
Videofono, mobiililukk ja turvaseade 
üheskoos
Valnes Smart Doorbell on nagu üks pisike nutikas uksehoidja. Kui saabuvad 
külalised, helistab ta sulle mobiilile ja näitab kaamerapilti sellest, kes ukse 
taga viibivad. Sinu käskluse peale laseb ta külalised uksest sisse. Kõrvalistest 
isikutest teavitab ta sind samuti koheselt.

FUNKTSIOONID 
 
     › Mobiiliseadmega ühilduv videofono
     › Kaamerapilt 180° kraadi ulatuses
     › Isikute tuvastamine ka öösel
     › Suhtlemine ukse taga olevate inimestega läbi mobiiliseadme 
     › Liikumisandur, mille abil on võimalik aktiveerida häire, kui ukse taga toimub 
 liikumine
     › Võimalik kõnelda valjuhäälselt või esitada eelnevalt salvestatud hoiatuskõne
     › Ühildub Targa Majaga
     › Toimib iOS & Android operatsioonisüsteemil põhinevate mobiiliseadmetega
     › Ilmastikukindel, valmistatud Saksamaal
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TEHNILISED ANDMED
 
     › Üldine:  
      › Toitepinge – 15VDC (110-240VAC) või PoE 
  802.3af mudel-A (tellimisel)
      › Pistikud– toitele, elektrivastusele, uksekellale, ukse 
  avamisnupule, võrgule
      › Sobiv välitingimustesse – IP54 veekindlus
      › Talituskeskkond – -20°C kuni +40°C, vähem kui 
  85% suhtelist niiskust (mittekondenseeruv)
     › Video:
      › Kaamera – DDTV 720p, dünaamiline (VGA-HDTV)
      › Objektiiv –poolkerakujuline eriti laia nurgaga lääts, 
  180° horisontaali, 90° vertikaali, infrapuna 
  eraldatavus
     › Andmeside:
      › WiFi – 802.11b/g/n 2.4GHz
      › Võrguühendus – RJ45
     › Liikumisandur:
      › Tüüp – passiivne infrapuna sensor (PIR)
      › Vaate ulatus – 180°
      › Raadius – 2-8 m
     › Integreeritud juhtmevaba moodul:
      › WiFi – 2.4 GHz, sisemise antenniga
      › RFID – 433 MHz, sisemise antenniga

EELDUSED SÜSTEEMILE
 
     › Elektrilukk või vasturaud
     › Mobiilne seade – iOS 7 + iPhone või iPad, Android 4.3 + 
 nutitelefon või tahvelarvuti
     › Internet – kiire lairibakaabli ühendus, DSL, kaabel
     › Andmeside – 11b/g/n 2.4GHz või võrguühendus DHCP 
     › Soovitatav paigalduskõrgus – kaamera objektiivi miinimum 
 kõrgus 125cm

DISAIN
 
     › Välimuselt atraktiivne
     › Erinevad pinnaviimistlused
     › Lai valik pinnapealseid ja süvistatavaid välipaneele 
 (müüakse eraldi)
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