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TV5723

Universele draadloze zender (camera) Profi line, 5,8 GHz

De universele draadloze zender wordt direct op de camera

gemonteerd. Hij verzendt de opgenomen videosignalen via een

radioverbinding. De signalen komen aan bij een draadloze ontvanger

die is verbonden met een monitor. 

De draadloze signaaloverdracht is overal van voordeel waar het

aanleggen van kabels niet mogelijk is. De transmissie met de

universele draadloze zender TV5723 gebeurt kosteloos op de

hoogfrequente 5,8 GHz band. Het zendvermogen is 25 mW. Het

bereik binnen bedraagt maximaal 45 meter, buiten is het bereik

maximaal 500 meter. Naast 5,8 GHz is ook de frequentie van 2,4

GHz gereserveerd voor de draadloze signaaloverdracht.

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 heel eenvoudig aan alle camera's uit de ABUS

Security-Center catalogus worden gemonteerd. Zo verandert u een

conventionele camera met slechts enkele handgrepen in een

draadloze camera. De universele draadloze zender is ook zeer goed

geschikt voor gebruik met de draadloze weerbestendige behuizing

(TV5731).

Product highlights:

•  Binnen en buiten (in de draadloze weerbestendige bezuinig)

toepasbaar

•  Transmissie van videosignalen

•  Groot bereik

•  Geschikt voor alle camera's
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Universele draadloze zender (camera) Profi line, 5,8 GHz

Technische gegevens

Frequentie 5,8 GHz

Spanning 12 VDC

Stroomverbruik max. 70 mA

Zendvermogen 25 mW

Kanalen 16

Video-ingang 1 Vss / 75 Ohm

Transmissiebereik Tot 45 m (binnen), tot 500 m (buiten)

Geschikt voor alle

camera's

ook voor draadloze weerbestendige behuizing

Afmetingen (B x H x D) 65 x 37 x 45 mm
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