Zestaw videodomofonowy do 199
lokali najnowszej generacji

INSTALACJE ZAMIENNE

NOWE INSTALACJE
Zalety nowego panela Cityline
Większa trwałość.

• Kamera kolorowa w standardzie.

Większa odporność na warunki

• Technologia VDS.

atmosferyczne

• Kompatybilność z instalacjami

Wyższe walory estetyczne.

nowymi i zamiennymi ADS.

Wykonanie w całości z aluminium

• Kontrola dostępu.

(z wyjątkiem miejsc przeźroczystych).
Nowy design podświetlanej klawia
tury ze stopu ZnAl ze szczelnymi
stykami.

I to wszystko w jednym zestawie!
Instalacja cyfrowego systemu videodomofonowego
wymaga tylko jednego zestawu KIT DIRECT 199 i tylu
monitorów, ile mieszkań znajduje się w budynku.

NOWE ZESTAWY FERMAX

Estetyka i solidność bardziej nowoczesnego
panelu, zalety najbardziej popularnego zestawu
Najwygodniejsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla budynków do 199 mieszkań.

Każdy zestaw zawiera:
Panel Direct VDS COLOR z klawiaturą do wywoływania
mieszkań.
Panel-wizytownik służący do umieszczenia instrukcji

Zestaw Kit Direct 199 nr kat.
4979
Opcja dla budynków z videodomofonami.

Monitor Loft
Dostępny w wersji B/W,
kolor lub z pamięcią. Nie
wchodzi w skład zestawu.

użytkowania, numeru budynku, adresu itp.
Dwie obudowy podtynkowe i zestaw łączników.
Materiały graficzne dla prezentacji liczb i kodów mieszkań.
Zasilacz (18 V pr. st. nr kat. 4830) obsługujący 40 mieszkań
z videomonitorem (lub 80 mieszkań z unifonem).
Zasilacz prądu przemiennego dla elektrozaczepu (nr kat.
4800).

Należy dodać kolejny zasilacz (nr kat. 4830) dla każdych dodatkowych 40 videomonitorów lub 80 unifonów.
Wymiary Panel (S5): 130 (wys.) x 246 (szer.) mm
Obudowa podtynkowa (S5): 115 (wys.) x 233 (szer.) x 45 (gł.) mm

Zestaw Vox 199 (nr kat. 4980)
Tylko wersja audio.

Unifon Loft
Nie wchodzi w skład
zestawu.

Prosty i intuicyjny
Klawiatura numeryczna umożliwia łatwe użytkowanie: trzeba tylko nacisnąć numer mieszkania
(lub przypisany mu kod) i nacisnąć przycisk.
Funkcja zamka kodowego obsługiwana przez panel umożliwia otwarcie drzwi przez podanie
zaprogramowanego kodu zawierającego do 6 cyfr.

Kompatybilne okablowanie
Instalacje nowe i zamienne: UTP CAT5, kable 5-żyłowe lub 3-żyłowe
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+ przewód koncentryczny.

