TAB 7.
Το μέλλον των συστημάτων
θυροτηλεόρασης, σήμερα.

IP

Είναι εξελιγμένο,
είναι συνδεδεμένο
και είναι πάντα
μαζί σας.

Το σύστημα θυροτηλεόρασης Vimar
περιλαμβάνει τη θυροτηλεόραση
Tab 7: έναν μηχανισμό με
επαναστατικές λειτουργίες και
κομψό σχεδιασμό. Η έμπνευση
για τα δύο διαθέσιμα μοντέλα,
Tab 7 και Tab 7S, προέρχεται από
τις ελαφριές και απλές γραμμές
που χαρακτηρίζουν όλα τα
μοντέλα της σειράς Tab. Εκτός
από τις παραδοσιακές λειτουργίες
θυροτηλεόρασης, το Tab 7S, χάρη
στο ενσωματωμένο Wi-Fi και στην
εφαρμογή Video Door, προσφέρει
αναμετάδοση της κλήσης στο
smartphone και πολλές άλλες
λειτουργίες, διασφαλίζοντας πλήρη
έλεγχο ακόμη και εκτός σπιτιού,
δείχνοντας με τον τρόπο αυτό πόσο
ανοικτό είναι προς το μέλλον.
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Με ενσωματωμένο Wi-Fi.
Μπορείτε να απαντήσετε
στη θυροτηλεόραση από
οποιονδήποτε χώρο του
σπιτιού.
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Οι εξελιγμένες θυροτηλεοράσεις
Tab 7S, με ενσωματωμένο Wi-Fi,
μπορούν να επικοινωνήσουν
άμεσα με το smartphone και
το tablet μέσω της καινούριας
εφαρμογής Video Door. Αρκεί ένα
απλό πάτημα για διαχείριση των
κλήσεων θυροτηλεόρασης από
οποιονδήποτε χώρο του σπιτιού
με απόλυτη ελευθερία κίνησης.

Εφαρμογή
Video Door, σχεδιασμένη για να διευκολύνει τη ζωή σας.
Άμεση
διαμόρφωση.
Διαισθητικό και
εξατομικευμένο interface.
Διατίθεται στην ιστοσελίδα της
Vimar ή στο κατάστημα Apple
και Google Play.

Σας διευκολύνει
τη ζωή.
Μπορείτε επιτέλους να
δείτε ποιος χτυπάει την
πόρτα χωρίς να πρέπει
να πάτε μέχρι εκεί.
Η απόλυτη χαλάρωση.
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Και όλα είναι υπό
έλεγχο, ακόμη και
εκτός του
σπιτιού σας.

TAB 7S
προϊόν IoT

Απαντήστε
στην κλήση
θυροτηλεόρασης.
Όταν χτυπήσει το κουδούνι
του σπιτιού σας, μπορείτε
να δείτε και να μιλήσετε
με το άτομο που βρίσκεται
έξω από την πόρτα, όπου
και αν βρίσκεστε, μέσω
smartphone ή tablet.
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Χάρη στη σύνδεση μέσω cloud, το Tab 7S
επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση με
καινοτόμο και λειτουργικό τρόπο, από την
απάντηση στις κλήσεις της θυροτηλεόρασης
έως πολλές άλλες πιο σύνθετες λειτουργίες.
Μέσω του smartphone μπορείτε, επομένως,
να επικοινωνήσετε με όλους τους χώρους
του σπιτιού χωρίς περιορισμούς λόγω
απόστασης, με πολυάριθμες δυνατότητες
παρέμβασης. Ακολουθούν ορισμένες από
αυτές.

Οι μηχανισμοί
Tab 7 και Tab 7S
διατίθενται για
εγκαταστάσεις
θυροτηλεόρασης
με τεχνολογία Due
Fili Plus και IP.

Ανοίξτε την
καγκελόπορτα.

Azioni
l’irrigazione.

Controlli tutte
le telecamere.

Chiamate
intercomunicanti.

Όταν βρίσκεστε σε άλλο
χώρο, αλλά πρέπει να
ανοίξετε την πόρτα, αρκεί
να χρησιμοποιήσετε ένα
smartphone ή ένα tablet.

Εάν βρίσκεστε εκτός
σπιτιού ή σε διακοπές,
αρκεί ένα μόνο πάτημα στο
smartphone ή στο tablet για
άριστο πότισμα του κήπου
σας.

Στο smartphone και στο
tablet, οι χώροι του σπιτιού
σας είναι διαρκώς υπό τον
έλεγχό σας και γνωρίζετε
πάντα με ακρίβεια τι μπορεί
να συμβεί.

Από το smartphone,
μέσω της εφαρμογής
Video Door, μπορείτε
να πραγματοποιήσετε
φωνητικές κλήσεις με το Tab
7S για άμεση επικοινωνία με
το σπίτι σας.
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Ακόμη μεγαλύτερη
και ευκρινέστερη
εικόνα.

Χάρη στη μεγάλη, έγχρωμη
οθόνη LCD 7” υψηλής
ανάλυσης, το εξωτερικό του
σπιτιού σας απεικονίζεται με
ζωντάνια. Ακόμη και η εικόνα
του ατόμου που χτυπάει την
πόρτα σας είναι άψογη, σε κάθε
της λεπτομέρεια.
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7” και εξαιρετικά
υψηλή ανάλυση.

Χωρητικό πληκτρολόγιο
και πλήκτρα αφής.

Η έγχρωμη οθόνη LCD
προσφέρει εξαιρετικά
μεγάλο και υψηλής
ανάλυσης οπτικό
πεδίο: 7” με ανάλυση
800x480 pixel.

Τα μοντέλα Tab διαθέτουν χωνευτά
πλήκτρα που ταιριάζουν στον λιτό
σχεδιασμό όλο του μηχανισμού. Το
Tab 7S διαθέτει επίσης λειτουργία
αφής: ευαίσθητο και γρήγορο,
επιτρέπει την ενεργοποίηση των
πλήκτρων με ένα απλό πάτημα στην
οθόνη.

Το Tab 7
ακούγεται καθαρά.
Ο έλεγχος όλων των
λειτουργιών του συστήματος
θυροτηλεόρασης είναι άμεσος
χάρη σε ένα ιδιαίτερα διαισθητικό,
αναπτυσσόμενο μενού. Επίσης,
όλες οι ειδοποιήσεις διαθέτουν
εξίσου σαφές και απλό γραφικό
interface.
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Μοντέρνα,
διακριτική και
αδιαμφισβήτητη
εμφάνιση.
Εμπνευσμένο από το μικρό πάχος και την
απλότητα που χαρακτηρίζουν τις τεχνολογίες
της τελευταίας γενιάς, το Tab 7 διακοσμεί
κάθε χώρο με μεγάλη διακριτικότητα.
Σύγχρονος και εκλεπτυσμένος, ο σχεδιασμός
του αντιπροσωπεύει τη λιτή κομψότητα σε
αρμονία με κάθε οικιακό περιβάλλον.
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Γραμμική και
απλή αισθητική.
Σε άριστη ισορροπία
μεταξύ απλότητας
και φροντίδας κάθε
λεπτομέρειας, το
Tab 7 αποτελεί έναν
επαναστατικό μηχανισμό,
με καθαρές γραμμές.
Ένας μοντέρνος
συνδυασμός μεταξύ
αυστηρότητας και
εκλεπτυσμένης
απλότητας.

