
IP 
videotelefony 

 

Hlavní výhody:  
● Neomezená možnost rozšíření 

● Minimální náklady na instalaci a kabeláž 
● Otevření dveří i mimo domov/firmu 
● Možnost integrace do dalších IP struktur 
 
 
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnovější typ videotelefonů, který Vám představujeme, je založen na komunikaci po síti internet. 

Jednotlivé komponenty zapojíte pouze do switche a poté už se v dané síti navzájem vyhledají a 

spárují. Instalace je proto velice jednoduchá a odpadá Vám především nutnost zřizování zvláštní 

kabelové trasy, jelikož využijete sítě stávající. IP videotelefony generují minimální datový tok, proto 

nemusíte mít obavu o rušení či zpomalení Vašeho internetu. Oproti konvenčním videotelefonům 

jsou IP videotelefony velice snadno integrovatelné do systémů inteligentních domácností, můžete je 

rozšířit o IP kamery, nebo využívat jako zabezpečovací ústřednu. Díky stálému připojení k internetu 

Vám bytové jednotky zobrazují přesný čas a další předvolené informace. Nejvýznamnějším 

pokrokem oproti běžným videotelefonům je určitě možnost komunikace s návštěvníkem i mimo 

domov/firmu. 



 

VTH1520A 

>Barevný 7″ TFT LCD monitor, rezistentní displej s 
rozlišením 800*480 

> 5 analogových ovládacích tlačítek 
> Informační internetový kanál, záznamník, možnost 

vzájemné komunikace všech uživatelů zdarma 
> Podpora 8 drátových a 16 bezdrátových alarmových 

vstupů, které můžete opatřit detektory pohybu a 
suplovat tak funkci EZS systému 

> Podpora paměťových karet standardu TF a možnost 
zálohy přes USB 

> Ethernet: 10/100Mbps 
> Rozměry: 220mm x 153mm x 23mm 
> Napájení: DC 10~15V 
> Spotřeba: Standby≤1W, pracovní≤7W 

 
 

VTH1110A 

> Barevný  3.5″ TFT LCD monitor, rozlišení 320*240 
> 4 analogová ovládací tlačítka 
> Informační internetový kanál 
> Podpora 4 drátových alarmových vstupů, které   

můžete opatřit detektory pohybu a suplovat tak 
funkci EZS systému 

> Rozměry: 205 mm x 135 mm x 23 mm 
> Napájení: DC 10~15V 
> Spotřeba:  Standby<1W, pracovní<5W 
>Ethernet: 10/100Mbps 

 

 

 

 

 

 

VTO6000A 

> Barevná kamera, čip 1/3″  SONY CCD, rozlišení 
420 TV řádků 

> Citlivost 0.1lux/F1.2 
> Rozměry: 160mm*90mm*10mm 
> Hliníkové provedení 
> Napájení: DC 10~15V 
> Spotřeba: Standby ≤1W, pracovní≤5W 
> Noční přísvit 
 
 

VTO1210A 
 

> Barevná kamera, čip 1/3″ CCD，420 TV line 
> Citlivost 0.1lux/F1.2 
> 3″  STN LCD displej 
> Hliníkové provedení 
> Rozměry: 376mm*151mm*60mm 
> Napájení: DC 10~15V 
> Spotřeba: Standby ≤1W, pracovní≤10W 
> Čtečka čipových karet 
> Noční přísvit 
 
 

Micronix, spol. s r.o. 

Antala Staška 1076/33a 
14000 Praha 4 
tel.: 225 282 728, 731 412 858 
fax: 225 282 724 
mail: video@micronix.cz 

web: www.micronix.cz 

-Prodej 
-Servis 
-Instalace 


