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Dodatki do zestawu

Zestaw Way może być rozszerzony o drugi 
monitor bez konieczności montażu dodatkowego 
zasilacza.
ref.1412 Monitor WAY (v3.0).

Identyfikatory:
ref.4515N klucz zbliżeniowy (brelok)
ref.23361  karta zbliżeniowa

Funkcje monitora

Funkcje panelu

7-calowy kolorowy monitor głośnomówiący (wersja 3.0)
Ekran dotykowy.
Grubość tylko 18mm.
Wysoka jakość obrazu.
Przyjazne menu.

Zrób zdjęcie lub nagraj film. 
Historia połączeń wraz z ich godziną, datą i zdjęciem
Wybieraj z 20 różnych dzwonków. 
16 języków.
Wymiary: 131(Szer.)x225(Wys.)x18(Gr.)mm.

Wykonany ze stali nierdzewnej typu 316.
Grubość panelu 44 mm.
Niebieski podświetlany wizytownik. 
Zmieniający kolor w zależności od trybu 
rozmowy: dzwonienie, rozmowa, otwieranie 
drzwi.
Duża liczba użytkowników: do 320.
Zawiera daszek.
Wymiary: wys. 182mm x szer. 93mm x gł. 
30mm (44mm z daszkiem). 

Videodomofon

Kit

1/NR VIDEO WAY PROX KIT

ref.1403
Zestaw zawiera:
• Panel wraz z czytnikiem zbliżeniowym (ref.1411).
• 7 kluczy zbliżeniowych (breloków): 2 główne i 5 dla   
 użytkowników.
• 7-calowy kolorowy wyświetlacz z TFT ekranem dotykowym  
 (ref.1412).
• Daszek.
• Zasilacz (ref.1410).

Opcjonalnie: przekaźnik WAY (ref.1418)

Technología
żyły bez polaryzacji

Plug&Play
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Do it your 

Wszystkie wywołania z panela 
do monitora oraz interkomowe są 

zapisywane na liście zdarzeń.

Zapisane 01/08

 06-23  15:22 Sąsiad

 06-12  21:43 Sąsiad

 06-18  20:54 Panel wej.

 05-29  13:16 Interkom

 06-18  21:43 Sąsiad

Rejestracja wywolan

Dotykowy ekran

Cyfrowy kolorowy monitor TFT z 
pojemonościowym, dotykowym ekranem 

ułatwiającym codzienne użytkowanie. 
3 przyciski bezpośredniego dostępu bez 

konieczności użycia ekranu.

Czas na relaks. Aktywuj funkcję nie 
przeszkadzać na

1 GODZINĘ, 8 GODZIN lub NA STAŁE. 

Nie przeszkadzac

Po 3 sekundach monitor automatycznie 
nagrywa plik video (wymagana instalacja 

karty micro SD) lub zapisuje zdjęcie gościa 
(w przypadku braku karty micro SD). Po 

odebraniu rozmowy dodatkowo istnieje opcja 
ręcznego zapisu zdjęcia. Zapisane filmy/
zdjęcia można odtworzyć na monitorze. 

Pamiec

Pojemność: 
118 zdjęć 

(bez karty micro 
SD) lub nagrywanie 

audio&video 
do 32G (z kartą 

micro SD).

Jasność, kontrast, wybór dzwonków, data 
& czas, tryb obrazu (jasny, stonowany i 

użytkownika), głośność wywołania dla dnia i 
nocy, wybór języka (16 do wyboru), itd. 

Ustawienia

Nawiąż połączenie z innym monitorem 
zamontowanym w domu.

W zestawie 2 rodzinnym dostępna jest 
również opcja wywołania drugiego lokalu. 

Interkom

Funkcje

Podstawowy schemat instalacji
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