
DANE TECHNICZNE

PRODUCENT:   Firma Handlowa                     al. Jerozolimskie 311     05-816 Reguły                                  vidos.pl 

M1021W

Wielofunkcyjny monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów 

jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Dotykowy, 7″ wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. 

Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają 

możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować 

dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5) 

Adresowany interkomu pozwala na komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie 

Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu

Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie 

rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem z monitora.

Dotykowy, panoramiczny ekran LCD TFT o 

przekątnej 7″  800 x 480 pix

Menu w 11 językach

Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych 
( dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4)

Sterowanie 2 przekaźnikami 
( np. furtka + brama automatyczna - wymagany moduł B5 )

Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. 

Obsługa kart pamięci dla filmów (microSD max. 32GB)

Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. 
(Wymagany moduł M-K4)

Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika 
(wymagany moduł M-GSM)

Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) 

i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami )

Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych 

pomiędzy monitorami

Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5

20 melodii dzwonka

Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości 

alarmowej na telefon komórkowy (moduł M-GSM)

Możliwość ustawienia trybów pracy podczas 

nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”

Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia 

wewnętrzne z serii DUO ( dowolne )

Rozbudowa do 13 urządzeń wewnętrznych przez 

zastosowanie modułów ( tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)

Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

Zasilanie z zasilacza systemowego  

P24/18 lub P26/40 ( nie jest w komplecie)

KOLOR BIAŁY    

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI 

BRAMOWYMI VIDOS DUO


