
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy képernyős színes interkom egység billenthető/forgatható kamerával 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szélesebb látókör nagyobb biztonság az egész családnak. 
A JK sorozat készülékeinek fejlett kamerái és monitorai kiterjesztik látókörét. 

Élvezze a nagy látószög és kiváló képminőség nyújtotta előnyöket. 

Szokásos kamera 
látótere. 

Új fejlesztésű 
kameránk látótere 

      kb.: 

A két mérete csaknem kétszeres a szokásos 
monitoroknál megszokottakhoz képest! 

A panorámakép előnyei 
Hogy nagyobb biztonságot nyújthassunk Önnek és 
családjának, az új JK sorozat készülékeiben nagy 
látószögű kamerákat alkalmaztunk, melyek széles 
panorámaképet adnak a környező területről. Így 
már könnyűszerrel felismerhetők az oldalt álló, 
vagy túl magas, esetleg túl alacsony személyek. 

mókázó barátok kilétét, de ugyanakkor láthatóvá teszi azokat is, akik 
esetleges rossz szándékkal kívánnak elrejtőzni az Ön tekintete elől. 

Az új, szélesebb látótérrel a JK 
sorozat kamerái és monitorai 
kényelmes bejelentkezési módot 
nyújtanak a kerekes székkel 
érkező látogatóknak, felfedik a 

Az Aiphone új 
fejlesztése! 

Az Aiphone legújabb fejlesztése a nagy látószögű kameráknál jelentkező hal-szem 
torzítást kompenzáló lencse. 
A normál hal-szem optikát használó 
kamerák képe széles, de a széleken 
erősen torzított. A kép minőségének 
javítása céljából az Aiphone 
kifejlesztett egy új technológiát a 
lencse torzításának korrigálása 
céljából. 

Torzítás korrekció nélkül Torzítás korrekcióval 

Szokásos 
képméret 

JK Sorozat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyítás & Forgatás/Billentés 
A beltéri állomások 2 típusa Háttérfény és éjszakai 

érzékenység beállítás 

Felvétel & Lejátszás 
Csak a JK-1MED 

Standard 

Kép memória 

Kép memória 
nélkül 

Mester állomás nagylátószög, zoom és forgatás/billentés 
funkciókkal 

Csak 27 mm 

Csak 27 mm 

Mester állomás nagylátószög, zoom és forgatás/billentés 
funkciókkal, beépített kép memóriával 

Nagyítás 
A kép középső részének közelebbi megtekintéséhez a 
ZOOM/WIDE gomb megnyomásával kapcsolhat át nagyítás 
(zoom) üzemmódba. 

Forgatás/Billentés 
A kamera látószögét a FORGATÁS/BILLENTÉS gomb 
lenyomásával módosíthatja Nagyítás üzemmódban. 

A JK-1 MED készülékkel felvételeket készíthet automatikusan vagy manuális (kézi) indítással. 

Automatikus felvétel Manuális felvétel 

Lejátszás 

Gyors & könnyű beállítás 

5 különböző nyelv 
közül választhat 

3 felvétel nagy látószögű 3 felvétel zoom 
üzemmódban üzemmódban 

Mindig működik, még az Ön távollétében is. A felvételt az ajtókészülék CALL 
gombjának lenyomása indítja.  

Képenként 6 felvétel készül (3 Zoom üzemmódban, 3 Nagy látószögű 
üzemmódban). A rendszer 40 kép (40x(3+3 felvétel)) tárolására képes, ebből 10 
az automatikus felülírás ellen levédhető.

Az eredeti rögzítési beállítás arány 
megváltoztatható 6 zoom vagy 6 nagy 
látószögű felvétel készítésére. 

Mindegyik nagylátószögű 

Mindegyik zoom 

Felvétel készítése bármikor.  
A felvétel a REC gomb 
megnyomásával indítható, 
miközben kipillant a külső 
térbe, vagy éppen beszélget a 
látogatóval. 

Ha a készülék memóriájában 
automatikusan rögzített 
felvételeket tartalmaz, ezt a 
lejátszás LED villogása jelzi. A 
lejátszás elindításához nyomja 
le a PLAY gombot. 

Az eredeti rögzítési beállítás arány 
megváltoztatható 6 zoom vagy 6 nagy 
látószögű felvétel készítésére. 

Az eredeti rögzítési beállítás arány 
megváltoztatható 6 zoom vagy 6 nagy 
látószögű felvétel készítésére. 

A vezérlő gombokkal a képnek 
pontosan a kívánt részét 
nagyíthatja ki. 

A kamera látószögének megváltoztatásával pontosan azonosíthatja 
kerekes székkel érkező látogatóit is. 

A legjobb látószög előre beállítható! 
Előfordulhat, hogy a gyárilag beállított kamera látószög nem felel 
meg tökéletesen az Ön elvárásának. Ilyen esetben Ön is 
beállíthatja a legalkalmasabb látószöget. 

A látogató nem a kép 
középső részében látható. 

A képernyő közepén 
megjelenő kép alapján a 

látogató pontosan 
azonosítható. 

