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Generelt
Spenningsforsyning 24V DC 700 mA for dørkommunikasjon

Beskrivelse
VideoTerminal er et komplett formontert svarapparat med 14,48 cm aktivt TFT-fargedisplay
(5,7") og håndfrifunksjon for Gira porttelefonsystem.

Informasjon
VideoTerminal har følgende produktegenskaper:
Stort 14,48 cm aktivt TFT-fargedisplay (5,7") med oppløsning på 640 x 480
bildepunkter.Tekstvisning (OSD-funksjon) på TFT-fargedisplayet til visning av det innkoblede
kameraet og til menystyring for sluttkunde og installatør.Installasjon som enkeltapparat, innfelt
eller utenpåliggende (monteringsramme 1252 04 eller1251 04) eller i apparatkombinasjon i
forbindelse med den modulære funksjonssøylen 1371 00, 1372 00, 1373 00.Bakgrunnsbelyst
betjeningsratt for dreiing og trykking, til mottak av samtaler og menystyring.Optisk
tilbakemelding på betjeningsrattet via grønn eller rød LED-indikasjon, avhengig av
anleggsstatus.Fire funksjonstaster med fast konfigurasjon for 1. Henting av menynivå og
kamerainnkobling og -omkobling 2. Slå på lys 3. Slå ringetone på eller av 4. Åpne
dørOmkobling av kamera – direkte valg av inntil tre fargekameraer. I displayet vises det med
tekst hvilket kamera som styres for øyeblikket.Betjeningshjul for menystyring Som sluttkunde:
Lysstyrke, fargemetning, kontrast, displayets innkoblingstid Som installatør: Valg av språk
(tysk/engelsk), frekvensinnstilling, ledningens terminering, versjonsindikasjon, fabrikkinnstilling,
display, inn-/utkobling, LED-belysning av/på, lysstyrke, fargemetning, kontrast, displayets
innkoblingstid.Høy bildekvalitet også ved skrå synsvinkel.Bakgrunnsbelysning med CCFL-rør
med lang levetidFrihåndsfunksjon – talestyrt samtaleveksling med korrigering av ekko og
bakgrunnsstøy.Viderekoblingsfunksjon ved høy omgivelsesstøy under
taleforbindelse.Signaloverføring av audio- og videodata via polaritetssikret og
kortslutningssikker Gira 2-tråds-buss.Parallellkobling av opptil 3 stk. VideoTerminal er
mulig.Enmanns igangkjøring pga. enkel igangkjøringsprosedyre.Ulike ringetoner for døranrop,
etasjeanrop og internanrop.Valg av 5 forskjellige ringetoner som kan tilordnes individuelt til de
enkelte ringeknappene.Lydstyrken på ringetone og tale kan stilles inn i 2 trinn.Utkobling av
ringetone – optisk visning av døranrop når ringetonen er utkoblet.Døråpnerautomatikk som kan
kobles til: Når funksjonen er innkoblet, aktiveres døråpneren automatisk når noen ringer på

dørstasjonens ringeknapp.Gratis taletrafikk internt i huset (internanrop) med inntil 10 ekstra
svarapparater.Automatisk innkobling av TFT-displayet ved innkommende taleanrop.Lytte- og
kikkesperre er integrert.For forsyning av apparatet med 24 V DC spenning ± 10 % kreves to
ekstra ledere til VideoTerminal. Spenningsforsyningen skjer via spenningsforsyning for
porttelefon art.nr. 2570 00.
Tilkoblinger:
2-leder-klemmer2-leder-bus2 skrueklemmer for spenningsforsyning 24 V DC ± 10%2
skrueklemmer etasjeringeknapp2 plugglisterSystembus
Mål: 182 x 240 x 52 mm (B x H x D)Anbefalt montasjehøyde: 1,60 m.Temperaturområde: -5 °C
til +40 °C.Fargesystem: PALLedningslengde spenningstilførsel-VideoTerminal: Maks. 80m ved
kabel ø0.8mm,maks. 50m ved kabel ø0.6 mm.
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