Digitaalinen video-ovipuhelinpaneeli etälukijalla

Video-ovipuhelinpaneeli OneToOne-moduulilla ja pistekirjoitusmerkinnöillä

UUSI KIELI FERMAXILTA
SKYLINE on FERMAXIN uusi kieli. Tämä on ainoa ovipuhelinpaneeli, joka vastaa markkinoiden kaikkiin
tarpeisiin integroiden video-ovenavauksen, kulunvalvonnan ja informaKiviset näytöt samaan yksikköön.
Valmistusmateriaaleja valiMaessa on huomioitu kauneus sekä maksimaalinen säänkestävyys. Kaikkien
SKYLINE-yhdistelmien lopputulos on eleganN tuote, joka on valmis vastustamaan äärimmäisiäkin
olosuhteita.

HIENOSTUNUTTA MUOTOILUA
SKYLINE on Ramon Benediton luomus, hän on maineikas teollinen
muotoilija, joka on voiManut kansallisia muotoilukilpailuja ja ollut
FERMAXIN muotoilukumppani jo vuodesta 1975.
Kunkin yksikön esteeNsyys ja materiaalivalinnat mahdollistavat
tuoMeen täydellisen integraaKon arkkitehtuuriin missä päin maailmaa
tahansa. Ajaton ja yleismaailmallinen muotoilu tuo SKYLINE-laiMeiston
asennuspaikkaan eksklusiivisuuMa sekä eroMuvaisuuMa.

INFORMOI JA OPASTAA
SKYLINE-paneeliin voidaan sisällyMää korKnhalKjoille rakennuksen
tärkeimmät Kedot: nimet ja osoiMeet, naapurilueMelo tai
käyMöohjeet.
Toimistorakennuksissa kullakin toimistolla voi olla oma korKnhalKja
logoineen ja yhteysKetoineen.
Sähköinen lueMelo on eriMäin intuiKivinen, sillä se toimii
matkapuhelinlueMelona.

VALITSE PARAS YHDISTELMÄ
SKYLINEN kohdalla on mahdollista valita paras mahdollinen yhdistelmä
kullekin rakennukselle, talolle, toimistolle tai asunnolle.
SKYLINEEN sisältyy kulunvalvontalukijat, jolloin ovet voidaan avata
avaimeMa:
• Sormenjälki: luoteMavin ja kätevin järjestelmä.
• Koodi: avaamista varten tulee syöMää tunnusluku. Kullakin
naapurilla voi olla oma tunnuslukunsa.
• Etälukija: ovi avataan korKlla tai avaimenperätunnisteella.

TERVETULOA KAIKKI
SKYLINE toivoMaa kaikki tervetulleiksi: lapset, aikuiset, ikääntyneet ja
henkilöt joilla on jonkinlainen rajoite.
OneToOne-moduuli helpoMaa kuulovammaisten henkilöiden
laiMeenkäyMöä valaistujen kuvakkeiden avulla.
Modulaarinen muotoilu mahdollistaa paneeleiden yhdistämisen
eri korkeuksille, jolloin kaikilla on pääsy painikkeisiin.
Pistekirjoitusmerkinnät korKnhalKjoiden numeroille. ÄäniviesK
ilmoiMaa milloin ovi on auki.

NÄE KUKA SOITTAA, KUUNTELE JA PUHU
SKYLINE kommunikoi taloon pääsyn kaikkiin koteihin.
• Superherkkä CCD-kamera väliMää kuvan vierailijasta. Siinä on
automaaNnen valaistusjärjestelmä pimeäkäyMöä varten.

•
•

2W-vahvisKn ja mikrofoni takaavat kommunikaaKon korkean laadun ja suorituskyvyn.
Äänenvoimakkuus voidaan säätää ympäröivän melutason mukaan.
KorKnhalKjat ja näppäimistöt on jatkuvasK valaistu ledeillä joiden virrankulutus on alhainen, näin
käyMö on helppoa myös huonossa valaistuksessa

KESTÄVÄ
Tämä tuote on suunniteltu kestämään aikaa, myös vaaKvissa
olosuhteissa. LaiMeen valmistusmateriaalit, anodisoidut
alumiiniproﬁilit, kromatut zamak-painikkeet ja vahvikkeet, läpinäkyvät
polykarbonaaNelemenKt jne. on valiMu kauneuden ja maksimaalisen
säänkeston ehdoilla.
Painikkeet ja näppäimistön kontakKt ovat vesiKiviitä. Painikkeet
kestävät täydellisen luoteMavasK 100.000 painallusta 48 tunnissa.

