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JK-serie

Handenvrije kleurenvideofonie met 170° breedhoek & Zoom/PanTilt-bediening

EENHEIDAFMETINGEN SPECIFICATIES

BEDRADING & KABEL

CAMERAPOSITIE & GEZICHTSVELD

De afbeelding op de monitor is gesimuleerd.

Verdeeld door:
Internationaal Handelskantoor b.v.
Marconistraat 21
2809 PH  Gouda
Tel:   +31 (0) 182-581275
Fax: +31 (0) 182-510428
E-mail: info@ihkbv.nl
Web: www.ihkbv.nl

JK(E)1208A

http://www.aiphone.com/

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd met het oog op verbetering.
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Voedingsbron
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Verbruik
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Communicatie

Videomonito
Videostandaard
Uitgang videosignaal
Nachtbeeld

Elektrisch deurslo
Uitgang contact extra 
bedieningsknop 
Bedrading 

Bekabelingsafstand  

omgevingsgeluid één van beide binnenposten.



Revolutionaire 170° breedhoek
ong.

Met conventionele series

Met conventionele series

1 2

Het beeld door een visooglenscamera 
kan breed zijn, maar kan distorsie 
veroorzaken. Om de beeldkwaliteit te 
verbeteren, ontwikkelde Aiphone een 
technologie om distorsie te regelen!

De nieuw ontworpen visooglens stelt zichzelf scherm voor een breder beeld!

JK-serie

Wijzig het zicht voor extra veiligheid.
De geavanceerde camera en monitor van de JK-serie breidt uw zicht uit tot 170° 
met een breedhoekbeeld en heldere beeldkwaliteit.

Met distorsieregelingZonder distorsieregeling

Voor een effectieve veiligheid omvat de JK-serie een 
breedhoekcamera voor een innovatief panoramisch 
zicht: een persoon in een rolstoel, zelfs iemand die 
zich verbergt voor de camera, enz.

Panoramisch breedhoekbeeld

Twee maal breder dan onze 
conventionele series!

Nieuwe ontwikkeling 
van Aiphone!
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2 types binnenposten

3 4

Om het detail te zien, schakelt u van beeldmodus naar zoommodus.  
Omschakelen tussen breedbeeld- en zoommodus kan gemakkelijk door 
op een knop te drukken.

U kunt exact inzoomen waar u wilt.

Gebruik de PanTilt-knop om de camerahoek in zoommodus te wijzigen. 

Misschien bent u van mening dat de standaard camerahoek niet 
ideaal is om bezoekersbeelden te ontvangen.  Indien dit het geval 
is kunt u de camerahoek aanpassen en resetten.

Zoom & PanTilt
Zoom

PanTilt

JK-serie

JK-1MED

JK-1MD
Hoofdpost met Breedbeeld en Zoom & PanTilt-kleurenmonitor

Stel de beste camerahoek vooraf in!

Slechts 27 mm

Slechts 27 mm

Standaard

U kunt rolstoelgebruikers duidelijk identificeren door de 
camerahoek aan te passen.

BREEDBEELD ZOOMMODE

Verwisselbaar

Voor bijstelling Na bijstelling

Voor bijstelling Na bijstelling

Door op de AFSTELLEN-knop te drukken, wordt het 
beeld duidelijker.

Aanpassing tegenlicht en 
nachtgevoeligheid

Dag met sterk tegenlicht

Nacht met zwak licht

JK-1MD

JK-1MED

Helder

Helder

Geavanceerde veiligheid
Wanneer men 's nachts een oproep 
ontvangt, licht het LED-lampje op de 
deurpost automatisch op om een helder 
kleurbeeld naar de monitor te sturen.  

Om beelden te bekijken licht het LED-lampje niet op. U kunt dus beeld 
en geluid opvragen zonder te worden opgemerkt door de personen aan de 
ingang. Door te drukken op de SPREEK-toets licht het LED-lampje op. 
U kunt nu spreken met personen in de ingangszone.  

Opvragen 
van beeld 
en geluid

U hoort vreemde geluiden.

   Zelfs 's nachts heldere identificatie

Het opvragen van beeld en geluid en het spreken 
met personen in de ingangszone gedurende de nacht

JK-1MD

JK-1MED

Andere kenmerken

Wanneer u spreekt De bezoeker spreekt

Tot de DVR, videorecorder, enz.

Optieknop

LED-lampje licht op wanneer u spreekt en dooft wanneer u luistert.

Geef de activering van de externe sensor aan met een alarm, 
LED-lampje en display.

Het LED-lampje geeft aan wie spreekt

Handenvrije en Drukken om te spreken-communicatie
Wanneer een oproep binnenkomt, drukt u op de 
SPREEK-toets om een handenvrije conversatie te 
starten. In een lawaaierige omgeving biedt de 
Drukken om te spreken-modus een helder gesprek. 

of

Intercom tussen de binnenposten
Door de optionele bijpost of audiobijpost toe te voegen, kunt u spreken 
tussen 2 hoofdposten.