Μεγάλο
μεγάφωνο.
Οι μεγάλες του διαστάσεις
ξεχωρίζουν στη θυροτηλεόραση.
Απαραίτητο για τη μετάδοση
καθαρού και χωρίς παρεμβολές
ήχου, διασφαλίζει άριστη πάντα
και εξαιρετικά υψηλής ποιότητας
ακρόαση.

Λευκό και μαύρο,
γυάλινο εφέ.

Υποστηρίζει τις
ανάγκες όλων.

Δύο διαχρονικά χρώματα, τα
οποία έχουν επιλεγεί επειδή
διευκολύνουν κάθε χρωματικό
συνδυασμό, επενδύουν το ειδικό
«γυάλινο εφέ». Το εφέ είναι
λαμπερό, παρόμοιο με αυτό
του γυαλιού, και δημιουργεί
εντυπωσιακά παιχνιδίσματα με τις
διαφάνειες.

Το Tab 7 διαθέτει λειτουργία
teleloop που επιτρέπει τη
χρήση επίσης από άτομα με
βοηθήματα ακοής, καθώς και
μέσα αφής που διευκολύνουν
τη χρήση των πλήκτρων από
άτομα με προβλήματα όρασης.
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Το Tab 7 κάνει
τα πάντα για να
υποστηρίξει όλες τις
ανάγκες σας.

Κοινές λειτουργίες και
για τα δύο μοντέλα

Ειδικές λειτουργίες
μεμονωμένων μοντέλων

Αναπτυσσόμενο
μενού με χωρητικό
πληκτρολόγιο.

TAB 7
Οπτικές
Ανοικτή
επισημάνσεις ακρόαση.
κλήσης.
Για ελεύθερη

TAB 7S

Η ενεργοποίηση
των λειτουργιών
συνοδεύεται από
οπτικά και ηχητικά
σήματα.

επικοινωνία,
χωρίς εμπόδια,
με απόλυτη
άνεση, χωρίς να
χρησιμοποιήσετε το χέρια σας.

Προσβασιμότητα.
Για άτομα με προβλήματα όρασης
και βοηθήματα
ακοής.

Ειδοποίηση.
Για την αποστολή
αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς
τους σταθμούς
θυρωρείου.

Για τις κύριες λειτουργίες του
συστήματος θυροτηλεόρασης:
απάντηση και άνοιγμα πόρτας.

Χωρητική οθόνη
αφής.
Έξυπνη, ευαίσθητη και
άμεση, ενεργοποιεί τις
εντολές με ένα απλό πάτημα.

Κοινές λειτουργίες και
για τα δύο μοντέλα

TAB 7
Οπτικές επισημάνσεις
κλήσης.

TAB 7S
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Η ενεργοποίηση
των λειτουργιών
συνοδεύεται από
οπτικά και ηχητικά
σήματα.

Ανοικτή
ακρόαση.

Προσβασιμότητα.

Για ελεύθερη
επικοινωνία,
χωρίς εμπόδια,
με απόλυτη
άνεση, χωρίς να
χρησιμοποιήσετε το χέρια σας.

Για άτομα με προβλήματα όρασης
και βοηθήματα
ακοής.

Ροή από
κάμερες
TVCC.

Καταγραφέας θυροτηλεόρασης.

Για να έχετε το
σπίτι υπό έλεγχο.

Για καταγραφή
μηνυμάτων όταν
απουσιάζετε.

Ειδοποίηση.
Για την αποστολή
αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς
τους σταθμούς
θυρωρείου.

Ενσωματωμένο
Wi-Fi.

Καταγραφέας
θυροτηλεόρασης.

Ροή από κάμερες
TVCC.

Per trasferimento Για
μεταφορά της κλήσης
στο smartphone και στο
tablet.

Για καταγραφή μηνυμάτων
όταν απουσιάζετε.

Για να έχετε το σπίτι υπό
έλεγχο.

Ειδικές λειτουργίες
μεμονωμένων μοντέλων

Αναπτυσσόμενο μενού με
χωρητικό πληκτρολόγιο.
Πίνακας
θυρωρείου με
οθόνη.
Για επικοινωνία με την
υπηρεσία θυρωρείου
για ειδοποιήσεις.

Λήψη
μηνυμάτων
κειμένου.

Για τις κύριες λειτουργίες του συστήματος θυροτηλεόρασης: απάντηση
και άνοιγμα πόρτας.

Λαμβάνει μηνύματα από
τον πίνακα θυρωρείου.

Χωρητική οθόνη
αφής.

Ενσωματωμένο Wi-fi.

Έξυπνη, ευαίσθητη και
άμεση, ενεργοποιεί τις
εντολές με ένα απλό
πάτημα.

Για μεταφορά της κλήσης στο smartphone
και στο tablet.

Αποστολή και
λήψη μηνυμάτων κειμένου.
Από και προς τον πίνακα
θυρωρείου ή άλλες
οθόνες.
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Δύο τεχνολογίες,
πολλά πλεονεκτήματα.
Το Tab 7 διαθέτει διάφορες τεχνολογίες: Due Fili Plus
και IP. Κατάλληλες για μεμονωμένες κατοικίες, όπως για
μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών, εγκαθίστανται εύκολα με ένα κιτ αυτόματης διαμόρφωσης ή μέσω ειδικού
λογισμικού στον Η/Υ και προσφέρουν μεγάλη κάλυψη με
ηχητικό και οπτικό σήμα υψηλής ποιότητας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IP
Απεριόριστη
επεκτασιμότητα.

TAB 7

Υψηλή οπτική απόδοση.

Οι εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης μπορούν να επεκταθούν για
απεριόριστο αριθμό χρηστών.
Η επέκταση γίνεται γρήγορα και
βασίζεται επίσης στα υπάρχοντα
δίκτυα LAN.

Διασύνδεση με
υπάρχοντα συστήματα.
Το σύστημα θυροτηλεόρασης
μπορεί να ενσωματωθεί με
το σύστημα TVCC IP και με
μηχανισμούς SIP τρίτων.

Απομακρυσμένη
υποστήριξη.
Όταν υπάρχει σύνδεση στο
διαδίκτυο στην εγκατάσταση,
μπορείτε να αποκτήσετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις
παραμέτρους του συστήματος
για διαδικασίες συντήρησης,
διαχείρισης και διαγνωστικού
ελέγχου.
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TAB 7S
Εξελιγμένο και πάντα
συνδεδεμένο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Due Fili Plus
Μεγάλες
δυνατότητες.
Επιτρέπει τη δημιουργία
εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται έως 484 εξωτερικές
μπουτονιέρες, 6.400 εσωτερικούς σταθμούς και 128
πίνακες θυρωρείου.
Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε 32 μπλοκ.

