
Cyfrowe zestawy videodomofonowe z pamięcią wewnętrzną (100 zdjęć) dla domów jedno- lub
dwurodzinnych z videomonitorem kolorowym cxMODO 7" oraz panelem MIKRA.

     • Możliwość rozbudowy zestawu o max. 3 dodatkowe videomonitory (nr ref. 1722/87)   
         z funkcją komunikacji interkomowej

     • Łatwość instalacji - połączenie między urządzeniami przy pomocy dwóch
         niespolaryzowanych żył

     • Maksymalny dystans instalacji - aż 150 m

     • Możliwość komunikacji z automatyką budynkową YOKIS*

* Zestaw Mini Note Plus nie zawiera urządzeń YOKIS prezentowanych na drugiej stronie.

• Monitor głośnomówiący o przekątnej 7”

• Menu ekranowe z regulacją audio i video

• Tryb rozmowy bez użycia rąk

• Pięć dostępnych melodii sygnału wywołania

• Regulacja głośności z funkcją „mute”

• Możliwość zapamiętania do 100
    zdjęć osób/zdarzeń podczas wywołania
    w trakcie nieobecności w domu

• Obudowa czołowa (odlew stopu cynku
    i aluminium - znal) odporna na czynniki
    atmosferyczne (IP44)

• Kamera kolorowa z elektroluminescencyjnymi    
    białymi diodami  oświetlającymi rozmówcę

• Biała podświetlana tabliczka na nazwisko

• Akustyczne i optyczne potwierdzenie wywołania

• Możliwość montażu podtynkowego z ramką
    podtynkową 1122/60

Panel MIKRA
z pojedynczym przyciskiem wywołania

Videomonitor cxModo

Panel MIKRA
z podwójnym przyciskiem wywołania
2 Videomonitory cxModo

1722/85
zestaw jednorodzinny

1722/86
zestaw dwurodzinny
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YOKIS rewolucjonizuje typowe, stare i nowe instalacje elektryczne.
Nie musisz zmieniać źródeł światła by bezprzewodowo sterować urządzeniami
z poziomu videomonitora cxMODO!

Za pomocą małych, szybkich w instalacji i uruchomieniu modułów, możliwa jest
automatyzacja rolet, okien i markiz, zarządzanie oświetleniem, sterowanie
wentylatorami, uzbrajanie lub rozbrajanie alarmu, otwieranie bramy oraz
wiele innych funkcji!

Ich integracja pozwala tworzyć spersonalizowane scenariusze i konfiguracje ułatwiając 
życie domownikom, oszczędzając ich czas oraz energię elektryczną.

Montaż modułów jest bardzo prosty. Wystarczy podstawowa wiedza i typowe narzędzia 
(kombinerki, wkrętak). Programowanie systemu nie wymaga żadnych specjalistycznych 
urządzeń. Wszystkie operacje wykonujemy przez moduły, przyciski oraz piloty.

Komunikacja z automatyką budynkową
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