
PANEL VIDEODOMOFONU

LINIA MARINE WZBOGACONA O PANEL 

PRZYSTOSOWANY DO UŻYTKOWANIA 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Produkowany ze stali nierdzewnej w nowej estetyce. Wbu-

dowany moduł z czterema podświetlanymi piktogramami 

ułatwiający użytkowanie osobom niedosłyszącym. 



PANEL W PEŁNI PRZYSTOSOWANY DO UŻYTKU 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

1. Podświetlane symbole

2. Wyświetlacz LCD 5. Instalacja

Linia wandaloodpornych paneli MARINE została 

stworzona aby przetrwać w każdych warunkach 

(IPK549) i zapewnić maksymalną ochronę.

Ekran informacyjny z 4 podświetlanymi ikonami informującymi o statusie pracy panela.

Panel wyświetla status 

komunikacji pomiędzy panelem 

zewnętrznym a lokalem: 

wywołanie, rozmowa, otwarcie 

drzwi oraz zajętość systemu. 

Przez zastosowanie informacji 

wizualnej panel stał się jeszcze 

bardziej prosty i intuicyjny w 

obsłudze. 

Panel (S4): 

150(szer.)x485(wys.)mm

Obudowa podtynkowa (S4): 

130(szer.)x465(wys.)x70(gł.)mm

Dostępny w systemie MDS i VDS.

Wywołanie Rozmowa Otwarcie drzwi Linia zajęta
(system VDS)

Wyświetlacz pozwala na przeglądanie 

listy lokatorów na wzór książki 

telefonicznej. Informuje on również 

o statusie prowadzonej rozmowy. 

Wywołanie lokalu możliwe jest również 

poprzez wpisanie 

numeru lokalu oraz 

użycie przycisku        .

Przy instalacji panela Marine istnieje 

możliwość zaprogramowania 

wydłużonego czasu otwarcia drzwi 

co ułatwia korzystanie z niego przez 

osoby z niepełnosprawnością. 

W celu ułatwienia obsługi panela 

przez osoby poruszające się na 

wózkach inwalidzkich zaleca się 

montaż panela na wysokości 

maksymalnie 130cm od podłoża 

do najwyżej zlokalizowanych 

przycisków. Możliwość łączenia 

systemów FERMAX: panel MDS 

połączony z systemem VDS w celu 

maksymalizacji funkcji. 

Fermax oferuje również odbiorniki 

przystosowane dla osób 

niedosłyszących, np. monitor LOFT 

z wbudowaną pętlą indukcyjną w 

słuchawce co ułatwia użytkowanie 

systemu przez osoby korzystające 

z aparatów słuchowych. 

3. Podświetlana klawiatura

6. W lokalu

słabym oświetleniu. 

Oznaczony przycisk     ułatwia 

korzystanie z panela przez osoby 

niedowidzące i niewidome. 

Panel posiada 

p o d ś w i e t l a n ą 

klawiaturę co 

ułatwia użytkowanie 

w miejscach o 

4. Komunikat głosowy

Wbudowany wysokiej klasy 

wzmacniacz z regulacją głośności 

rozmowy. Wyposażony w syntezer 

mowy emitujący komunikat 

informujący o otwarciu drzwi co ułatwia 

obsługę osobom niedowidzącym.  

Więcej informacji na www.fermax.com