TAB FREE
Η άνεση της ανοικτής
ακρόασης.

Υψηλή
ποιότητα.
Το ηχητικό και οπτικό
σήμα αναπαράγεται
με εξαιρετικά υψηλή
πιστότητα έως απόσταση
1.200 μέτρων μεταξύ
εξωτερικής μπουτονιέρας
και εσωτερικού σταθμού.

Άριστη δυνατότητα
ενσωμάτωσης.
Η τεχνολογία Due Fili Plus
παρέχει τη δυνατότητα
ενσωμάτωσης του Tab 7
σε ήδη υφιστάμενες
εγκαταστάσεις χωρίς να
απαιτούνται περαιτέρω
καλωδιώσεις.

TAB jr.
Συμπαγείς
διαστάσεις.

TAB 4,3”
Υψηλή ανάλυση
εντός του σπιτιού.
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Γενικός πίνακας περιεχομένων
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ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

από τη σελ. 16

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

από τη σελ. 18

ΣΕΙΡΆ TAB 7 DUE FILI PLUS

από τη σελ. 24

ΣΕΙΡΆ TAB 7 IP

από τη σελ. 28
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Tab 7: γενικά χαρακτηριστικά
Θυροτηλεόραση Tab 7S

η
όν ”
θ
Ο D7
LC

Ενσωματωμένο
Wi-Fi
για απομακρυσμένη διαχείριση με smartphone
και tablet μέσω της
εφαρμογής Video Door.
Προσβασιμότητα
Η θυροτηλεόραση διαθέτει, ως τυπικό εξοπλισμό,
λειτουργία για άτομα με
βοηθήματα ακοής.

Οθόνη LCD 7”
Οθόνη αφής με ανάλυση
800x480 pixel, 16 εκατομμύρια χρώματα.

Γυαλιστερό φινίρισμα
φινίρισμα καθρέφτη στην
οθόνη, σε λευκό ή μαύρο.

Χωρητικό πληκτρολόγιο
πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό για γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς,
αυτόματη ενεργοποίηση.

η
Οθόν
Ανοικτή ακρόαση
Μεγάλο μεγάφωνο για
επικοινωνία σε ανοικτή
ακρόαση και τα κουδούνια
κλήσης.

Μενού
Λειτουργίες και ρυθμίσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης
απευθείας από τον χρήστη μέσω πλοήγησης στα μενού της
οθόνης αφής.
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αφής

Tab 7: γενικά χαρακτηριστικά
Θυροτηλεόραση Tab 7

η
όν ”
θ
Ο D7
LC

Προσβασιμότητα
Η θυροτηλεόραση διαθέτει, ως τυπικό εξοπλισμό,
λειτουργία για άτομα με
βοηθήματα ακοής.

Οθόνη LCD 7”
Οθόνη
με
ανάλυση
800x480 pixel, 16 εκατομμύρια χρώματα.

Γυαλιστερό φινίρισμα
φινίρισμα
καθρέφτη
στην οθόνη, σε λευκό ή
μαύρο.

Χωρητικό πληκτρολόγιο
πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό για γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς,
αυτόματη ενεργοποίηση.
5 πλήκτρα με δυνατότητα
διαμόρφωσης για: κλήσεις ενδοεπικοινωνίας και
ενεργοποίηση βοηθητικών
υπηρεσιών (όπως ενεργοποίηση φώτων κλιμακοστασίου).
Ανοικτή ακρόαση
Μεγάλο μεγάφωνο για επικοινωνία σε ανοικτή ακρόαση και τα
κουδούνια κλήσης.

Μέθοδος εγκατάστασης

Πλάκα στήριξης,
τυπικός εξοπλισμός με τη
θυροτηλεόραση

Επιτοίχια

Επιτραπέζια

Με κουτί
V71701 / V71303 / V71703 / V71318 / V71718

Με βάση
40195
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TAB 7S: προδιαμορφωμένα κιτ Due Fili Plus
Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας

Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης
θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία Due Fili Plus.
Τι κιτ περιλαμβάνει:
• Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης TAB 7S με έγχρωμη οθόνη
LCD 7”, χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες
θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη
ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως
φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις
ενδοεπικοινωνίας. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για κλήσεις σε
smartphone με την εφαρμογή Video Door.
• Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς Pixel 1 μονάδας, με
ηλεκτρονική μονάδα 41003 και έγχρωμη κάμερα με αυτόματη
ρύθμιση της φωτεινότητας και της έντασης του ήχου για το
μεγάφωνο και το μικρόφωνο, με teleloop για βοηθήματα ακοής,
echo canceller (καταστολή ηχούς), 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιο
φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED με νυκτερινή διαχείριση
φωτισμού, λυχνία LED επισήμανσης της κατάστασης κλήσης,
έλεγχο ηλεκτρικής κλειδαριάς. Συμπληρώνεται με πλάκα που
διαθέτει στήριγμα 41131.01, μονάδα πρόσοψης γκρι χρώματος
41103.01, μονό πλήκτρο 41110, κάλυμμα 41113.01 χωνευτό κουτί
9191.
• Τροφοδοτικό 6922.1 με έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~
50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη
8 μονάδων των 17,5 mm.

Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους
(συνεστραμμένους)
αγωγούς
θυροτηλεόρασης/τροφοδοτικού,
τροφοδοτικού/μπουτονιέρας, μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά
της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν
παρέχεται).
Συνιστάται η χρήση του καλωδίου 732H.E.100, 732H.E.500,
732I.E.100, 732I.E.500, δεν παρέχεται. Το κιτ μπορεί να επεκταθεί
με την προσθήκη άλλων θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρων.
Τροφοδοσία 110-240 Vac 50/60 Hz.

Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας

Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης
θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία Due Fili Plus.
Τι κιτ περιλαμβάνει:
• Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης TAB 7S με έγχρωμη οθόνη
LCD 7”, χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες
θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη
ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως
φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις
ενδοεπικοινωνίας. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για κλήσεις σε
smartphone με την εφαρμογή Video Door.
• Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς 1300 1 μονάδας
13K1, με ηλεκτρονική μονάδα 13F2 με κουτί για επιτοίχια ή
χωνευτή εγκατάσταση, συμπληρώνεται με πρόσθετο πλήκτρο
R131.
• Τροφοδοτικό 6922.1 με έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~
50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη
8 μονάδων των 17,5 mm.

Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους
(συνεστραμμένους)
αγωγούς
θυροτηλεόρασης/τροφοδοτικού,
τροφοδοτικού/μπουτονιέρας, μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά
της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν
παρέχεται).
Συνιστάται η χρήση του καλωδίου 732H.E.100, 732H.E.500,
732I.E.100, 732I.E.500, δεν παρέχεται. Το κιτ μπορεί να επεκταθεί
με την προσθήκη άλλων θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρων.
Τροφοδοσία 110-240 Vac 50/60 Hz.

