
* สำหรับรุน VL-SW250BX
* Standard Package : ประกอบดวย Door Station / Main Monitor และ Wireless Set อยางละ 1 ช้ิน
** จอแสดงผลหลักและจอแสดงผลแบบไรสายสามารถใชไดไกล 100 เมตร โดยไมมีส่ิงกีดขวาง แตส่ิงปลูกสรางและสภาพแวดลอมบางอยาง อาจทำใหมีชวงระยะหางของคล่ืนวิทยุท่ีส้ันลง ควรเก็บอุปกรณการส่ือสาร
ใหหางจากจอแสดงผลหลัก จอแสดงผลและจอแสดงผลแบบไรสายไมนอยกวา 20 ซม. ในทุกทิศทาง เพราะเสียงรบกวนจากระบบอินเตอรคอมอาจรบกวนการทำงานของการส่ือสาร

สามารถบันทึกไดทั้งภาพและเสียง
ใชงานสะดวกและงายดายดวยจอแสดงผลไรสายแบบมือถือ
มอนิเตอรจอภาพ IPS LCD มุมมองกวางงายตอการดู 
และใหภาพสดใส คมชัด ดวยจอแสดงผลแบบสี
บันทึกภาพไดถึง 100 ภาพ* รวมถึงภาพผูมาขอพบได 
เมื่อคุณไมอยูที่บาน
ระบบ Voice Changer* เปลี่ยนเสียงผูหญิงใหเหมือนกับ 
เสียงผูชายเพื่อ ความปลอดภัย
สามารถโอนสายไปยังหนาจอแสดงผลระหวางกันได
สามารถเพิ่มอุปกรณเสริม Wireless* ได

ดวยระบบวิดีโออินเตอรคอมของ พานาโซนิค ที่ชวยใหคุณ 
เห็นหนาขณะพูดคุยกับบุคคลที่มาเยือน ไมวาคุณจะอยูในสวนใด 
ของบาน นอกจากนี้ระบบจะบันทึกภาพและเสียงของผูมาเยือน 
ในขณะที่ไมอยูบาน ทำใหคุณอุนใจในความปลอดภัยมากขึ้น

คุณสมบัติของเครื่องคุณสมบัติของเครื่อง

ชุดกริ่งติดประตูแบบมีจอ พรอมชุดไรสาย*

* VL-SW250

*สามารถ
รองรับไดสูงสุด
4 เครื่อง

Doorphone Video Intercom System

Doorphone Video Intercom System

VL-SW250BX
VL-SV30

Easy Functions That Can Be Used by Anybody

*Picture simulated.

Illuminated Button 
Lights up at Night

The intercom records the images of 
up to 100 visitors. And when the 
memory becomes full, the intercom 
automatically replaces the old 
images with new ones, so you do 
not need to replace the memory 
data. This is a highly secure and 
useful function for recording visitors 
while you're away from home.

Picture Recording
Feel Secure Even When You Are Away from Home

Even when you cannot press the button 
because your hands are occupied with 
something like cooking or cleaning, you 
can talk with a visitor in Voice Answer 
mode. The intercom's sensor responds to 
words such as "Yes" or "Hello," allowing 
you to talk with a visitor* without having to 
stop what you're doing or wash your hands.
*The visitor cannot hear your initial reply.

Voice Answer Mode
Responding Even When Your Hands Are Occupied

It's easy to see who's at the door, 
thanks to a colour LCD with automatic 
brightness compensation and 
adjustable contrast. In dim evening light, 
the image displayed is brighter than the 
actual light level. At night, an infrared 
LED in the camera unit lets you see 
our visitor's face from around 50 cm 

(19 inches) away.*
*At night, images are black and white.

The voice change function makes a woman's voice sound like a 
man's when speaking with visitors. This helps to make women feel 
more secure when they are home alone because visitors are not 
able to see inside the home.

Colour LCD monitor Voice Change Function
You can also communicate between the main and wireless 
monitors. By installing optional additional wireless monitors, you 
can communicate from room to room.

Transfer Calling
Easy-to-See Changing Voices According to the Visitor Room-to-Room Communication

Door Station

Main Set  VL-SW102BX

The door station is covered in a metallic body 
that conceals the camera and resists damage.

You can use the monitor to unlock 
the door, saving you the trouble of 
having to go to the entrance.

Main Monitor

Main monitor or
wireless monitor

Door station

Without opening the door, you can see 
the visitor from the monitor display. 

Wireless Monitor

Wireless 
monitor

You can carry the wireless monitor around like a cordless handset 
and use it to operate the main monitor by remote control.

Door Key

Wireless Monitor
(VL-W600BX) 

Door Station
(VL-GC001BX-S)

Main Monitor
(VL-MW102BX)

Outside Inside

Daytime

Nighttime

The ringer illuminates at night, making 
it easier for guests to find while also 
lending an attractive look to your 
doorway. When a visitor presses the 
button, a chime tone sounds at the 
indoor colour monitor unit.

Hello!

Hello! Supper's ready!

OK!

DVD Recorder

TV

Main monitor

 The Video Intercom Gives You
Safety and Convenience

Checking Visitors without
Having to Open the Door

or improved security, you can check your visitors by seeing them 
through the monitor without opening the door. This means you 

an feel safe and secure even when you're home all alone.

Responding Promptly Even While
ou're Doing Something Else

When visitors call while you're busy cleaning, washing, 
gardening, etc., you can promptly respond and talk to the 

visitor with the handheld wireless monitor. 

