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Videofoon 1 camera en 1 lcd 
 
 
Artikelnummer: 197  
 
 
Moderne en mooie videofoon met de laatste nieuwe technologie 
voor optimaal beeld en geluid. 
Verkrijgbaar in talloze uitvoeringen met meerdere camera’s en 
lcd’s . 
Ook verkrijgbaar voor appartementen (grote en kleine systemen 
van 2 tot 16 appartementen). 
 
 
 
 
 

Specificaties: 
 
 
LCD  
Schermgrootte 7 inch (= 17.78cm) 
Afwerking Geborsteld aluminium 
Afmetingen binnenunit  (HxBxD) 160x215x35mm 
  
Camera  
Aantal tv-lijnen 420 
Aantal pixels 300 000 
Lenshoek 92° 
Afmetingen buitenunit MET beschermkap (HxBxD) 160x113x69mm 
Afmetingen buitenunit INBOUW (HxBxD) 148x99x27mm 
Buitenunit wordt afgedekt door kunststof afdekkap (verwijderbaar zodat de unit ook in een 
muur kan ingebouwd worden) 
Camera richtbaar in 4 richtingen vanop de achterkant van de buitenunit 
Maximale kabellengte zonder versterker: ca 100 meter 
Verbinding tussen camera en lcd: 6 draden (denk aan de voeding van het lcd! Afhankelijk van 
de montage 2 draden bij te voegen) 
 
Functies van de knoppen op de voorzijde van het lcd: 
Linkse knop: geluid en beeld van buitenpost waarnemen zonder dat er werd aangebeld 
(veiligheid) 
Middelste knop: bedienen van de elektrische deuropener indien geplaatst (niet inbegrepen). 
Rechtse knop: Full duplex spreken: beide personen kunnen tegelijk spreken zonder een knop 
in te drukken: zodra de bel wordt ingedrukt, verschijnt het beeld op het scherm met geluid. 
Communiceren met buitenpost kan na éénmalig indrukken van de rechtse knop (zo hoort men 
buiten niets als u binnen spreekt en eventueel de deur niet wenst te openen). 
 
Aan de rechterzijde kunnen volgende instellingen gebeuren: helderheid, contrast, volume, 
volume van de beltoon (3 stappen), beltoon (8 beltonen) 
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Verkrijgbare voedingen: 
 
Voor inbouw op een DIN-rail in de zekeringkast 
 
 
 
 
 
 
Voor een standaard muur stopcontact (of in te steken op een 
(DIN-rail) stopcontact in de zekeringkast 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aansluitschema: 
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