Εφαρμογή Video door

Άμεση και διαισθητική εφαρμογή που επιτρέπει τη διαχείριση των
λειτουργιών της θυροτηλεόρασης από το smartphone και το tablet.
Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi της θυροτηλεόρασης Tab 7S, μέσω
της εφαρμογής μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις που προέρχονται από
την μπουτονιέρα, να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, να
ανοίγετε την κλειδαριά, να ενεργοποιείτε βοηθητικές λειτουργίες
(ενεργοποίηση φώτων, ενεργοποίηση ποτίσματος κλπ.), να στέλνετε
και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να βλέπετε τα μηνύματα
που έχουν καταγραφεί.
Χάρη στο εύκολο και διαισθητικό interface, μπορείτε να
διαμορφώσετε τη συσκευή (smartphone ή tablet) ακολουθώντας
απλά βήματα με αυτόματο οδηγό και σαρώνοντας τον κωδικό QR,
ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της θυροτηλεόρασης,
χωρίς να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις του δρομολογητή ή να
αντικατασταθούν άλλες λειτουργίες για τη διαμόρφωση. Διατίθεται
στην ιστοσελίδα της Vimar και στα καταστήματα Apple και GooglePlay.
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 Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων

TAB 7S: προδιαμορφωμένα κιτ Due Fili Plus
Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας


K40507.01 Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας Due Fili Plus που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7S 40507, λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο
κλήσεων σε smartphone,
- 1 μπουτονιέρα σειράς Pixel 1 μονάδας 41131.01 γκρι χρώματος με στήριγμα,
- 1 έγχρωμη ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 41003,
- 1 μονάδα πρόσοψης ήχου/εικόνας 41103.01 γκρι χρώματος,
- 1 χωνευτό κουτί 9191,
- 1 τροφοδοτικό 6922.1



K40507.01

Η εφαρμογή Video Door διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας


K40507/M

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας Due Fili Plus που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7S 40507, λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο
κλήσεων σε smartphone,
- 1 μπουτονιέρα σειράς 1300, επιτοίχια ή χωνευτή 13K1, με 1 πρόσθετο πλήκτρο R131,
- 1 έγχρωμη ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 13F2,
- 1 τροφοδοτικό 6922.1



K40507/M

Η εφαρμογή Video Door διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play
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TAB 7: προδιαμορφωμένα κιτ Due Fili Plus
Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας

Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης
θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία Due Fili Plus.
Τι κιτ περιλαμβάνει:
• Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης TAB 7 με έγχρωμη οθόνη
LCD 7”, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης:
ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση,
βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου),
απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.
Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για
κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική
μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας και
φωτεινές επισημάνσεις «Αναπάντητες κλήσεις».
• Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς Pixel 1 μονάδας, με
ηλεκτρονική μονάδα 41003 και έγχρωμη κάμερα με αυτόματη
ρύθμιση της φωτεινότητας και της έντασης του ήχου για το
μεγάφωνο και το μικρόφωνο, με teleloop για βοηθήματα ακοής,
echo canceller (καταστολή ηχούς), 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιο
φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED με νυκτερινή διαχείριση
φωτισμού, λυχνία LED επισήμανσης της κατάστασης κλήσης,
έλεγχο ηλεκτρικής κλειδαριάς. Συμπληρώνεται με πλάκα που
διαθέτει στήριγμα 41131.01, μονάδα πρόσοψης γκρι χρώματος
41103.01, μονό πλήκτρο 41110, κάλυμμα 41113.01 χωνευτό κουτί
9191.
• Τροφοδοτικό 6922.1 με έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~
50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη
8 μονάδων των 17,5 mm.

Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους
(συνεστραμμένους)
αγωγούς
θυροτηλεόρασης/τροφοδοτικού,
τροφοδοτικού/μπουτονιέρας, μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά
της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν
παρέχεται).
Συνιστάται η χρήση του καλωδίου 732H.E.100, 732H.E.500,
732I.E.100, 732I.E.500, δεν παρέχεται. Το κιτ μπορεί να επεκταθεί
με την προσθήκη άλλων θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρων.
Τροφοδοσία 110-240 Vac 50/60 Hz.

Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας

Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης
θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία Due Fili Plus.
Τι κιτ περιλαμβάνει:
• Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης TAB 7 με έγχρωμη οθόνη
LCD 7”, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης:
ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση,
βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου),
απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.
Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για
κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική
μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας και
φωτεινές επισημάνσεις «Αναπάντητες κλήσεις».
• Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς Pixel 1 μονάδας,
με ηλεκτρονική μονάδα 13F2 με κουτί για επιτοίχια ή χωνευτή
εγκατάσταση, με πρόσθετο πλήκτρο R131.
• Τροφοδοτικό 6922.1 με έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~
50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη
8 μονάδων των 17,5 mm.
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Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους
(συνεστραμμένους)
αγωγούς
θυροτηλεόρασης/τροφοδοτικού,
τροφοδοτικού/μπουτονιέρας, μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά
της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν
παρέχεται).
Συνιστάται η χρήση του καλωδίου 732H.E.100, 732H.E.500,
732I.E.100, 732I.E.500, δεν παρέχεται. Το κιτ μπορεί να επεκταθεί
με την προσθήκη άλλων θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρων.
Τροφοδοσία 110-240 Vac 50/60 Hz.

 Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων

TAB 7: προδιαμορφωμένα κιτ Due Fili Plus
Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας


K40505.01 Κιτ θυροτηλεόρασης μίας/δύο οικογενειών Due Fili Plus που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7 40505, λευκού χρώματος,
- 1 μπουτονιέρα σειράς Pixel 1 μονάδας 41131.01 γκρι χρώματος με στήριγμα,
- 1 έγχρωμη ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 41003,
- 1 μονάδα πρόσοψης ήχου/εικόνας 41103.01 γκρι χρώματος,
- 1 χωνευτό κουτί 9191,
- 1 τροφοδοτικό 6922.1



K40505.01

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας


K40505/M

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας/δύο οικογενειών Due Fili Plus που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7 40505, λευκού χρώματος,
- 1 μπουτονιέρα σειράς 1300, επιτοίχια ή χωνευτή 13K1, με 1 πρόσθετο πλήκτρο R131,
- 1 έγχρωμη ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 13F2,
- 1 τροφοδοτικό 6922.1



K40505/M
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TAB 7S: κιτ αυτόματης διαμόρφωσης IP
Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης
θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία IP.
Τι κιτ περιλαμβάνει:
• Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD
7”, χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες
θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη
ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως
φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις
ενδοεπικοινωνίας. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για κλήσεις σε
smartphone με την εφαρμογή Video Door.
• Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς Pixel 1 μονάδας, με
ηλεκτρονική μονάδα IP 41006 και έγχρωμη ευρυγώνια κάμερα με
αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας και της έντασης του ήχου για
το μεγάφωνο και το μικρόφωνο, με teleloop για βοηθήματα ακοής,
echo canceller (καταστολή ηχούς), 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιο
φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED με νυκτερινή διαχείριση
φωτισμού, λυχνία LED επισήμανσης της κατάστασης κλήσης,
έλεγχο ηλεκτρικής κλειδαριάς. Συμπληρώνεται με πλάκα που
διαθέτει στήριγμα 41131.01, μονάδα πρόσοψης γκρι χρώματος
41104.01, μονό πλήκτρο 41110, κάλυμμα 41113.01 χωνευτό κουτί
9191.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και
EN 60118-4.

Tab 7S IP - Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες
Κεφαλίδα: όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.
Ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη: όνομα
χρήστη, αναγνωριστικό όνομα μηχανισμού, γλώσσα interface,
ημερομηνία και ώρα (αυτόματα ή χειροκίνητα), φωτεινότητα οθόνης
και οπίσθιος φωτισμός πλήκτρων, κουδούνια, ένταση ήχου, επιλογές
κλήσης και μήνυμα καταγραφέα βίντεο.
Μητρώο κλήσεων: κατάλογος κλήσεων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, απορριφθεισών και αναπάντητων κλήσεων.
Κατάλογος επαφών εγκατάστασης:
• Σπίτι: θυροτηλεοράσεις του χρήστη.
• Αγαπημένα: επαφές επιλεγμένες από τον χρήστη για γρήγορη
πρόσβαση από το Μενού αγαπημένων.
• Χρήστες: άλλοι χρήστες της εγκατάστασης.
• Προσβάσιμοι εξωτερικοί σταθμοί στην εγκατάσταση.
• Διαμορφωμένες κάμερες TVCC για πρόσβαση από τη θυροτηλεόραση.
• Σταθμοί πίνακα θυρωρείου για επικοινωνία από τη θυροτηλεόραση.
• Λειτουργίες που διατίθενται στην εγκατάσταση και στις οποίες έχει
πρόσβαση ο χρήστης. Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως,
για παράδειγμα, άνοιγμα κλειδαριών και ενεργοποίηση βοηθητικών φώτων.
Μηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων κειμένου που έχουν ληφθεί και
αποσταλεί.
Βιντεομηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων, ήχου και ήχου-εικόνας,
που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα βίντεο.
Μενού αγαπημένων: ανάλογα με τον τύπο της επαφής, μπορείτε,
για παράδειγμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή την αυτόματη ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, να
εμφανίσετε εικόνες που έχουν ληφθεί από μια κάμερα TVCC.
Μενού γρήγορων ρυθμίσεων: πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις:
ένταση ήχου κουδουνιού, φωτεινότητα οθόνης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καταγραφέα βίντεο.
Κατάσταση: εμφανίζει και επιτρέπει τη ρύθμιση της κατάστασης
χρήστη «Σε σύνδεση» ή «Μην ενοχλείτε». Στην κατάσταση «Μην
ενοχλείτε», όλες οι κλήσεις απορρίπτονται και τίθεται σε λειτουργία ο
καταγραφέας βίντεο, στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί. Στην
κατάσταση «Σε σύνδεση», οι κλήσεις επισημαίνονται.
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Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση, μέσω ειδικού δικτύου IP, της
θυροτηλεόρασης και της μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά
της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν
παρέχεται). Σύνδεση μέσω καλωδίου Ethernet και interface RJ45
(δεν παρέχονται). Τροφοδοσία PoE.

Εφαρμογή Video door

Άμεση και διαισθητική εφαρμογή που επιτρέπει τη διαχείριση των
λειτουργιών της θυροτηλεόρασης από το smartphone και το tablet.
Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi της θυροτηλεόρασης Tab 7S, μέσω
της εφαρμογής μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις που προέρχονται από
την μπουτονιέρα, να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, να
ανοίγετε την κλειδαριά, να ενεργοποιείτε βοηθητικές λειτουργίες
(ενεργοποίηση φώτων, ενεργοποίηση ποτίσματος κλπ.), να στέλνετε
και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να βλέπετε τα μηνύματα
που έχουν καταγραφεί.
Χάρη στο εύκολο και διαισθητικό interface, μπορείτε να
διαμορφώσετε τη συσκευή (smartphone ή tablet) ακολουθώντας
απλά βήματα με αυτόματο οδηγό και σαρώνοντας τον κωδικό QR,
ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της θυροτηλεόρασης,
χωρίς να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις του δρομολογητή ή
να αντικατασταθούν άλλες λειτουργίες για τη διαμόρφωση.
Διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar και στα καταστήματα Apple και
GooglePlay.

Διάγραμμα για τη σύνδεση του κιτ

K
M
FP

Θυροτηλεόραση Tab 7S IP
40607

Internet

Switch PoE
δεν παρέχεται

Καλώδιο
CA+
CAS+
S-

Μπουτονιέρα σειράς Pixel
41131.01+ 41006

P

L

K: Μπουτόν κλήσης από εξώπορτα
L: Ηλεκτρική κλειδαριά 12 V
P: Διακόπτης ανοίγματος πόρτας.

 Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων

TAB 7S: κιτ αυτόματης διαμόρφωσης IP
Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας


K40607.01 Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας IP που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7S IP Wi-Fi 40607, λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο
έλεγχο κλήσεων σε smartphone,
- 1 μπουτονιέρα σειράς Pixel 1 μονάδας 41131.01 γκρι χρώματος με στήριγμα,
- 1 έγχρωμη μονάδα ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό 41006,
- 1 μονάδα πρόσοψης ήχου/εικόνας 41104.01 γκρι χρώματος,
- 1 χωνευτό κουτί 9191



K40607.01

Η εφαρμογή Video Door διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play
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Θυροτηλεοράσεις Tab 7 Due Fili Plus
Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7S

Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD 7”.
Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες
θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη
ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως
φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις
ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ρυθμίσεις:
φωτεινότητα, ένταση ήχου κουδουνιού, απενεργοποίηση κουδουνιού
με ενεργοποίηση της λειτουργίας «Απουσία χρήστη» και επιλογή
του τύπου κουδουνιού. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για
παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση
ενδοεπικοινωνίας. Η θυροτηλεόραση διαθέτει λειτουργία teleloop για
άτομα με βοηθήματα ακοής.