Wireless Monitors for
Room-to-Room Communication

Installed without Any Construction
No need for wiring or other construction. Simply carry a wireless 

monitor with you, and you can call from any place you want.
ou can also call to all of the wireless monitors simultaneously.

Checking Visitors from
Anywhere with

a Wireless Monitor
Even in homes where it takes time to reach the entrance, such as 

those with many rooms or annexes, you can talk to visitors right 
away, even before you reach the entrance, for extra convenience.

Specifications

*Excluding projections

LCD Monitor

Picture Recording
Camera Angle
Voice Changer
Door Station Connection
E-lock Connection
PBX Connections
Wireless Monitor
Dimensions (WxDxH)

Weight 

Main monitor: 5.2" Colour LCD (IPS technology)
Wireless monitor: 1.8" Colour LCD

Max. 50 events•400 images (8-shot continuous recording)
Horizontal 87°  Vertical 66°

●

2 Stations
2 e-locks

                              ● (Only Panasonic PBX)
1 included (Expandable to another 3 *Option)

Main monitor: 165 x 38 x 190 mm
Door station: 99 x 36.5 x 131 mm

Wireless monitor: 52 x 35 x 157 mm
Main monitor: 735 g
Door station: 200 g

Wireless monitor: 175 g (Including battery pack)

Optional Products for VL-SW250BX/VL-SV30

VL-SW250BX

VL-SV30

MDL No.
VL-V566BX
VL-W605BX
VL-V590BX
VL-GC005BX-S

Specification
Optional Door Station (same as one included in VL-SW250BX/VL-SV30)

Optional Wireless Monitor (same as one included in VL-SW250BX)
Optional Lobby type Door Station up to 20 rooms

Optional Door Station (metalic one)
Relative Product

MDL No.
VL-MW250BX
VL-MV30BX

Specification
Main Monitor (same as one included in VL-SW250BX)

Main Monitor (same as one included in VL-SV30)

*Excluding projections

LCD Monitor

Picture Recording

Camera Angle

Door Station Connection

E-lock Connection

PBX Connections

Dimensions (WxDxH)

Main monitor: 3.5" Colour TFT LCD  

30 Separate Sessions

Horizontal 87°  Vertical 66°

2 Stations

2 e-locks

                              ● (Only Panasonic PBX)

Main monitor: 138 x 26 x 183 mm

Door station: 93 x 36.5 x 131 mm

Main monitor: 460 g

Door station: 200 g

รอรูป

VL-566VL-GC005BX-S VL-W605BX

VL-MW250BX VL-MV30VL-590BX

Optional
  • Door Station                                    • Wireless Set

  • Lobby Unit                                      • Main Router

Wiring schematic diagram

D1 D2D1 D2

No connection

Main monitor station

Door station

Door station

Chime*1

Power cable (220-240 VAC)

(No polarity)

(No polarity)

(No polarity)

*Do not connect anything to these terminals.

*1 Please connect equipment with the following specifications. Parallel connections are not possible.
     – Rated load: 24 V AC, DC/0.5 A or less
     – Small application load: 5 V DC/1 mA
     •The contact closer (chime) is turned off when responding to an intercom call, and turned on for about 30 seconds 
     when not responding.
*2 The S1/S2 terminal on the main monitor station is not a power supply for the door opener. If the door opener needs 
     a power supply device to connect to the main monitor station, contact the dealer from which you purchased the door 
     opener. To connect to a door opener, make sure the door opener has the following specifications.
     – S1/S2 terminal: Normally open/Actively short
     – Less than 30 V AC (1 A), 24 V DC (1 A)
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*
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Optional equipment

Door
(Door opener)*2

Terminal box
(4-conductor wiring)

ระบบวิดีโออินเตอรคอม ชวยเพิ่มความปลอดภัย 
และความสะดวกสบายภายในบาน

ตรวจสอบผูมาเยือนได
โดยไมตองเปดประตู

สามารถตรวจสอบผูมาเยือนไดจากหนาจอมอนิเตอร
 โดยไมจำเปนตองเปดประตูบาน ซ่ึงเปนการเพ่ิมความปลอดภัย

ไดเปนอยางมาก ในขณะจำเปนตองอยูบานโดยลำพัง

ตรวจสอบผูมาเยือนได
จากทุกพื้นที่ในบานดวยหนาจอไรสาย

สามารถสนทนากับผูมาเยือนไดทันที แมจะอยูไกล
จากหนาประตูบาน เชน ขณะเดินเลนอยูในสวนหลังบาน

 หรืออยูในหองอื่นๆ ซึ่งไกลจากประตูทางเขาบาน

ตอบรับไดทันที
แมขณะทำงานอื่นอยู

หากมีผูมาเยือนในขณะที่กำลังยุงกับงานอื่นอยู เชน
ขณะทำงานบาน หรือทำสวน สามารถตอบรับ

และสนทนาไดทันทีจากอุปกรณหนาจอมอนิเตอรไรสาย

อุปกรณหนาจอมอนิเตอรไรสาย
 เพื่อสื่อสารระหวางหอง โดยไมตองยุงยาก

กับการเดินสายโทรศัพท
ไมจำเปนตองยุงยากกับการเดินสายโทรศัพทภายในบาน

 เพียงพกพาอุปกรณหนาจอมอนิเตอรไรสายไปดวย
ก็สามารถติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณหนาจอ

มอนิเตอรไรสายอีกเครื่องไดในทันที

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่อง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) จำกัด 75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2731-8888 โทรสาร. 0-2731-9976 ลูกคาสัมพันธ โทร. 0-2729-9000 http://panasonic.co.th

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ


