
ABUS Security-Center

TVAC16000A

7'' monitor met 1 draadloze IR-buitencamera 2,4 GHz

Product highlights:

•  Complete set bestaande uit draadloze buitencamera, monitor

en dockingstation

•  Compacte IP66 buitencamera met infrarood-nachtzichtfunctie

en 640 x 480 pixels resolutie

•  Mobiele toegang via App

•  Toegang op afstand via LAN via het dockingstation (gelijktijdig

accu laden voor monitor)

•  7" kleurenmonitor met geïntegr. luidsprekers (accu)

•  Overdracht van video en audio met gecodeerd draadloos

signaal

•  Uitbreidbaar tot 4 draadloze camera's

•  Eenvoudige bediening aan het intuïtieve touchscreen

De complete set bevat alles, om de videobewaking in bedrijf te

stellen: een draadloze buitencamera voor 24/7-bedrijf en een 7"

draadloze monitor met intuïtieve touchscreen voor comfortabele

bediening. Ideaal voor privéhuishoudens, gastronomie, bureaus en

kleine bedrijven. Ook een leegstaand vakantiehuis kan eenvoudig op

afstand worden bewaakt. 

Grote monitor, vloeiende beelden, eenvoudige bediening

De overzichtelijke monitor dient als bewakingscentrale. Deze geeft

elke camera als volledig beeld in VGA-resolutie (640 x 480) en 25

fps weer en in de meervoudige weergave in QVGA (320 x 240). De

bediening geschiedt per touchscreen via een professioneel

recordermenu. Opnames worden op een SD-kaart in de monitor

opgeslagen. 

Docking-station: Toegang op afstand per smartphone-APP 

Met behulp van de ABUS app zien gebruikers ook onderweg wat er

thuis gaande is. Als de monitor in de docking-station is

„geparkeerd” en er een internetverbinding bestaat, dan kunnen de

live beelden direct via de smartphone worden bekeken. In het

dockingstation vindt gelijktijdig het opladen van de accu plaats.

Digitaal versleutelde draadloze signalen

Beeld en geluid worden vertrouwelijk via versleutelde digitale

draadloze signalen tussen de camera en monitor verzonden.

Hierdoor is het meekijken en -luisteren door anderen uitgesloten.&nbsp; 

Uitbreidbaar tot 4 draadloze camera’s
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De complete set bevat de monitor en een draadloze camera. De monitor kan met max. 4 camera’s worden verbonden, zodat max. 3

andere camera’s kunnen worden toegevoegd. &nbsp;

Beperkingen

Monitor en camera’s zijn met elkaar verbonden. De monitor kan niet met andere camera’s worden gebruikt en omgekeerd. De draadloze

camera vereist een contactdoos voor de aansluiting van de voeding – deze voor montage controleren en evt. een contactdoos

aanbrengen.
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Technische gegevens

Resolutie 800 x 480

Gewicht 0,62 g

Betrijfstemperatuur 50° – -10°
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