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Řada Marine od Fermaxu….. z nerezavějící oceli

Marine je řada panelů dveřního audio a videosystému proti vandalům vyrobená 

z nerezavějící oceli o tloušťce 2,5 mm. Rovné linie, které vynikají kvalitou oceli. Špičková 

technologie a odolnost, která umožňuje umístění do nejkorozivnějších prostředí, vlhkých 

a současně i nebezpečných.

POPIS

Panely Marine jsou vyrobeny z nerezavějící oceli o tloušťce 
2,5mm.

Vyzváněcí tlačítka proti vandalům jsou vyrobeny 
z nerezavějící oceli se systémem proti zablokování, 
odolávají jakémukoli úderu.

Panel se upevňuje do zápustné instalační krabice pomocí 
bezpečnostních šroubů proti vandalům, vyrobených 
z nerezavějící oceli, které lze vyšroubovat pouze speciálním 
klíčem, který se s panelem dodává.

Zápustná instalační krabice je kovová a připevňuje se do 
zdi pomocí šroubů a samorozpěrných hmoždinek, což 
brání vypáčení.

Těsnění z bublinkové pryže zajišťuje perfektní usazení 
panelu na zeď a brání prosakování vody. Všechny průhledné 
části jsou z polykarbonátu o tloušťce 6 mm, tedy materiálu 
odolávajícího úderům a vysokým teplotám. 

Zesilovač vyrobený technikou SMD (Surface Mounting 
Device) a podrobený procesu tropikalizace je vytvořen, 
aby snášel ty nejnepříznivější atmosférické podmínky. 
Obsahuje sériově hlasový syntezátor: při aktivaci otevírání 
dveří se spustí zpráva: „Dveře jsou otevřené, zavřete je za 
sebou prosím.“

Kamera je opatřena přisvícením, aby ji šlo používat 
i za špatných světelných podmínek. Objektiv kamery je 
umístěn na polohovacím zařízení pan&tilt, pomocí něhož 
je možno ručně nastavit polohu objektivu v rozsahu ±10° 
v každém směru pro dosažení požadovaného pohledu.  
Objektiv obsahuje širokoúhlou optiku 3,6 mm.

ŠIROKÁ VARIABILITA
MOŽNOST ZAKÁZKOVÉHO PROVEDENÍ

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.
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Tel.: +420 543 558 111 

Fax: +420 543 558 117
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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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