
Do it your 

Way kity
pro 1 & 2 účastníky

Technologie: 2 nepolarizované vodiče
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Ref.1401 pro 1 účastníka

Ref.1402 pro 2 účastníky

Obsahuje:
•	 Kovový	vstupní	panel	s	1	tlačítkem	a	ochrannou	stříškou	(ref.1407)
•	 7”	barevný	videotelefon	s	dotykovou	obrazovkou
•	 Napájecí	zdroj	na	DIN	lištu	(ref.1410)

Obsahuje:
•	 Kovový	vstupní	panel	s	2	tlačítky	a	ochrannou	stříškou	(ref.1408)
•	 7”	barevný	videotelefon	s	dotykovou	obrazovkou	(2	ks)
•	 Napájecí	zdroj	na	DIN	lištu	(ref.1410)

Video Door Entry Systems

Do it your www.fermax.com

Volitelné rozšíření kitů:

- ref.1405 videotelefon 1
- ref.1406 videotelefon 2

Kit Way může být rozšířen o 2 videotelefon bez nutnosti 
použití dalšího napájecího zdroje.

Rozšíření kitu pro 1 účastníka: ref.1405

Rozšíření kitu pro 2 účastníky:

Základní schéma zapojení

DOPORUČENÁ KABELÁŽ A B
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kroucený pár  2x1 mm2
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Specifikace videotelefonu

Specifikace panelu

•	 Napájení ze systémového zdroje, 24-28 Vss
•	 Odběr v pohotovostním stavu 12 mA, 

v aktivním režimu 350 mA
•	 Obrazovka 7“, TFT, kapacitní dotykový displej
•	 Video signál 1Vpp, 75 Ohm, CCIR standard
•	 Kabeláž 2 nepolarizované vodiče
•	 Rozměry: 225 x 131 x 18 mm

•	 Kovový ze slitiny zamak
•	 Velká podsvětlená jmenovka
•	 Povětrnostní stříška pro povrchovou montáž
•	 Barevná CCD kamera s vysokou citlivostí
•	 Automatické čidlo s LED přisvětlením
•	 1 relé pro zámek
•	 Krytí IP43
•	 Rozměry bez stříšky: 95 x 155 x 25 mm
•	 Nutno instalovat s ochrannou stříškou
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Rozměry: šířka / výška / hloubka
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Vstupní panel
Kit Way obsahuje kovový vstupní 

panel vyrobený ze slitiny zamaku  

s citlivou barevnou kamerou.

Určen pro povrchovou instalaci.

Kit Way je dostupný pro domky  
s 1 a 2 bytovými jednotkami.

Ochranná stříška

Chrání vstupní panel proti povětrnostním 
podmínkám, je součástí kitu.
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Tenký profil 2/W

Uvedené obrázky jsou pouze informativní.

Video Door Entry Systems
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Dodavatel technologií

go.adiglobal.cz/way-kity

Váš dodavatel:



nový

Ovládání dveří / el. otvírače

Informace o zmeškaném volání

Stiskem zapnete / vypnete obrazovku

Aktivace kamery ve vstupním panelu  
a komunikace s návštěvou…	pro	toho,	kdo	rád	dělá	věci	jinak,

Fermax	představuje

Dotyková obrazovka

Digitální barevný TFT videotelefon  
s kapacitní dotykovou obrazovkou nabízí 

jednoduché a intuitivní ovládání. 
3 tlačítka pro rychlý přístup bez nutnosti 

použití dotykové obrazovky.

Záznam hovorů

Všechny příchozí hovory z panelu  
na videotelefon a mezi videotelefony 

jsou uloženy a mohou být kdykoliv 
překontrolovány.

Záznam 01/08

 06-23  15:22 soused

 06-12  21:43 soused

 06-18  20:54 vstupní panel

 05-29  13:16 vnitřní hovor

 06-18  21:43 vstupní panel

Nerušit

Čas na relaxaci. Aktivujte režim nerušit na  
1 hodinu, 8 hodin a nebo trvale.

Po 3 sekundách videotelefon automaticky nahrává video  
(je nutno doplnit micro SD kartu) a nebo obrázky

(není nutné mít SD kartu) příchozích osob. Zatímco mluvíte, máte 
také volbu manuálního uložení snímku příchozího. 

Uložené video/obrázky z vnějšího panelu můžete kdykoliv 
přehrát na obrazovce. 

Přehrání

Kapacita:
118 obrázků bez 
micro SD karty nebo 
audio&video záznam  
až do 32 GB 
(s micro SD Cartou)

Uživatelské přizpůsobení: jas, kontrast, výběr 
vyzváněcích melodií, datum & čas, nastavení 

obrazu (normální, jasnější, jemný a dle uživatele), 
denní a noční vyzvánění, výběr jazyků, doba 

sepnutí relé atp.

Nastavení

Možnost vzájemné komunikace mezi 
videotelefony.

Interkom

LCD PANEL

Vyberte si z 20 odlišných melodií, 

přizpůsobte si videotelefon dle 

požadavků, nahrávejte si video  

a obrázky Vašich návštěv a to vše  

v jednom kitu.

Videotelefon a vstupní panel je již 

naprogramován a připraven pro finální 

instalaci!

plug&playplug&play


