
Golmar Platea Plus

Golmar Platea Plus

Inmiddels is de Golmar Platea-monitor niet meer leverbaar en vervangen door de Golmar
Tekna-S Plus monitor. 

Eén van de sterke punten van de Golmar Platea-monitor is het bedieningsgemak van de
telefoonhoorn. De hoorn is eenvoudig te hanteren doordat deze gemakkelijk van bovenaf in de
behuizing glijdt. De hoorn klikt dan vanzelf vast in het haakcontact. Daarnaast is de strakke
vormgeving eenvoudig te integreren in elk interieur. 

Golmar Platea plus handleiding

Basis monitor:

    -  4” zwart-wit of kleur flattube
    -  Wandmodel, compleet met aansluitplaat RCPL-Uno
    -  Bij non-coax systemen (2H) wordt de EL562 gratis meegeleverd
    -  Parallelsignaal: SAV-Uno
    -  Geen mogelijkheid tot aansluiten externe relais
    -  200 x 220 x 71 mm (b x h x d) 

Specificaties: 
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Golmar Platea Plus

    -  Witte ABS behuizing met profiel
    -  Microprocessor met E2 prom module; bij spanningval blijft het geheugen gehandhaafd. 
    -  Geheim beeld en geheim gesprek
    -  Zelfoproep en spyfunctie (zonder het systeem bezet te houden)
    -  Etagebel, afwijkend klinkend met aanklopsignaal in de hoorn bij in gesprek.
    -  Bij toepassing in non-coax installaties (2H) wordt de EL562 altijd gratis meegeleverd.
    -  Oproep van en naar een aanwezige portierstoestel met de openertoets.
    -  Standaard wandmodel, optioneel tafelmodel door toevoeging van de console SOBPL-V2,
zie pagina 119.
    -  Altijd geleverd compleet met een RCPL aansluitplaat, op verzoek vooraf leverbaar.
    -  Telefoonhoorn met RJ-connectors.
    -  Aan/uit toets met led-indicatie.
    -  Meerdere eenheden parallel achter één adres.

Extra functies van de Golmar Platea Plus modellen:

    -  Volumeregelaar voor oproepsignalen in drie standen.
    -  Extra functie (schakel)toetsen voor bijvoorbeeld extra camera, verlichting.
    -  Interne communicatie tussen twee parallel aangesloten Plus monitoren of
telefoontoestellen.
    -  Onderscheidende vaste oproeptonen: entrees, paniekoproep naar de portiers monitor,
intern en etagebel.
    -  In twee kleuren (grijs en blauw) gedeeltelijk verwisselbaar front.
    -  Aansluitplaat van de Plus modellen: RCPL-Plus en van de Uno modellen RCPL Uno. 
    -  Alle Plus- en Uno-monitoren en telefoontoestellen zijn compatibel met elkaar.

Accesoires 

Tafelconsole voor golmar Platea-Plus:
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Golmar Platea Plus

    -  Metaal of wit
    -  Anti sliprubber
    -  2 meter snoer (wit) en aansluitdoosje
    -  Voor systemen met coax bekabeling en non-coax bekabeling 

Terug naar Golmar
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