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3

פשוט לשדרג מערכת 
אינטרקום על גבי תשתית 
קיימת, משתמשים בכבל 

הקיים.

2

ידידותי למשתמש ולמתקין 
ועשיר בפונקציונליות

1

נוח להתקנה וגמיש לכל סוגי 
הפרויקטים

יתרונות 2 גידים
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מאפיינים כלליים

מערכת הפועלת על תשתית של 2 גידים ללא חשיבות קוטביות❑

אפשרות שליטה בשני ממסרים (בתוספת מודול ממסר שני)❑

התקנת ספקי כח על פס דין❑

תומך בטופולוגיה תורית או כוכב ❑

אפשרות הגדרת מוניטור ראשי ומשני ❑

עד 3 פנלי כניסה ו- 128 מוניטורים ❑

❑(CCTV בתוספת מודול) חיבור כניסת וידאו לצפייה במצלמות

על המערכת..
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תכונות עיקריות

עיצוב אופנתי ומתקדם●

מסך מגע 7" צבעוני●

להתקנה מתחת לטיח●

חיוג בלחיצה על שם דייר + חיוג מספר דירה●

ממשק ידידותי לאורח●

רשימת שמות דיירים + עדכון פשוט ●

 קורא קירבה לפתיחת דלת (עד 2000 כרטיסים)●

פתיחת דלת באמצעות קוד סודי אישי או משותף ●

DT-128 !פנל כניסה מנצח

פנל כניסה עם מסך מגע 7"
DT-128

impact by Netvill



הדגמים המוצעים
מוניטורים

 

מוניטור מסך מגע ”7
DT01

 מוניטור לחצני מגע ”7
DT05

שפופרת אודיו
DT10

 מוניטור לחצני מגע ”4.3
DT04
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אביזרים

ספק כח ראשי - עד 
32מוניטורים/שפופרות

DT-PS01 

ספק כח להרחבה - ל 16 
מוניטורים/שפופרות הבאים

DT-PS02

מפצל קומתי 4 
דירות

מפצל 4 פנלי דלת

מתאם ל-3 מצלמות  מודול ממסר להפעלה 
נוספת
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מוניטור מסך מגע

מסך מגע קיבולי 800*480 ❑

תקשורת בין מוניטורים❑

יזימת קשר לצפייה ושיחה עם פנל דלת❑

השתק צלצול❑

שמירה אוטומטית או יזומה של 100 תמונות בזכרון❑

הקלטת וידאו של שיחה או ניטור מצלמות❑

תומך בזכרון SD נוסף עד 32 ג'יגה (1000 תמונות / 100 סרטונים)❑

❑SD עדכוני קושחה בקלות באמצעות כרטיס

חיבור לחצן חיצוני כפעמון דלת❑

 מוניטור מסך מגע 7”
DT-02

 מוניטור מסך מגע 7”
DT-01

מוניטור פרימיום



נתונים על מוניטורים לחצני מגע

לחצני מגע רגישים❑

❑ TFT 800*480 Pixel”7

❑.TFT 480*272 Pixel 4.3

בחירה והתקשרות למוניטורים אחרים❑

יזימת קשר לצפיה במצלמת הפנל או מצלמות אחרות❑

אפשרות השתקה❑

התקנה פשוטה על הטיח❑

אפשרות חיבור לחצן פעמון❑

 מוניטור לחצני מגע 7”
DT-05

 מוניטור לחצני מגע 4.3”
DT-04
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נתונים על דגמי ספקי הכח המוצעים

❑AC 100~240V. 50/60Hz כניסת מתח

❑ 30V-DV / 1A מתח יוצא

טווח טמפרטורה  -10℃~55℃❑

לחות: 45%- 90%❑

הגנת זרם / מתח יתר❑

הגנת חום יתר, הגנה מפני קצר❑

תמיכה בעד 16 מוניטורים❑

לדים לאינדיקציה ❑

ספק כח ראשי
P/N: T-PS01 

ספק כח משני
P/N: T-PS02 

ספקי כח



מפצלים לפנלים ומוניטורים

מפצל פנלי דלת

להרחבת מספר כניסות על אותה מערכת ❑

מגביר אות וידאו❑

תומך בעד 3 יחידות דלת❑

מפצל מוניטורים❑

מרחיב את כמות המוניטורים ❑

מגביר את אות הוידאו❑

תומך בעד 4 מוניטורים❑

מפצל פנלים

מפצל קומתי
מפצל ל4 מוניטורים

מפצלים



לחיבור מצלמות או מערכות הקלטה למערכת

❏BUS ערוצי CVBS / 2 3 ערוצי וידאו

❏DIP SWITCH הגדרה פשוטה באמצעות

שילוב ופיצול אות המצלמה❏

מתאם למצלמות אבטחה



לשימושים שונים כגון פתיחת שער שני, או הדלקת תאורת וכו'

יציאת מגע יבש

BUS כניסת 2 ערוצי

 RS485 ממשק

הגדרה פשוטה עם דיפסוויטש

שליטה על ממסר שני במערכת

משמש להדלקת תאורה או פתיחת שער שני וכו'.

ממסר שני



סכמת חיבור המערכת - דוגמא ל 128 דיירים / 32 קומות

פנל כניסה
1

פנל כניסה
2

CCTV מתאם למצלמות

מפצל פנלים
ספק כח ראשי

קומה 1

קומה 32

2
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