επισκέπτη σας, να ανοίξετε την είσοδο
ή την αυλόπορτα, καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εικόνες επισκεπτών όταν
λείπατε.
Προσφέρει περισσότερη άνεση στην καθημερινότητά σας με το σχεδιασμό, το
διαισθητικό μενού και την απλότητα εγκατάστασης. Με την ενσωματωμένο
τηλεχειριστήριο RTS, μπορείτε επίσης να ελέγχετε εύκολα, από την εσωτερική σας
οθόνη, έως και 5 προϊόντα Somfy RTS ή ομάδες προϊόντων : ρολά, γκαραζόπορτα,
φωτισμό κ.λπ.

ΟΦΕΛΗ

1. Ασφαλίστε το σπίτι σας
Νύχτα και μέρα, χάρη στη νυχτερινή όραση και την ευρυγώνια κάμερα (Υ: 102° / V :
65°) ενημερώνεστε αμέσως όταν κάποιος το κουδούνι. Από τις οθόνες μέσα στο
σπίτι, μπορείτε να δείτε, να ακούσετε και να μιλήσετε με τον επισκέπτη σας, καθώς
και να ανοίξετε την αυλόπορτα ή την ηλεκτρική κλειδαριά. Όταν λείπετε, ο σταθμός
κλήσης τραβάει φωτογραφίες επισκεπτών και τις αποθηκεύει στην εσωτερική μνήμη
της οθόνης (δεν παρέχεται δυνατότητα εξαγωγής τους σε κάρτα micro SD).

2. Εγκαταστήστε το εύκολα και απολαύστε το!
Η θυροτηλεόραση V®350 έχει σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση, διαισθητικό 
χειρισμό και εύκολη καθημερινή χρήση:
• Έως 2 εσωτερικές οθόνες
• 7 διαφορετικοί ήχοι για να εξατομικεύσετε την θυροτηλεόρασή σας
• Σύνδεση της οθόνης και του σταθμού κλήσης μόνο με 2 καλώδια για εύκολη 

εγκατάσταση
• Μοναδική ευκαιρία να ελέγχετε την αυλόπορτα σας ασύρματα, εάν δεν είναι 

δυνατή η ενσύρματη εγκατάσταση (συμβατότητα με ασύρματη τεχνολογία RTS –
200 μέτρα εμβέλεια σε ανοικτό πεδίο)

• Ρύθμιση χρόνου ανοίγματος για να ταιριάζει με όλες τις εγκαταστάσεις
• Σταθμός κλήσης συμβατός με στενά σημεία
• Προαιρετική μονάδα τροφοδοσίας για ενσωμάτωση σε ηλεκτρικό πίνακα

3. Ελέγξτε ασύρματα τον οικιακό εξοπλισμό σας με προϊόντα Somfy
Δεν χρειάζεται να βιάζεστε το πρωί όταν φεύγετε από το σπίτι σας!
Χάρη στο τηλεχειριστήριο RTS (Radio Technology Somfy) που είναι ενσωματωμένο
στη θυροτηλεόραση σας, ελέγχετε έως και 5 ασύρματους εξοπλισμούς ή ομάδες
απευθείας από την εσωτερική σας οθόνη. Έτσι, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε
τη γκαραζόπορτά σας, τα ρολά, την αυλόπορτα σας ή να διαχειριστείτε τα φωτιστικά
σας πολύ εύκολα.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EAN

1870996 V350 KIT 3660849596545

1870997 Εσωτερική Οθόνη 3660849596552

Περιεχόμενα 
συσκευασίας

V350 kit
1870996

V350 indoor 
monitor
1870997

Εσωτερική οθόνη 1 1

Σταθμός κλήσης 1 -

Τροφοδοτικό (πρίζα)
(ref 9020341) 1 1

Επιτοίχιο στήριγμα 1 1

Βίδες για τοποθέτηση στον 
τοίχο 1 1

Εγχειρίδιο 1
Full Kit manual

1
Μonitor manual



Μέγιστος αριθμός ανά εγκατάσταση 1 σταθμός κλήσης και 2 οθόνες

Απόσταση μεταξύ σταθμού κλήσης και οθόνης 150 m μέγιστο

Λειτουργία εγκατάστασης Εύκολη τοποθέτηση με 2 καλώδια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Χρήση Εσωτερική

Οθόνη Έγχρωμη 7'' (17 cm) / Ανάλυση 800 x 480 pixel

Ήχος Ενσωματωμένο μεγάφωνο και μικρόφωνο

Βασικές ρυθμίσεις
Μελωδίες x7, ένταση κουδουνίσματος, χρώμα, φως, 
αντίθεση, ένταση ήχου, ώρα και ημερομηνία

Τοποθέτηση Επιτοίχια τοποθέτηση με παρεχόμενο στήριγμα τοίχου

Τροφοδοσία
100-240 V / 50-60 Hz 0,6A / Έξοδος: 24 Vdc 1A
Μετασχηματιστής ρεύματος για πρίζα (καλώδιο 1,5 m) 
Προαιρετική μονάδα τροφοδοσίας DinRail

Ασύρματη Τεχνολογία
Εμβέλεια : 200 m (ανοικτό πεδίο)
Ραδιοσυχνότητα : RTS - 433,42 MHz

Υλικό Πλαστικά μέρη

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C +55°C

Διαστάσεις 230 x 172 x 22 mm

Σταθμός κλήσης

Χρήση Εξωτερική

Γωνία θέασης H : 102° / V : 65°

Νυχτερινή όραση Infrared LEDs

Έξοδοι
1 έξοδος ξηρής επαφής για αυλόπορτα
1 έξοδος για ηλεκτρικό κλείδωμα 12V 800 mA
(ρύθμιση χρόνου ανοίγματος: 2,5 ή 10 δευτ.)

Τοποθέτηση Επιτοίχιο κάλυμμα βροχής

Υλικό Αλουμίνιο και πλαστικό

Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C +55°C

Διαστάσεις 77 x 151 x 45 mm 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