Ha a JK sorozat készülékeit használja, nem 
kell aggódnia amiatt, hogy nagy a háttérfény 
vagy sötét az éjszaka. Az ADJUST gomb 
lenyomásával beállíthatja a kívánt fényerőt. 

Erős háttérfény nappal 

Kevés fény éjjel 

Beállítás előtt Beállítás után 

Beállítás előtt Beállítás után 

Kiváló

Kiváló

Zársebesség vezérlési funkció 
Ha a JK sorozat készülékei automatikus zársebesség vezérlést 
alkalmaznak, ezzel biztosítva a változó megvilágítási feltételek mellett 
a folyamatosan kiváló képminőséget. Alacsony megvilágítási 
körülmények között a zársebesség csökken, több fényt juttatva a 
kamera képalkotó elemére. 

JK Sorozat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK Sorozat 

Bejárat figyelés 

Éjszakai nyugalom 

Egyéb szolgáltatások 

Az ajtó készülékek 3 típusa Válassza ki az Önnek megfelelő típust. 

Az ajtókészülék kameráján át tekinthet ki 
a bejárat előtti területre zoom vagy nagy 
látószögű üzemmódban. A kültéri 
egységen sem hang sem fényjelzés nem 
jelzi a megfigyelő üzemmód aktiválását. 

Ha éjszaka az ajtó készülék CALL 
gombját megnyomják, a kamerával 
együtt egy nagy fényerejű LED is 
bekapcsol, hogy biztosítsa az Ön 
számára a tiszta, éles képet. 

Ha csak ki akarna tekinteni a bejárat előtti területre, a LED nem 
kapcsol be, így az ajtó előtt tevékenykedők nem észlelik, hogy 
tevékenységük nem maradt észrevétlen. Ha a lakáskészülék 
TALK gombját lenyomja, a megvilágító LED és a hangszóró 
bekapcsol, hogy beszélni tudjon a megfigyelt személyekhez. 

Jól látható kép éjjel is 

A bejárat előtti terület felügyelete 

Bekapcsolja 
a megfigyelő 
üzemmódot 

A visszajelző LED fénye bekapcsol, amikor 
Ön beszél és kialszik, amikor hallgatja a 
bejövő hívást. 

Mit csinál? 

Neszezést hall az ajtó felől 

Kihangosított és nyomógombos kommunikáció 
Bejövő hívás fogadásához nyomja le a TALK 
gombot. A kihangosító egység bekapcsol. 
Ha a környezet túl zajos, kapcsoljon át 
nyomógombos vezérlésű beszéd/hallgatás 
üzemmódra. 

Az opcionális Mester Alállomás vagy Audió Mester Alállomás 
segítségével két mester állomás között beszélhet. 

Szobák közötti kommunikáció 

vagy 

Külső érzékelő bemenet használata 

LED fény mutatja, éppen ki beszél 

Opcionális vezérlő gomb 

Felhasználóbarát működés 

A videó jel továbbfűzhető a Mester állomásból

A külső érzékelő aktiválását 
riasztási hang, LED fény és 
kép jelzi. 
* A figyelmeztető képernyő csak 
   a JK-1MED típuson jelenik meg. 

Riasztás 
Riasztás 

Villogó fény 

Külső érzékelő 

Ön beszél Látogató beszél 

Az ikonokkal jelzett nyomógombok és 
visszajelzők használatára ösztönösen 
ráérez, ha egyszer már próbálta. 

Az opcionális vezérlő gomb és csatlakozó egység használatával 
külső egységeket (pl. kapu előtti világítás) aktiválhat. 

Például digitális rögzítőhöz, vagy bármely más rögzítő eszközhöz. 

A rendszer felépítése 
Strandard 

Kép memóriával 

BEJÁRAT 

AJTÓ LAKÁS

AJTÓ LAKÁS

1 2

21

LAKÁS 

LAKÁS BEJÁRAT 

Ajtó készülék 

Ajtó készülék 

Mester Állomás 

Mester Állomás 

Mester Alállomás 

Mester Alállomás 

Vandálbiztos videó ajtókészülék, nagy látószögű 
és nagyítás/forgatás/billentés vezérlő gombokkal, 
felületszerelt kivitel. 

JK-DV-vel azonos 
jellemzők, süllyesztett 
kivitel. 

Videó ajtókészülék,PTZ 
vezérlő gombokkal, 
felületszerelt kivitel. 

Mester állomás színes monitorral és 
PTZ vezérlő gombokkal. 

Mester alállomás színes 
monitorral. 

Audio Mester alállomás. 

Videó kimenet. 

Bővítő hívó 
állomás. 

IER-2

JK-1MD, JK-DA & tápegység 

JK-1MD, JK-DV & tápegység 

JK-1MD, JK-DVF & tápegység 

JK-1MED, JK-DA & tápegység 

JK-1MED, JK-DV & tápegység 

JK-1MED, JK-DVF & tápegység 

DOBOZOS KITEK 

DOBOZOS KITEK 

Audio Mester alállomás. 

vagy

Mester alállomás színes 
monitorral. 

vagy

Mester állomás színes monitorral, 
PTZ vezérlő gombokkal és beépített 
kép memóriával. 

Videó kimenet. 

