DE PIXEL EN PIXEL HEAVY SERIE.
SCHOONHEID EN KRACHT.
De modulaire Pixel buitenposten met een modern ultra vlak ontwerp in aluminium en vier kleurvarianten: grijs, wit,
leisteen, geanodiseerd grijs en Pixel Heavy, de versie in zamak, met een zand grijze afwerking die beter bestand is
tegen schokken en atmosferische invloeden, met beschermingsindex IK09, IK10 en IP54, zijn tijdloos. Dankzij een
extreme modulariteit past Pixel zich in alle omstandigheden aan uw eisen aan.

Camera met
groothoeklens.

Echo-onderdrukking en
geluidsreductie

De audio/video module heeft
een camera met groothoeklens
en hoge definitie opname. De
zoomfunctie kan worden bediend
vanaf de binnenpost waar ook naar
meerdere opnames kan worden
gebladerd.

Met de echo-onderdrukking
kan
u
een
natuurlijk
tweerichtingsgesprek
voeren
zonder
storende
terugkoppelingen (Larsen effekt).
Het geluid blijft altijd helder
dankzij de ruis onderdrukking.

Zichtveld van de camera
2,6 m (104°)

Automatische controle
van de versterking.

1m

1m

PIXEL HEAVY

Het niveau van het audiosignaal blijft altijd optimaal
dankzij
de
automatische
versterkingscontrole (AGC) en de
automatische stemdetectie (VAD)

1,8 m
(83 °)

PIXEL
1,20 m 1,65 m

Tot 4 drukknoppen in een
module.
De audio- of audio/video module, het
hart van de buitenpost, is standaard
voorzien van 4 toetsen in dubbele rij
voor kleine residentiële eenheden.

Grote gevoeligheid en
automatische regeling van
de verlichting
De sensor gevoeligheid herkent de
bezoekers, zelfs in de duisternis.
De intensiteit van de leds wordt
automatisch geregeld in functie
van het omgevingslicht.
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Functie voor
slechthorenden en
synthetische stem voor
blinden en slechtzienden.
Met de eerste functie kunnen dragers
van een auditieve prothese met magnetische interface van type « T » de gesprekken horen in hun toestel; met de
tweede functie kunnen slechtzienden
voor elke actie speciaal ontworpen berichten beluisteren.

Verlichte drukknoppen
d.m.v. leds
De oproepdrukknoppen zijn
verlicht d.m.v. een witte led die
de leesbaarheid van de namen
verhoogt. De activatie en de
regeling van de intensiteit gebeurt
door de ingebouwde lichtsensor.

Visuele indicaties bij
oproep
Een led aan de voorzijde geeft
het actieve gesprek weer, als de
deuropener is geactiveerd of een
gemiste oproep indien bezet.

Slagvastheid en beschermingsgraad
De Pixel aluminium buitenposten hebben een hoge
IP54 beschermingsgraad tegen weersinvloeden en IK08
tegen mechanische schokken, de Pixel Heavy in zamak
is nog beter bestand met een IK09 en IK10 index.

Modulaire en aanpasbare samenstelling
van 1 tot 84 belknoppen
Met de Pixel en Pixel Heavy kan u, naargelang de noden,
verschillende combinaties creëren, startend met 1, 2 of
3 modules vertikaal tot 3 rijen horizontaal, in het totaal 9
modules, tot 84 oproepen.

Pixel modulariteit
Door de verschillende afmetingen van de drukknoppen
kan Pixel vrij worden samengesteld om zo tegemoet te
komen aan specifieke installatievereisten.

Axiale dubbele
drukknop
(één oproep)

Axiale
enkelvoudige
drukknop
(2 oproepen)

Tuimeldrukknoppen
(4 oproepen)

Grijs

Leisteen

Gezand grijs
Geanodiseerd
Grijs
Wit

Functioneel ontwerp en ultra vlak.
Met minimale afmetingen van 100mm breedte en
14mm (Pixel) of 18,5mm (Pixel Heavy) uit de muur die
de vormen beter laten uitkomen, kan de buitenpost
op een metalen paal worden geplaatst en zo de ideale
oplossing vormen voor beperkte ruimtes.
Pixel: in aluminium en in meerdere afwerkingen: grijs,
leisteen, wit, geanodiseerd grijs
Pixel Heavy: gezand grijs
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De Pixel en Pixel Heavy buitenposten:
absolute modulariteit.

Kleuren LCD scherm en namenlijst tot 6.400
namen.
Met een kleuren LCD scherm van 3,5’’ – het grootste in het modulaire segment – kan de eenheid tot 6.400 namen beheren via
een intuïtief navigatiemenu. U kan aanbellen door de namenlijst
te doorbladeren of het gewenste nummer in te toetsen. Met een
horizontale kijkhoek van 80° is het aflezen van de informatie op
het scherm altijd optimaal, zelfs in tegenlicht.

De installatie beantwoordt aan uw noden.
Met de toegang langs de voorzijde tot de audio/video en andere
modules kan u het gebruikelijke onderhoud uitvoeren zonder de
buitenpost van de moduledrager te verwijderen.

Uitbreidingsmodules.
Pixel is een dynamische oplossing, die toelaat alle nodige combinaties te verwezenlijken door bijkomende modules toe te
voegen aan de elektronische audio of audio/video module. Iedere buitenpost kan modules met 5 drukknoppen in 1 rij of 10
in dubbele rij bevatten, een alfanumeriek klavier, een scherm met
elektronische namenlijst of een verlichte naamhouder, een biometrische sensor of een badgelezer.

Tekstvenster
voor naam of
huisnummer
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Biometrische
sensor

Badge-lezer

Inbouw installatie in batterij of opbouw met
regenbescherming
De Pixel-buitenposten kunnen ofwel in- ofwel opbouw worden geïnstalleerd
met in beide gevallen de zekerheid van een goed functionerend geheel. Voor
de installatie in batterij, zijn de inbouwdozen voorzien van een koppelstuk
om ze stevig samen te houden De kabels lopen door de koppelstukken:
ze beschermen perfect de kabels doordat ze leeg en waterdicht zijn. Er is
ook een anti-cement karton om de inbouwdozen te beschermen tijdens de
installatie.
Inbouw kan aangevuld worden met een regenbescherming die in de
opbouwdozen al voorzien is.

Inbouwdozen voor de Pixel

Inbouwdozen voor de Pixel Heavy

Universele adapters voor de Pixel en de Pixel Heavy.
De universele adapters geven de mogelijkheid om de modulaire Pixel en Pixel Heavy
buitenposten ter vervanging van een bestaande buitenpost te plaatsen. Deze universele
adapters zijn volledig compatibel met de meest courante inbouwdozen.
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