•
•
•
•
•
•

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

•

Κύρια χαρακτηριστικά

•

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και
EN 60118-4.
•
•
•
•
•

Τροφοδοσία: Bus Due Fili Plus.
Είσοδος για συμπληρωματική τροφοδοσία (6923).
Οθόνη LCD 7”, 800x480 pixel, 16M χρώματα.
Γυαλιστερό φινίρισμα καθρέφτη στην οθόνη, σε λευκό ή μαύρο.
Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό (σε
λειτουργία) και οθόνη αφής.
• Διαμορφώσιμος καταγραφέας βίντεο, έως 100 μηνύματα.
• Αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς

Tab 7S - Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες
Κεφαλίδα: όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.
Ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη: όνομα χρήστη, αναγνωριστικό όνομα μηχανισμού, γλώσσα interface,
ημερομηνία και ώρα (αυτόματα ή χειροκίνητα), φωτεινότητα οθόνης, φόντο οθόνης και οπίσθιος φωτισμός πλήκτρων, κουδούνια,
ένταση ήχου, επιλογές κλήσης και μήνυμα καταγραφέα βίντεο.
Βιντεομηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων, ήχου και ήχου-εικόνας,
που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα βίντεο.
Μενού γρήγορων ρυθμίσεων: πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις:
ένταση ήχου κουδουνιού, φωτεινότητα οθόνης, ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση καταγραφέα βίντεο.
Μενού αγαπημένων: ανάλογα με τον τύπο της επαφής, μπορείτε,
για παράδειγμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή την αυτόματη ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, να
εμφανίσετε εικόνες που έχουν ληφθεί από μια κάμερα TVCC.
Κατάσταση: εμφανίζει και επιτρέπει τη ρύθμιση της κατάστασης
χρήστη «Σε σύνδεση» ή «Μην ενοχλείτε». Στην κατάσταση «Μην
ενοχλείτε», όλες οι κλήσεις απορρίπτονται και τίθεται σε λειτουργία ο καταγραφέας βίντεο, στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί. Στην κατάσταση «Σε σύνδεση», οι κλήσεις επισημαίνονται.

τους σταθμούς θυρωρείου. Η λειτουργία διατίθεται μόνο εάν στην
εγκατάσταση διατίθεται η υπηρεσία πίνακα θυρωρείου.
Κατάλογος εγκατάστασης και μενού αγαπημένων για γρήγορη
πρόσβαση.
Ανοικτή ακρόαση full-duplex (ταυτόχρονη αμφίπλευρη επικοινωνία)
με echo canceller (καταστολή ηχούς).
Ηλεκτρονικό κουδούνι: με διαφορετικές μελωδίες για
διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα, των
κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και των κλήσεων από εξώπορτα.
Είσοδος για κλήση από εξώπορτα.
Υποστήριξη για ενσωμάτωση με κάμερες TVCC συνδεδεμένες
στην εγκατάσταση Due Fili Plus.
Υποστήριξη για απομακρυσμένη κλήση σε smartphone/tablet μέσω
συνδεσιμότητας Wi-Fi.
Προδιαμορφωμένο για επιτοίχια εγκατάσταση με πλάκα σύνδεσης
για στερέωση σε χωνευτό κουτί (στρογγυλό 2 μονάδων Vimar
V71701, κατακόρυφο/ορθογώνιο 3 μονάδων Vimar V71303/
V71703, ορθογώνιο 4+4 μονάδων Vimar V71318/V71718).
Διαστάσεις επιτοίχιας θυροτηλεόρασης: 166x184x24,2 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είσοδοι
τροφοδοσία από Bus

ονομαστική τιμή 28 Vdc

απορρόφηση σε κατάσταση αναμονής

120 mA

μέγ. απορρόφηση σε κατάσταση λειτουργίας

400 mA

συμπληρωματική τροφοδοσία

με το 6923

temperatura di funzionamento
da -5° a +40° C
Δυνατότητα συμπληρωματικής τροφοδοσίας με το 6923 στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο (η τάση του Bus στα άκρα των επαφών κλέμας 1 και 2 της θυροτηλεόρασης είναι < 24 Vdc)

Οθόνη, πλήκτρα και κλέμα σύνδεσης

A) Οθόνη αφής.
B) Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού συνομιλίας και πλήκτρο
ανοίγματος κλειδαριάς.
Γ) Κλέμα για σύνδεση της θυροτηλεόρασης: στην εγκατάσταση
Due Fili Plus και για σύνδεση σε εξωτερικό μπουτόν για κλήση
από εξώπορτα.

D
A

B

B

C
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 Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων

Θυροτηλεοράσεις Tab 7 Due Fili Plus
Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7S


40507



40507.04

Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για σύστημα Due Fili Plus, με ενσωματωμένο WI-FI για αναμετάδοση της κλήσης σε
smartphone με ειδική εφαρμογή, έγχρωμη οθόνη αφής LCD 7”, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης και κλήσεις
ενδοεπικοινωνίας, καταγραφέας βίντεο, teleloop για βοηθήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, λευκού χρώματος
Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα

24,2
24,2

166
165,8

184



40507

λευκό χρώμα

Εξαρτήματα


40195



40507.04

μαύρο χρώμα

Επιτραπέζια βάση για θυροτηλεοράσεις σειράς Tab 7



40195
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Θυροτηλεοράσεις Tab 7 Due Fili Plus
Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7

Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD 7”.
Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης:
ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση,
βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου),
απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε
να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από
διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση
από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας. Φωτεινές επισημάνσεις
«Αναπάντητες κλήσεις». Η θυροτηλεόραση διαθέτει λειτουργία
teleloop για άτομα με βοηθήματα ακοής.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και
EN 60118-4.

Κύρια χαρακτηριστικά

• Τροφοδοσία: Bus Due Fili Plus.
• Οθόνη LCD 7”, 800x480 pixel, 16M χρώματα.
• Θυροτηλεόραση από ABS με γυαλιστερό φινίρισμα καθρέφτη στην
μπροστινή πλευρά.
• Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό (σε

Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες από την οθόνη
Tab 7
Μπουτόν απάντησης/τερματισμού συνομιλίας.
Μπουτόν για το άνοιγμα της κλειδαριάς.
5 ειδικά πλήκτρα:
- Αυτόματη ενεργοποίηση.
- Βοηθητική λειτουργία 1 (φώτα κλιμακοστασίου).
- Πρόσβαση στο μενού διαμορφώσεων.
- Βοηθητική λειτουργία 2 (λειτουργία Due Fili Plus
F1).
- Ενεργοποίηση λειτουργίας απουσίας χρήστη με
απενεργοποίηση κουδουνιού ή σίγαση μικροφώνου.
Με τη λειτουργία απουσίας χρήστη ενεργοποιημένη,
το μπουτόν αναβοσβήνει για να υποδείξει τις απορριφθείσες κλήσεις.

λειτουργία).
• Αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς
τους σταθμούς θυρωρείου. Η λειτουργία διατίθεται μόνο εάν στην
εγκατάσταση διατίθεται η υπηρεσία πίνακα θυρωρείου.
• Ηλεκτρονικό κουδούνι: με 10 διαφορετικές μελωδίες για
διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα, των
κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και των κλήσεων από εξώπορτα.
• Είσοδος για κλήση από εξώπορτα.
• Προδιαμορφωμένο για επιτοίχια εγκατάσταση με πλάκα σύνδεσης
για στερέωση σε χωνευτό κουτί (στρογγυλό 2 μονάδων Vimar
V71701, κατακόρυφο/ορθογώνιο 3 μονάδων Vimar V71303/
V71703, ορθογώνιο 4+4 μονάδων Vimar V71318/V71718).
• Διαστάσεις επιτοίχιας θυροτηλεόρασης: 166x184x24,2 mm.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είσοδοι
τροφοδοσία από Bus

ονομαστική τιμή 28 Vdc

απορρόφηση σε κατάσταση αναμονής

25 mA

μέγ. απορρόφηση σε κατάσταση λειτουργίας

350 mA

θερμοκρασία λειτουργίας

από -5° έως +40°C

Πλήκτρα και κλέμα σύνδεσης

A) 5 ειδικά πλήκτρα.
B) Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού συνομιλίας και πλήκτρο
ανοίγματος κλειδαριάς.
Γ) Κλέμα για σύνδεση της θυροτηλεόρασης: στην εγκατάσταση
Due Fili Plus και για σύνδεση σε εξωτερικό μπουτόν για κλήση
από εξώπορτα.

