Ronde zuil van de serie 95, max. 1500 mm hoog, video
Artikelnummer: ZV 95-1500/'n'-V2PL



Zéér robuuste zuil in RAL kleur of in blank RVS



Afgeronde bovenzijde, 'n' posities



Camera-spreek-luister interieur met witlicht leds (apart berekend)
Optie:



Meerder camera-spreek-luister eenheden



Max. 1500 mm lang, optioneel andere lengtes



Bekabeling: 2-draads unipolaire bus

Uitgebreide specificaties

Zéér robuust uitgevoerde zuil met afgeronde bovenzijde
RVS, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze met een minimale laagdikte van 50 µm en daarna gemoffeld
of
Blank RVS, voorzien van beschermende nano-coating waardoor er minder snel (thee)vlekken ontstaan
Uitgeslepen vlak(ken) voorzien van in zuilkleur meegespoten vlakken of blank RVS
Camera-spreek-luister eenheid, EL500/V2Plus microprocessorprint
Optie:
Meerder camera-spreek-luister eenheden voor bediening vanuit personenwagen én vrachtwagen bijvoorbeeld
Piëzo beldrukkers, 100% waterdicht
Onderzijde uitgerust met een 8-gats flensplaat, optioneel is een afdekring leverbaar
Montage over draadeinden, optioneel is een betonnen sokkel leverbaar voorzien van vier draadeinden
Compleet met kunststof afdekdop met kabeldoorvoer, te plaatsen aan de binnenzijde
Bij plaatsing in een extreem vochtige omgeving kunnen optioneel hydrokorrels worden geleverd die na afmontage onder in de zuil kunnen
worden gestort
Afmetingen: 1500 x 150 mm (l x Ø)
Opties:
Afmetingen: 1800 mm tot 2200 mm x 150 mm & 2200 mm tot 2400 mm x 150 mm (l x Ø)

De robuust uitgevoerde ronde zuilen van de serie 95 zijn alleen leverbaar met beldrukkers en voor een gelijke prijs in blank geborsteld rvs of
gemoffeld in elke gewenste RAL-kleur. Het spreek-luister paneel is aan de voorzijde afgedekt met een beschermrooster dat voorzien is van een
afwaterend profiel.
Begating van kleurencamera en witlicht leds zijn modern vormgegeven.

De bedieningstoetsen zijn óf mechanische beldrukkers, óf waterdichte antivandaal piëzo drukkers.

Naast de twee standaard lengtes levert Vercoma ook maatwerk. De zuilen kunnen in praktisch elke gewenste lengte geleverd worden met een
maximum van 2400 mm. Het is bijvoorbeeld mogelijk twee spreek-luister eenheden te integreren, één voor personenwagens en één voor
vrachtwagens. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld kaartlezers of andere randapparatuur in het front op te nemen.

De zuil heeft een vaste diameter van 150 mm rond.