Ingang externe detector is beschikbaar

Externe sensor

Flash

Alarm

Alarm

U weet intuïtief hoe u met pictogrammen 
voor knoppen en weergave moet werken.

Gebruiksvriendelijk

Ingangsbewaking
Bewaking van de zone rond de deurpost in 
breedbeeld- en zoommodi. Om de privacy 
te verzekeren, wordt binnengeluid niet 
overgedragen naar de deurpost.

Er kan een videosignaal worden geproduceerd 
van de hoofdpost.

Zonder 
beeldgeheugen

Hoofdpost met Breedbeeld en Zoom & 
PanTilt-kleurenmonitor en ingebouwd beeldgeheugen.

Beeld-
geheugen

* Het waarschuwingsscherm wordt enkel weergegeven op de  JK-1MED.

Wat bent u 
aan het doen?

Hek
Muur Muur

MGF30

JKDV

Zonder 
MGF30

Met 
MGF30

Stuurt een extern apparaat, bijvoorbeeld een ingangsbuitenlicht, bij 
gebruik van een optionele connectorkabel.
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Antivandalisme opbouw-deurpost met 170° 
Breedhoek- en Zoom/PanTilt-kleurencamera
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Kits

Standaard Beeldgeheugen

Uitgang videosignaal Uitgang videosignaal

Audiobijpost

Bijpost met 
kleurenmonitor

Hoofdpost met Breedbeeld en 
Zoom/PanTilt-kleurenmonitor

Antivandalisme opbouw-videodeurpost met 
Breedbeeld- en Zoom/PanTilt-camera

Vandalismebestendige inbouw- 
videodeurpost met Breedbeeld- 
en Zoom/PanTilt-camera

Opbouw-deurpost met 
Breedbeeld- en 
Zoom/PanTilt-camera

Extra bel

JK-1MD, JK-DA en voeding

JK-1MD, JK-DVF en voeding

JK-1MD, JK-DV en voeding

JKS-1ADF

JKS-1ADV

JKS-1AD

Met JK-1MED registreert u de beelden van bezoekers manueel en automatisch.

Vandalismebestendige inbouw- 
videodeurpost met Breedbeeld- 
en Zoom/PanTilt-camera

Opbouw-deurpost met 
Breedbeeld- en 
Zoom/PanTilt-camera

Hoofdpost met Breedbeeld- 
Zoom/PanTilt-kleurenmonitor en ingebouwd 
beeldgeheugen

Beeld- 
geheugen

Extra bel

JK-1MED, JK-DA en voeding

JK-1MED, JK-DVF en voeding

JK-1MED, JK-DV en voeding

JKS-1AEDF

JKS-1AEDV

Audiobijpost

Opties

: Voeding PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820, PS-1810DIN 
: AC-transformatorPT

PS18

JKW-BAJK-DV

200 m / 1,0 mm dia 100 m / 1,0 mm dia

2 2

JK-1MD/JK-1MED
(of verste binnenpost)

Langeafstandsadapter

AC-10S

SBML1
Tafelsteun 
voor 
monitoren

MGF-F30
Hoekstuk 
30°

KJKF
Buitenpostpaneel met 
toegangscontrole 
(alleen compatibel met 
JK-DVF)

AC-10S
Codeklavier, 
opbouwbehuizing

MCWS1
Tafelsteun voor 
audiostation

3 types deurpost Kies de deurpost die het best bij u past.

JK-DV JK-DVF JK-DA

Werkt altijd, ook wanneer u afwezig bent. De opname start zodra op de deurpost de 
belknop wordt ingedrukt.

U kunt de standaardinstelling wijzigen naar zoom of 
breedbeeld. 

Opname en weergave

Manueel opnemen

Automatisch opnemen

Weergave

De weergave-LED-s 
knipperen om aan te geven 
dat beelden automatisch 
werden opgenomen.  Druk 
op de weergaveknop om de 
opname te bekijken.

Neem beelden op wanneer 
u wilt. De opname start 
zodra u op de opnameknop 
(REC) drukt terwijl de 
monitor aanstaat of terwijl 
u met de bezoeker praat. 

Volledig zoom

Volledig breedbeeld

De instelling is intuïtief. Volg gewoon 
de menu-instructies op het scherm.

Snel en eenvoudig installeren

Neemt 6 beelden per seconde op (standaard 3 beelden in zoommodus en 3 beelden in 
breedbeeld). Er kunnen max. 40 beelden worden bewaard. 10 beelden kunnen 
worden beveiligd tegen automatische overname 

3 beelden in zoommodus 3 beelden in breedbeeldmodus

Kies uit Engels, Frans, Nederlands Spaans en Italiaans.

Kies een van de 5 weergavetalen.
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