D

A

B

Τα μπουτόν μπορούν να προγραμματιστούν εκ νέου για ενεργοποίηση άλλων βοηθητικών λειτουργιών ή κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.

B

C
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 Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων

Θυροτηλεοράσεις Tab 7 Due Fili Plus
Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7


40505



40505.04

Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για σύστημα Due Fili Plus με έγχρωμη οθόνη LCD 7”, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες
θυροτηλεόρασης και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, teleloop για βοηθήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, λευκού χρώματος
Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα
24,2
24,2

165,8
166

184



40505

λευκό χρώμα

Εξαρτήματα


40195



40505.04

μαύρο χρώμα

Επιτραπέζια βάση για θυροτηλεοράσεις σειράς Tab 7



40195
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Θυροτηλεοράσεις Tab 7 IP
Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7S
IP

Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD 7”.
Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες
θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη
ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως
φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις
ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ρυθμίσεις:
φωτεινότητα, ένταση ήχου κουδουνιού, απενεργοποίηση κουδουνιού
με ενεργοποίηση της λειτουργίας «Απουσία χρήστη» και επιλογή
του τύπου κουδουνιού. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για
παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση
ενδοεπικοινωνίας. Η θυροτηλεόραση διαθέτει λειτουργία teleloop για
άτομα με βοηθήματα ακοής.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και
EN 60118-4.

Κύρια χαρακτηριστικά
•
•
•
•

Τροφοδοσία: PoE κατηγορία 0, από δίκτυο Ethernet.
Οθόνη LCD 7”, 800x480 pixel, 16M χρώματα.
Γυαλιστερό φινίρισμα καθρέφτη στην οθόνη, σε λευκό ή μαύρο.
Έλεγχος από θυροτηλεόραση της λειτουργίας zoom&scan της
κάμερας.
• Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό (σε
λειτουργία) και οθόνη αφής.
• Διαμορφώσιμος καταγραφέας βίντεο, έως 100 μηνύματα.

• Λήψη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου.
• Αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς
τους σταθμούς θυρωρείου. Η λειτουργία διατίθεται μόνο εάν στην
εγκατάσταση διατίθεται η υπηρεσία πίνακα θυρωρείου.
• Κατάλογος εγκατάστασης και μενού αγαπημένων για γρήγορη
πρόσβαση.
• Ανοικτή ακρόαση full-duplex (ταυτόχρονη αμφίπλευρη επικοινωνία)
με echo canceller (καταστολή ηχούς).
• Ηλεκτρονικό κουδούνι: με διαφορετικές μελωδίες για
διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα, των
κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και των κλήσεων από εξώπορτα.
• Είσοδος για κλήση από εξώπορτα.
• Υποστήριξη για ενσωμάτωση TVCC IP.
• Υποστήριξη για απομακρυσμένη κλήση σε smartphone/tablet μέσω
συνδεσιμότητας Wi-Fi.
• Προδιαμορφωμένο για επιτοίχια εγκατάσταση με πλάκα σύνδεσης
για στερέωση σε χωνευτό κουτί (στρογγυλό 2 μονάδων Vimar
V71701, κατακόρυφο/ορθογώνιο 3 μονάδων Vimar V71303/
V71703, ορθογώνιο 4+4 μονάδων Vimar V71318/V71718).
• Διαστάσεις επιτοίχιας θυροτηλεόρασης: 166x184x24,2 mm.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είσοδοι
τροφοδοσία από δίκτυο Ethernet

ονομαστική κατανάλωση

PoE, κατηγορία 0
RJ45 Ethernet 10/100 Mps
(πιστοποιημένο)
8W

σύνδεση Ethernet

RJ45 - 10/100 Mps

θερμοκρασία λειτουργίας

από -5° έως +40°C

Interface δικτύου

Tab 7S IP - Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες
Κεφαλίδα: όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.
Ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη: όνομα
χρήστη, αναγνωριστικό όνομα μηχανισμού, γλώσσα interface,
ημερομηνία και ώρα (αυτόματα ή χειροκίνητα), φωτεινότητα οθόνης
και οπίσθιος φωτισμός πλήκτρων, κουδούνια, ένταση ήχου, επιλογές
κλήσης και μήνυμα καταγραφέα βίντεο.
Μητρώο κλήσεων: κατάλογος κλήσεων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, απορριφθεισών και αναπάντητων κλήσεων.
Κατάλογος επαφών εγκατάστασης:
• Σπίτι: θυροτηλεοράσεις του χρήστη.
• Αγαπημένα: επαφές επιλεγμένες από τον χρήστη για γρήγορη
πρόσβαση από το Μενού αγαπημένων.
• Χρήστες: άλλοι χρήστες της εγκατάστασης.
• Προσβάσιμοι εξωτερικοί σταθμοί στην εγκατάσταση.
• Διαμορφωμένες κάμερες TVCC για πρόσβαση από τη θυροτηλεόραση.
• Σταθμοί πίνακα θυρωρείου για επικοινωνία από τη θυροτηλεόραση.
• Λειτουργίες που διατίθενται στην εγκατάσταση και στις οποίες έχει
πρόσβαση ο χρήστης. Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως,
για παράδειγμα, άνοιγμα κλειδαριών και ενεργοποίηση βοηθητικών φώτων.
Μηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων κειμένου που έχουν ληφθεί και
αποσταλεί.
Βιντεομηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων, ήχου και ήχου-εικόνας,
που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα βίντεο.
Μενού αγαπημένων: ανάλογα με τον τύπο της επαφής, μπορείτε,
για παράδειγμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή την αυτόματη ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, να
εμφανίσετε εικόνες που έχουν ληφθεί από μια κάμερα TVCC.
Μενού γρήγορων ρυθμίσεων: πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις:
ένταση ήχου κουδουνιού, φωτεινότητα οθόνης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καταγραφέα βίντεο.
Κατάσταση: εμφανίζει και επιτρέπει τη ρύθμιση της κατάστασης
χρήστη «Σε σύνδεση» ή «Μην ενοχλείτε». Στην κατάσταση «Μην
ενοχλείτε», όλες οι κλήσεις απορρίπτονται και τίθεται σε λειτουργία ο
καταγραφέας βίντεο, στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί. Στην
κατάσταση «Σε σύνδεση», οι κλήσεις επισημαίνονται.

