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Parametry techniczne  
Interfejs sieciowy Wi-Fi (2,4 Ghz)
Zasilanie 18 V DC (bezpośrednie zasilane z terminala

VDS)
Maksymalny pobór prądu 2,7 W
Złącza Kabel ze złączem Molex: +, L, -, V, M, Ct, F1
Temperatirya pracy [-5ºC, + 40ºC]
Wilgotność pracy [0%, 90%]
Waga 0,098 kg
Wymiary 80 x 80 x 20 mm. // 3,14 x 3,14 x 0,78 cala

Wi-box to urządzenie VDS z technologią WiFi, które umożliwia przekazywanie połączeń odbieranych na monitorze VDS na smartfony.
Wystarczy pobrać i zainstalować aplikację Wibox firmy Fermax, dostępną za darmo w Play Store i App Store i sparować ją z modułem
Wi-Box. Jest instalowany równolegle do terminala VDS, blisko niego. Zachowuje się jak kolejny terminal VDS i za pomocą aplikacji Wi-
box można zdalnie cieszyć się tymi samymi funkcjami, które są dostępne w domowym terminalu i wiele więcej! Łączność dla wszystkich
z dowolnego miejsca.
Zalety:
BEZPIECZEŃSTWO - Odbieranie połączeń za pomocą smartfona w każdym miejscu na świecie. Twój dom nigdy nie będzie wyglądał na
pusty.
VDS MOBILNOŚĆ - Otworzysz drzwi za pomocą smartfona bez potrzeby noszenia kluczy.
WIĘKSZA WYGODA - Otwieranie drzwi dla gości za pomocą smartfona, siedząc na kanapie w domu.
SPOKÓJ - Możliwość połączenia za pomocą smartfona z panelem zewnętrznym bez konieczności wcześniejszego dzwonienia lub
możliwość uruchomienia dodatkowej kamery z miejsca, gdzie przebywasz na wakacjach.
Funkcje:
Odbieranie połączeń
Rozmowa
Otwieranie drzwi
Automatyczne włączanie
Przełączanie na panel lub kamerę
Robienie zdjęć
Nagrywanie obrazu wideo
Wywołanie portiera
Uruchamianie funkcji dodatkowej: włączanie świateł, otwieranie drugich drzwi itp.
Historia połączeń
Zarządzanie kilkoma mieszkaniami
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