Bővítő hívó 
állomás. 

Vandálbiztos videó ajtókészülék, nagy látószögű 
és nagyítás/forgatás/billentés vezérlő gombokkal, 
felületszerelt kivitel. 

JK-DV-vel azonos 
jellemzők, süllyesztett 
kivitel. 

Videó ajtókészülék,PTZ 
vezérlő gombokkal, 
felületszerelt kivitel. 

Kép 
memória 

: Tápegységek: PS-1820S, PS-21820UL, PS-1820, PS-1810DIN : AC transzformátorok 

Ha a JK sorozató színes ajtókészülék távolsága több, mint 100m, de max. 300m-ig. 

JKW-BA nagytávolságú adapter 
Beléptető kiegészítők 
Kiegészítő eszközök 

JK-1MD/1MED 
(vagy a legtávolabbi 
lakáskészülék) 

AC-105 
Beléptető 
kezelőegység, 
felületszerelt

AC-10F 
Beléptető 
kezelőegység, 
süllyesztett 

JK-DV+AC-10S 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KAMERA LÁTÓTERÉNEK BEÁLLÍTÁSA 

MÉRETEK  (mm) MŰSZAKI ADATOK 

SZÜKSÉGES VEZETÉKEK 

(NAGY LÁTÓSZÖG) (NAGY LÁTÓSZÖG) (ZOOM & Billentés/forgatás)
Telepítési magasság 150 cm  Telepítési magasság 150 cm

kb. 105cm 

150cm

kb. 105cm

kb. 200cm

kb. 95cm

(ZOOM) 

kb. 70cm 

Telepítési magasság 130 cm  Telepítési magasság 130 cm

Fent Középen Lent 

150cm

kb. 85cm

kb. 225cm

kb. 140cm

50cm

150cm 150cm 

50cm 50cm

kb. 70cm 

kb. 105cm 

kb. 115cm 
kb. 85cm

kb. 160cm

kb. 75cm

kb. 90cm 

130cm

kb. 105cm

kb. 180cm

kb. 75cm

50cm 

50cm  50cm 50cm 50cm
130cm 130cm 130cm 

kb. 205cm

kb. 85cm

kb. 120cm

Fent Középen Lent 

kb. 165cm 

kb. 70cm 

kb. 95cm 

kb. 140cm

kb. 85cm

kb. 55cm

kb.  

kb. 130cm

50cm

Balra Középen Jobbra 

50cm 50cm 

kb. 10cm
kb. 90cm 

kb. 10cm 
kb. 130cm

Tápfeszültség : 18V DC 
Tápegységek 

: Csengőhang, kép & hang, kb. 45mp-ig. 

Tápegység : Max. 400mA (JK-1MED, JK-1MD). Max. 200mA (JK-1HD), 
  Max. 120mA (JK-1SD) 
  Max. 95mA (JKW-BA) 

Hívásjelzés 

: PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820, PS-1810DIN 

: Kb. 1 perc időtartam 
  AUTOMATIKUS (Kihangosított): Aktiválásához egy 
  pillanatra nyomja le a TALK (beszéd) nyomógombot. 
  MANUÁLIS (Lenyomás-beszéd/felengedés-hallgatás): 
  Aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a TALK (beszéd) 
nyomógombot 1mp-re vagy hosszabb időre. 

Kommunikáció 

Video monitor : 3.5” színes TFT LCD kijelző. 
: 525 TVLSorfelbontás 
: NTSC, 1Vp-p/75Ω 
: A kamerától legfeljebb 50cm-re, 5 lux fényerejű LED-del megvilágítva, 
 az 50cm-nél távolabbi háttér objektumok nem láthatók.

Video kimenet 
Éjszakai látótér 

: 24V AC/DC, 500mA (N/O száraz relékontaktus).Ajtózár vezérlés 
: 24V AC/DC, 1,6A (N/O száraz relékontaktus).Opcionális kimenet 
: Ajtó - mester vezérlő: 2 eres PVC bevonatú, PE szigetelésű vezeték. 
 Mester – alállomás: 4 eres PVC bevonatú, PE szigetelésű vezeték.

Vezetékezés 

: Mester/alállomás - ajtó: 50m (Ø0,65mm) 100m (Ø1,0mm) 
 Mester – IER 2: 75m (Ø0,65mm) 150m (Ø1,0mm).

Vezetékhosszak 

• JK-1MED / JK-1MD: 4 eres vezeték Monitor-Monitor kötésre 
• Ajánlott vezetéktípus: 2 eres PVC bevonatú, PE szigetelésű vezeték 
Soha ne használjon egy eres, csavart érpáras vagy koaxiális kábelt. 

A kihangosított kommunikációt automatikus beszéd érzékelő áramkör aktiválja, amely zajos környezetben még beltéri telepítés esetén is szakadozott hangátvitelt eredményezhet. 

A monitorok által mutatott képek illusztrációk. 

A JK Sorozatú készülékek forgalmazója: 
HA-HO Hometechnics Kft. 
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23. 
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099 
Fax.: (36-1) 320-7748 
Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Email: info@ha-ho.hu 
Honlap: www.ha-ho.hu 
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