
Do it your 

Way Kits 1 & 2 rodzinne zestawy

Technologia: 2 zyly bez polaryzacji
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REF. 1401  1nr video Way kit

REF. 1402  2nr video Way kit

Zestaw zawiera:
• 1nr panel video z daszkiem (ref.1407).
• 7”  kolorowy monitor TFT z dotykowym ekranem.
• Zasilacz (ref.1410).

Zestaw zawiera:
• 2nr panel video z daszkiem (ref.1408).
• 7”  kolorowy monitor TFT z dotykowym ekranem (2 sztuki).
• Zasilacz (ref.1410).

Videodomofon

Do it your www.fermax.pl

Rozbudowa zestawu

- ref.1405 Monitor (dla lokalu 1).
- ref.1406 Monitor (dla lokalu 2).

WAY kit może zostać rozbudowany o drugi monitor 
w każdym lokalu  bez dodatkowego zasilacza.
Rozbudowa 1nr video Way kit: monitor (ref.1405). 

Rozbudowa 2nr video Way kit:

Podstawowy schemat instalacji
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Specyfikacja - Monitor

Specyfikacja - Panel

• Zasilanie monitora: DC 24~28V.
• Pobór mocy: Czuwanie 12mA; Praca 350mA.
• Ekran monitora: 7”  kolorowa matryca TFT. 
  Dotykowy pojemnościowy ekran.
• Sygnał video: 1 Vpp, 75Ω, CCIR standard.
• Okablowanie: 2 żyły, bez polaryzacji.
• Wymiary: 225(Szer.) x 131(Wys.) x 18(Gr.)mm.

• Zamak.
• Duży podświetlany wizytownik.
• Daszek ochronny.
• Kolorowa kamera CCD o wysokiej czułości.
• Czujnik doświetlenia.
•Przekaźnik sterowania elektrozaczepem.
• Wymiary: 95(Szer.) x 155(Wys.) x 25(Gr.)mm.
• Wymagany montaż z daszkiem.
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Wymiary: (szerokość)x(wysokość)x(grubość) w mm
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Panel wejsciowy
Way kit zawiera panel 

wykonany z zamaku, z 

wysokiej czulosci kolorowa 

kamera  CCD 

w standardzie. 

Montaz natynkowy. 

Way kit jest dostepny dla domków 1 oraz 2 rodzinnych. 

Daszek

Chroni panel przed deszczem, 
śniegiem itd. W zestawie. 
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płaski profil 2nr

Zdjęcia w ulotce mają jedynie charakter informacyjny. 

Videodomofon

Kit

1

Dla tych, którzy robia 
wszystko inaczej...



nowy

Nieodebrane polaczenie

Wlacz / Wylacz ekran

Podglad z kamery w panelu 
/ Nawiazanie komunikacji z panelem 
wejsciowym

dla tych, którzy robia 

wszystko inaczej, 

Fermax przedstawia

Dotykowy ekran

Cyfrowy kolorowy monitor TFT z 
pojemonościowym, dotykowym 

ekranem ułatwiającym codzienne 
użytkowanie. 

3 przyciski bezpośredniego dostępu 
bez konieczności użycia ekranu. 

Rejestracja wywolan

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 wejściowy

 05-29  13:16 Interkom

 06-18  21:43 Panel wejściowy

Czas na relaks. Aktywuj funkcję 
nie przeszkadzać na

1 GODZINĘ, 8 GODZIN lub NA STAŁE. 

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 
zainstalowanym w domu. 

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

Interkom

Monitorkitkit
Nie przeszkadzac

Wybieraj z 20 róznych 

dzwonków, zmieniaj ustawienia 

monitora, nagrywaj pliki video 

oraz rób zdjecia gosciom 

- wszystko to w tym zestawie !  

Monitor oraz panel sa wstepnie 

zaprogramowane i gotowe do 

montazu !

plug&playplug&play

Otwarcie drzwi


