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االنتركوم المرئياألمنیة

VL-SV71 االتصال الداخلي عبر الفیدیو

جھاز العرض الرئیسي (VL-MV71) x1، وحدة الباب (VL-V522L) x1تركیب الطراز

أجھزة العرض الالسلكیة الفرعیة غیر مدعومة.جھاز العرض الالسلكيالملحقات االختیاریة

VL-V522L (1 مضمن في VL-SV71)وحدة الباب

VL-MV71 (1 مضمن في VL-SV71)جھاز العرض

الحد األقصى للوحدات
القابلة للتوصیل

حتى 2 (1 مضمن في VL-SV71)وحدة الباب

حتى 3 أجھزة عرض ملحقة (باستثناء جھاز العرض الرئیسي)جھاز العرض

حتى 2 (یتم التوفیر من قبل المستخدم) * عند توصیل 2، یلزم توفر ھاتف باب اختیاري.دعم تحریر القفل الكھربائياألجھزة القابلة للتوصیل

PBXشبكة تلیفونات خاصة من باناسونیك فقط

الذاكرة الداخلیة: حتى 50 زائًرا/جلسة (حتى 8 صور ثابتة لكل زائر/جلسة)تسجیل الصورةوسیلة الراحة

نعمالرؤیة اللیلیة

لوحة لمس / التحریك
عمودیًا وأفقیًا واإلمالة

- / -

نعممغیّر الصوت

االتصال بنظام االتصال
الداخلي

االتصال بنظام االتصال الداخلي (بین جھاز العرض الرئیسي وجھاز العرض الملحق)

من 220 إلى 240 فولت تیار متردد، 50 /60 ھرتزمصدر الطاقةجھاز العرض

وضع االستعداد: 2.0 واط، أثناء التشغیل: 10.5 واطاستھالك الطاقة

األبعاد (االرتفاع ×
العرض × العمق)

حوالي x 243  x 158  29.5 مم (باستثناء األجزاء البارزة)

825 جم تقریبًا (بما في ذلك كتیفة التعلیق وكابل التیار المتردد)الكتلة (الوزن)

* یختلف وزن كابل التیار المتردد تبعًا للمنطقة.الكتلة (الوزن)

درجة الحرارة المحیطة: من 0 درجة مئویة إلى أكثر من 40 درجة مئویة تقریبًا، الرطوبة النسبیة (بدونبیئة التشغیل
تكثیف): ما یصل إلى 90 %

ملونة عریضة مقاس 7-بوصات / WVGA (800 x  480 بكسل)حجم الشاشة

اإلنجلیزیة والعربیةلغة العرض

بدون استعمال الیدینطریقة التحدث

https://www.panasonic.com/middleeast/business/security.html
https://www.panasonic.com/middleeast/business/security/video-intercom.html
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التعلیق على الحائط (تم إرفاق كتیفة التعلیق)طریقة التركیب

راتینج ABS مثبط للھبالمادة الخارجیة

الطاقة المتوفرة من جھاز العرض الرئیسيمصدر الطاقةوحدة الباب

األبعاد (االرتفاع ×
العرض × العمق)

حوالي x 99  x 131  36.5 مم (باستثناء األجزاء البارزة)

حوالي 200 جرامالكتلة (الوزن)

درجة الحرارة المحیطة: حوالي -15 درجة مئویة إلى +55 درجة مئویة، رطوبة نسبیة (بدون تكاثف): مابیئة التشغیل
یصل إلى 90 %

(تم االختبار حتى -20 درجة مئویة)بیئة التشغیل

أفقیًا: 87 درجة تقریبًا، رأسیًا: 66 درجة تقریبًازاویة الرؤیة

التركیب على السطح (تم إرفاق قاعدة التركیب)طریقة التركیب

مستشعر الصور/الكامیرا
(بكسل)

مستشعر CMOS  (0.3 میجابكسل تقریبًا)

یلزم توفر الحد األدنى من
اإلضاءة

1 لوكس (ضمن 50 سم تقریبًا من عدسة الكامیرا)

مصابیح LED، مصابیح LED تعمل باألشعة تحت الحمراءطریقة اإلضاءة

تصنیف IP (الحمایة من
الدخول)

IPX3 *یتم ضمان المقاومة للماء فقط إذا تم تركیب ھاتف الباب بشكل صحیح وفقًا للتعلیمات الواردة في
دلیل التركیب، واتخاذ التدابیر المناسبة للوقایة من الماء.

راتینج ABS مثبط للھبالمادة الخارجیة
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