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Parametry techniczne  
Oprzewodowanie 3 przewody
Tworzywo ABS
Montaż Powierzchniowy
Sterowanie zamkiem +
Pobór prądu 18mA
Maks. pobór prądu 100mA
Napięcie zasilania 18VDC
Wymiary 146,5x90x20mm
Temperatura pracy -5 ~ 40 °C

Stacja odbiorcza audio, instalowana w domach, umożliwia komunikację z panelem zewnętrznym oraz otwieranie drzwi. Pozwala na
komunikację bez użycia rąk.

Nowa koncepcja domofonu dla domu. Jednoelementowy projekt, zgodny z nowymi trendami i stylem życia, prosty i funkcjonalny,
łączący jakość i wzornictwo.

Prostota linii. Sylwetka zawieszona na ścianie, ledwie nakreślona. To jest iLOFT najbardziej innowacyjny domofon FERMAX. Kompaktowy,
super płaski sprzęt, w którym jakość i dbałość o materiały oraz prostota linii łączą się w celu zapewnienia architektonicznego,
minimalistycznego i subtelnego wzornictwa. Wykonana z wysokojakościowego tworzywa ABS z lakierowanym wykończeniem lustrzanym
ułatwiającym czyszczenie.

Łatwa do montażu instalacja naścienna.

Rozmowa jest wykonywana przez przesłanie cyfrowego kodu wywołania generowanego przez wzmacniacz VDS.

Wzmacniacz VDS jest wyposażony w syntezator głosowy w standardzie. Gdy jest aktywowane otwarcie drzwi, słychać sygnał: "Drzwi
otwarte, proszę zamknij je za sobą".

Domowe urządzenia wymagają prostego programowania, wykonanego z panelu zewnętrznego lub słuchawki telefonicznej. Przy pomocy
tego programowania do każdej stacji przypisywany jest kod wywołania.

Okablowanie: magistrala 3-przewodowa. Maksymalna odległość od pierwszego do ostatniego elementu: 200 m.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Przycisk Audio on/off
Przycisk otwarcia drzwi i wezwania ochrony
Obsługa wolne ręce. Jak tylko aktywowana jest komunikacja ze stacją nadawczą, następuje równoczesna komunikacja (full
duplex)
Opcjonalna zmiana z obsługi wolne ręce do naciśnij i mów, użytecznej w głośnym otoczeniu
3 diody sygnałowe:
- niebieska: komunikacja nawiązana
- zielona: włączona funkcja automatycznego otwierania
- czerwona: funkcja nie przeszkadzać – wyciszone dźwięki
Komunikacja prywatna, rozmowa prywatna. Maksymalny czas rozmowy wynosi 90 sekund
Dzwonek do drzwi: przycisk podłączony bezpośrednio do unifonu
Rozszerzenie komunikacyjnym lub przełącznik dzwonek/światło
Wolny przycisk dla dodatkowej funkcji

Fermax FE-5601
Głośnomówiący unifon iLOFT VDS


