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Universele draadloze zender Profiline 5,8 GHz

De universele draadloze zender Profiline verstuurt de dor de camera

opgenomen videosignalen draadloos via een radioverbinding. De

signalen komen aan bij een draadloze ontvanger die is verbonden

met een monitor. Hier kunt u de beelden bekijken.

De draadloze signaaloverdracht is overal van voordeel waar het

aanleggen van kabels niet mogelijk is. De transmissie met de

universele draadloze zender TV5721 gebeurt kosteloos via de in de

behuizing geïntegreerde patch-antenne op de hoogfrequente 5,8

GHz band. Het zendvermogen is 25 mW. Het bereik binnen bedraagt

50 tot 125 meter, buiten is het bereik 500 tot 2200 meter. Naast 5,8

GHz is ook de frequentie 2,4 GHz gereserveerd voor de draadloze

transmissie.

Bij 5,8 GHz zijn er 16 kanalen beschikbaar. Daarbij kan er binnen

een object op maximaal 6 van deze kanalen gelijktijdig worden

uitgezonden zonder dat er storingen ontstaan. De universele

draadloze zender kan zowel binnen als ook in het overdekte

buitengebied worden aangebracht. Beschermingsklasse IP54

betekent stof- en spatwaterdicht. Hij is geschikt voor gebruik bij een

temperatuur van -10 °C tot + 55 °C. Naast een video-ingang (voor

het versturen van de beeldsignalen) heeft de draadloze zender een

audio-ingang (voor het versturen van geluid) en een alarmingang.

De alarmingang verstuurt de berichten van de melders die hierop

zijn aangesloten.

Product highlights:

•  Binnen en buiten te gebruiken

•  Transmissie van audio- en videosignalen

•  Groot bereik
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Technische gegevens

Frequentiebereik 5,725 - 5,875 GHz

Kanalen  16

Video-ingang 1

Videobandbreedte 30 Hz - 5 MHz 

Audio-ingang 1

Audiobandbreedte 20 Hz - 15 kHz

Spanning / vermogen 7-30 VDC / 0,25A

Afmetingen (B x H x D) 175 x 133 x 98 mm

Gewicht 350 g

Alarmingang 1

Beschermingsklasse IP54

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot 55 °C

Geïnverteerd videobeeld ja

Kanaalkeuzeschakelaar

met indicator

ja
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