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PANELY HALO
Designový přístupový systém … od spol. Fermax

HALO představuje špičkovou kombinaci přístupového a audio/videotelefonního systému, jak po funkční, tak i designové stránce. 

Kombinuje v sobě puristický vzhled s perfektním povrchovým zpracováním odolném vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. 

Systém HALO obsahuje řadu vyspělých bezpečnostních prvků, jakými jsou např. možnost kombinace PIN kódu a bezkontaktní 

karty pro povolení přístupu. Bezkontaktní čtečka je ukryta za displejem, takže vizuálně nijak neruší a současně je chráněna 

proti neoprávněné manipulaci.

VLASTNOSTI

HALO je jednodílný panel audio/videotelefonního a přístupového 

systému; čelo tvoří konkávně prohnutý profil odolný vůči poškození.

Povrch panelu je tvořen leštěnou hliníkovou vrstvou.

LCD je proti poškození chráněn odolnou polykarbonátovou vrstvou.

Voděodolná klávesnice je rovněž chráněna polykarbonátem a pro 

snadnější použití je podsvícena.

Uživatel je při ovládání naváděn a informován texty a ikonami na velkém 

LCD displeji 128 x 128 pixelů (71 x 71 mm).

Na displeji je trvale zobrazováno datum, čas a venkovní teplota.

Displej panelu HALO je možné nastavit tak, aby fungoval jako jmenovka 

s číslem nebo názvem budovy, jménem ulice apod.

Součástí panelu je zabudovaná bezkontaktní čtečka, včetně 

vyhodnocovací elektroniky.

Barevná kamera je vybavena přisvícením a umožňuje naklápění pomocí 

pan&tilt systému v rozsahu ± 10° ve všech čtyřech směrech. 

Halo

karty pro povolení přístupu. Bezkontaktní čtečk

proti neoprávněné manipulaci.

BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOPANEL HALO

Model pro větší objekty a budovy obsahuje  klávesnici 

a bezkontaktní přístupový systém 

FERMAX5715  - KIT HALO ADS 199

FERMAX5701  - PANEL ADS HALO 199 
FERMAX5707  - PANEL MDS DIRECT HALO

FERMAX5705  - PANEL MDS DIGITAL HALO

 KIT obsahuje: dveřní panel HALO, instalační krabici, 6 bezkontaktních 
 karet, video rozbočovač, napájecí zdroj.

 Rozměr panelu 136 x 342 x 18 mm (š x v x h)

 Rozměr instal. krabice: 115 x 328 x 45 mm (š x v x h) – serie7

BAREVNÝ HALO KIT S DVEŘNÍM PANELEM

Základní provedení pro menší samostatné objekty, např. rodinné domy 

nebo malé firemní budovy; obsahuje bezkontaktní přístupový systém

FERMAX5710  - KIT HALO ADS + LOFT

FERMAX5712  - KIT HALO ADS + iLOFT
FERMAX5700  - PANEL HALO ADS 

 KIT obsahuje: dveřní panel HALO, instalační krabici, TFT barevný videotelefon, 
 6 bezkontaktních karet, napájecí zdroj.

 Rozměr panelu : 136 x 247 x 18 mm (š x v x h)

 Rozměr instalační krabice : 115 x 233 x 45 mm(š x v x h) - serie5

2 MODELY
Jeden design, 2 technologie:

ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. 

Veškerá použitá vyobrazení a fotografi e jsou pouze ilustrativní. 
Za chyby zpracování a tisku neručíme.

Vajnorská 142

831 04 BRATISLAVA

Tel.: +421 2 444 54 660-61
Fax: +421 2 444 54 265

obchod@adi-olympo.sk

www.adi-olympo.sk

Krivá 18 

040 01 KOŠICE 

Tel.: +421 55 729 6180
Fax: +421 55 729 6185

obchod@adi-olympo.sk

Havránkova 33 

619 00  BRNO 
Tel.: +420 543 558 111 

Fax: +420 543 558 117

obchod@adi-olympo.cz

www.adi-olympo.cz

Pištěkova 782 

149 00 PRAHA 

Tel.: +420 271 001 702 

Fax: +420 271 001 710
obchod.praha@adi-olympo.cz

Rodinná 38  

700 30 OSTRAVA 

Tel.: +420 596 617 425 
Fax: +420 596 617 426

obchod.ostrava@adi-olympo.cz

ADI-OLYMPO je obchodnou značkou Honeywell, s.r.o. - Security Products o.z. 

Akékoľvek použité vyobrazenia a fotografi e sú iba ilustratívne. 

Za chyby spracovania a tlače neručíme.
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