28

Οθόνη, πλήκτρα και κλέμα σύνδεσης

A) Οθόνη αφής.
B) Πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης και πλήκτρο ανοίγματος κλειδαριάς.
Γ) Συνδετήρας RJ45 και επαφές κλέμας για κλήση από εξώπορτα.
Π) Πλάκα στήριξης.

D
A

B

B

C

 Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων

Θυροτηλεοράσεις Tab 7 IP
Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7S IP


40607



40607.04

Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για σύστημα IP, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο κλήσεων σε smartphone
με ειδική εφαρμογή, έγχρωμη οθόνη αφής LCD 7”, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας,
καταγραφέας βίντεο, teleloop για βοηθήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, τροφοδοσία PoE, λευκού χρώματος
Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα

24,2
24,2

166
165,8

184



40607

λευκό χρώμα

Εξαρτήματα


40195



40607.04

μαύρο χρώμα

Επιτραπέζια βάση για θυροτηλεοράσεις σειράς Tab 7



40195
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Θυροτηλεοράσεις Tab 7 IP
Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7 IP

Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD 7”.
Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης:
ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση,
βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου),
απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε
να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από
διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση
από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας. Φωτεινές επισημάνσεις
«Αναπάντητες κλήσεις» και μηνύματα καταγραφέα βίντεο. Η
θυροτηλεόραση διαθέτει λειτουργία teleloop για άτομα με βοηθήματα
ακοής.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και
EN 60118-4.

Κύρια χαρακτηριστικά

• Τροφοδοσία: PoE κατηγορία 0, από δίκτυο Ethernet.
• Οθόνη LCD 7”, 800x480 pixel, 16M χρώματα.
• Θυροτηλεόραση από ABS με γυαλιστερό φινίρισμα καθρέφτη στην
μπροστινή πλευρά.
• Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό (σε
λειτουργία).
• Καταγραφέας βίντεο, έως 10 μηνύματα.
• Λήψη μηνυμάτων κειμένου.

Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες από την οθόνη
Tab 7
Κεφαλίδα: όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.
Ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη: όνομα
χρήστη, αναγνωριστικό όνομα μηχανισμού, γλώσσα interface,
ημερομηνία και ώρα (αυτόματα ή χειροκίνητα), φωτεινότητα οθόνης
και οπίσθιος φωτισμός πλήκτρων, κουδούνια, ένταση ήχου, επιλογές
κλήσης και μήνυμα καταγραφέα βίντεο.
Μητρώο κλήσεων: κατάλογος κλήσεων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, απορριφθεισών και αναπάντητων κλήσεων.
Κατάλογος επαφών εγκατάστασης:
• Σπίτι: θυροτηλεοράσεις του χρήστη.
• Αγαπημένα: επαφές επιλεγμένες από τον χρήστη για γρήγορη
πρόσβαση από το Μενού αγαπημένων.
• Χρήστες: άλλοι χρήστες της εγκατάστασης.
• Προσβάσιμοι εξωτερικοί σταθμοί στην εγκατάσταση.
• Διαμορφωμένες κάμερες TVCC για πρόσβαση από τη θυροτηλεόραση.
• Σταθμοί πίνακα θυρωρείου για επικοινωνία από τη θυροτηλεόραση.
• Λειτουργίες που διατίθενται στην εγκατάσταση και στις οποίες έχει
πρόσβαση ο χρήστης. Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως,
για παράδειγμα, άνοιγμα κλειδαριών και ενεργοποίηση βοηθητικών φώτων.
Μηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων κειμένου που έχουν ληφθεί.
Βιντεομηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων, ήχου και ήχου-εικόνας,
που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα βίντεο.
Μενού αγαπημένων: ανάλογα με τον τύπο της επαφής, μπορείτε,
για παράδειγμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή την αυτόματη ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, να
εμφανίσετε εικόνες που έχουν ληφθεί από μια κάμερα TVCC.
Μενού γρήγορων ρυθμίσεων: πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις:
καθαρισμός, απενεργοποίηση κουδουνιού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καταγραφέα βίντεο.
Κατάσταση: εμφανίζει και επιτρέπει τη ρύθμιση της κατάστασης
χρήστη «Σε σύνδεση» ή «Μην ενοχλείτε». Στην κατάσταση «Μην
ενοχλείτε», όλες οι κλήσεις απορρίπτονται και τίθεται σε λειτουργία ο
καταγραφέας βίντεο, στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί. Στην
κατάσταση «Σε σύνδεση», οι κλήσεις επισημαίνονται.
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• Αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς
τους σταθμούς θυρωρείου. Η λειτουργία διατίθεται μόνο εάν στην
εγκατάσταση διατίθεται η υπηρεσία πίνακα θυρωρείου.
• Κατάλογος εγκατάστασης και μενού αγαπημένων για γρήγορη
πρόσβαση.
• Ανοικτή ακρόαση full-duplex (ταυτόχρονη αμφίπλευρη επικοινωνία)
με echo canceller (καταστολή ηχούς).
• Ηλεκτρονικό κουδούνι: με διαφορετικές μελωδίες για
διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα, των
κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και των κλήσεων από εξώπορτα.
• Είσοδος για κλήση από εξώπορτα.
• Υποστήριξη για ενσωμάτωση TVCC IP.
• Προδιαμορφωμένο για επιτοίχια εγκατάσταση με πλάκα σύνδεσης
για στερέωση σε χωνευτό κουτί (στρογγυλό 2 μονάδων Vimar
V71701, κατακόρυφο/ορθογώνιο 3 μονάδων Vimar V71303/
V71703, ορθογώνιο 4+4 μονάδων Vimar V71318/V71718).
• Διαστάσεις επιτοίχιας θυροτηλεόρασης: 166x184x24,2 mm.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είσοδοι
τροφοδοσία από δίκτυο Ethernet

ονομαστική κατανάλωση

PoE, κατηγορία 0
RJ45 Ethernet 10/100 Mps
(πιστοποιημένο)
8W

θερμοκρασία λειτουργίας

από -5° έως +40°C

Interface δικτύου

Πλήκτρα και κλέμα σύνδεσης

A) 5 ειδικά πλήκτρα.
B) Πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης και πλήκτρο ανοίγματος κλειδαριάς.
Γ) Συνδετήρας RJ45 και επαφές κλέμας για κλήση από εξώπορτα.
Π) Πλάκα στήριξης.

D

B

A

B

C

 Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων

Θυροτηλεοράσεις Tab 7 IP
Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7 IP


40605



40605.04

Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για σύστημα IP με έγχρωμη οθόνη LCD 7”, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλέφωνου
και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, teleloop για βοηθήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, τροφοδοσία PoE, λευκού χρώματος
Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα
24,2
24,2

165,8
166

184



40605

λευκό χρώμα

Εξαρτήματα


40195



40605.04

μαύρο χρώμα

Επιτραπέζια βάση για θυροτηλεοράσεις σειράς Tab 7



40195
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Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναφέρονται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Λόγω περιορισμών στη διάταξη των σελίδων, οι φωτογραφίες και τα διαγράμματα παρουσιάζονται υπό κλίμακα.

B.C17069 EL 1709

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com

