Serie 95 blank RVS code-scroll zuil, max. 1800 mm hoog
Artikelnummer: ZKOV 95/IP



Robuuste vrijstaande zuil met code/scroll functie



Volledig uitgevoerd in blank RVS



Huisnummer invoeren/scrollen door index, beltoets indrukken



Antivandaal, waterdichte pïezo beldrukkers



E100/01 camera-spreek-luister interieur met witlicht leds



TFT scherm voor weergave huisnummers/namen/commando's



Geïntegreerde toegangscontrole module via keypad te bedienen



Afwijkende uitvoeringen (toevoeging toegangscontrole lezers etc.) als maatwerk op aanvraag leverbaar



Afmetingen: 182 x 1800 x 80 mm (b x h x d)



Bekabeling: CAT5e (of een hogere categorie UTP)

Uitgebreide specificaties

Robuuste vrijstaande zuil met code/scroll functie
2 mm dik, service deur 1,5 mm dik rvs 304, geschikt voor buitentoepassing, korrel 240 geslepen, gebeitst en gepassiveerd en voorzien van
beschermende nano-coating waardoor er minder snel (thee)vlekken ontstaan
Slot met twee gelijke sleutels
Gegraveerde nummers en symbolen
Piëzo toetsen, waterdicht en antivandaal volledig vlak met het front
E100 camera-spreek-luister interieur met kleurencamera (61° | 320 x 420 pixels) voorzien van ondersteunende witlicht leds
3,5" TFT kleurenscherm voor weergave van de ingevoerde nummers/namen en van de commando's & iconen
Akoestische toon bij bediening toetsen
De zuil wordt geprogrammeerd geleverd, mits er tijdig een bestand digitaal wordt aangeleverd
PoE gevoed*
Bij plaatsing in een extreem vochtige omgeving kunnen optioneel hydrokorrels POK-7939 geleverd worden die onder in de zuil kunnen
worden gestort of kan SEAL BIT2+ gebruikt worden voor het waterdicht maken van de onderzijde van de zuil.
Afmetingen: 182 x 1750 x 80 mm (b x h x d)
Afmetingen bij optionele integratie van toegangscontrole lezers: Op aanvraag
Bekabeling: CAT5e (of een hogere categorie UTP)

*Noot!

Gebruik de voeding TAL5012R voor het aansturen van een DC opener
Gebruik de voeding TAL5012R én de relais TBR-1/R voor het aansturen van een ruststroom opener

is een uiterst robuuste zuil van RVS met hedendaagse industriële looks. De piëzo bedieningstoesten zijn 100% waterdicht, de zuil is dus
geschikt voor het bizarre Nederlandse klimaat.
Eigenlijk is elk zuil maatwerk. Opties zijn onder andere het toeveogen van toegangscontrole lezer(s) en andere lengtes of RAL kleuren

Gebruik SEAL BIT 2+ om de zuil aan de onderzijde waterdicht te maken!

