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podstawowy:
bazowy

Czy estetyka to podstawa? Widzieć, komunikować, inspirować, 
zachwycać ...?

Czy powinniśmy oferować więcej niż oczekują od nas ludzie?

VEO, najbardziej “podstawowy” monitor od Fermax. 







Czy ESTETYKA jest podstawą?

Zaprojektowany jako element architektoniczny, monitor VEO 
odznacza się wyważonym, nowoczesnym i minimalistycznym 

wzornictwem czystości linii. Jest to poszukiwanie piękna 
w najbardziej elementarnej jego postaci, czego efektem jest 

monitor zarówno harmonijny, jak i zachwycający swą 
prostotą, doskonale wpasowujący się we wszelkiego 

rodzaju otoczenia lub wnętrza.

VEO

Jako piękno pojmujemy wszystko to, co tworzy harmonię 
i jest przyjemne dla oka. Nieustannie poszukujemy 

go we wszystkim, co nas otacza, ponieważ dostarcza nam tak 
wielu pozytywnych emocji. Możemy je odnaleźć 
w najbardziej złożonych kompozycjach lub też  

w najprostszych elementach.



Czy “podstawowy 
oznacza WIDZIEĆ?



Otworzyć oczy i pozwolić przeniknąć promieniom. 
Gra świateł stymuluje nasze zdolności poznawcze, umiejętności 

interpretowania otaczającego nas świata oraz pozostawania 
z nim w łącznści. Wzrok to nasz najbardziej elementarny zmysł, 

a jednocześnie najbardziej nieograniczony.

VEO stanowi pierwszy wybór użytkowników, którzy 
decydują się na wybór. Wszak tak naprawdę to tego właśnie 

oczekujemy od monitora: móc zobaczyć, kto dzwoni 
do naszych drzwi.

VEO



Czuć. Żyć. Doświadczać uczuć wywołanych 
czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. 

Nic nie jest ważniejsze. Nic nie czyni nas bardziej 
ludzkimi niż nasze własne uczucia.

CZUCIE jest podstawą?



Wywoływać uczucia. VEO to monitor zaprojektowany, 
aby relaksować. Aby zapewnić Ci poczucie

bezpieczeństwa i łączności. A jednocześnie, abyś mógł 
cieszyć się prostotą. Bo… czy istnieje coś lepszego 

od poczucia, że nie potrzeba Ci nic więcej?

VEO



Równowaga to przede 
wszystkim kwestia umysłu 
i emocji, lecz jednocześnie 
bezpośrednio łączy się 
z takimi ideami, jak spokój 
oraz opanowanie.

Czy RÓWNOWAGA 
to podstawa?



VEO zachowuje ciągłą równowagę 
między przystępnością a szeroką 
gamą zastosowań. Między pięknem 
a powściągliwością. Efektem jest 
produkt, który lśni własnym światłem.

VEO



INSPIRACJA czy 
jest podstawą?



Inspiracja. Bodziec lub nagła jasność umysłu, które odczuwa 
w sobie człowiek i które sprzyjają kreatywności, poszukiwaniu 

nowych rozwiązań, rozwijaniu nowych idei pozwalających 
na opracowywanie nowych przedsięwzięć. W szczególności dzieje 
się tak w przypadku inspiracji, którą czuje artysta i która pobudza 

go do tworzenia nowych dzieł sztuki.

VEO rodzi się z przekonania tych, którzy czują się zdolni 
do stworzenia czegoś niezapomnianego. Z pragnienia zmian 

i doskonalenia we wszelkich możliwych aspektach. Bo tylko w taki 
sposób może powstać produkt gotowy do zrewolucjonizowania 

standardów swej kategorii.

VEO



Monitor



· VEO posiada kolorową matrycę TFT 4,3

· Dostępny w systemie VDS oraz w systemie DUOX 
(pierwsza w pełni cyfrowa technologia od Fermax, 
2 niepolaryzowane żyły).

· Monitor VEO wykonany jest z wysoce odpornego 
tworzywa ABS. Teksturowane wykończenie ułatwia 
czyszczenie. Ochrona przed promieniowaniem 
ultrafioletowym. 

·  Ma wiele punktów mocowania do montażu na 
ścianie, jak także zwinięty przewód z wtyczkami 
telefonicznymi.

· Wbudowany magnes pozwala na bezproblemowe 
poprawne odwieszenie słuchawki.

· Ekstra płaska konstrukcja.

· Montaż natynkowy.

Opis

Prosta, intuicyjna obsługa:

· W przypadku wywołania - obraz z kamery 
wyświetlany jest automatycznie.

· Po podniesieniu słuchawki nawiązana 
zostaje komunikacja z gościem przy panelu 
wejściowym.

· Obraz zostanie wyłączony automatycznie po 
90 sekundach lub po odwieszeniu słuchawki.

· Aby otworzyć drzwi, należy nacisnąć niebieski 
przycisk.

Wydajność 

Uwaga: katalog przedstawia monitor w systemie DUOX. Jeśli potrzebujesz więcej informacji 
o monitorze w systemie VDS odwiedź www.veobyfermax.com 



Funkcje

PRZYCISKI

Podstawowe, najczęściej wykorzystywane 
funkcje aktywowane są za pomocą 4 
przycisków znajdujących się na powierzchni 
urządzenia.

· Przycisk otwarcia drzwi (4).

· Przycisk kamery pozwala na wywołanie 
podglądu z kamery w panelu zewnętrznym. 
W przypadku instalacji z więcej niż jednym 
panelem (w zależności od typu instalacji) 
istnieje możliwość przełączania podglądu 
pomiędzy kamerami (2).

· F1 Dodatkowa funkcja (1): bezpośrednia 
aktywacja za pomocą klawiatury: włączenie 
światła, wywołanie panik, itd.

· Menu OSD (3): dostęp do zaawansowanych 
funkcji
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MENU OSD

Monitor VEO o w pełni cyfrowej technologii dwóch niepolaryzowanych żył DUOX posiada menu OSD zarządzane 
za pomocą dwóch przycisków monitora umożliwiających dostęp do zaawansowanych funkcji i programowania 
terminalu.

Ikony wyświetlane na ekranie obsługiwane są przy użyciu odpowiednich przycisków znajdujących się na 
monitorze.

Powrót do poprzedniego ekranu lub 
do stanu czuwania.

Wybór poprzedniej opcji menu.

Podstawowe funkcje 

Funkcje zaawansowane

Naciśnięcie umożliwia otwarcie menu. (3)

Zaznaczenie kolejnej opcji menu.

Potwierdzenie wyboru i aktywacja funkcji.



Wydajność 

Monitor VEO został zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikowi jak najlepsze 
doświadczenia. Dlatego VEO posiada szereg rozmaitych funkcji pozwalających 
spersonalizować dowolną instalację w zależności od potrzeb użytkownika w danym 
domu.

Jeszcze lepsza komunikacja, w tym komunikacja w sytuacjach 
wyjątkowych. Oprócz możliwości oglądania i słuchania, co dzieje się na 
zewnątrz, urządzenie wyposażone jest w przycisk alarmowy dostępny w 
razie konieczności nawiązania połączenia alarmowego.

Dzwonki i poziom głośności - w zależności od upodobań. Ustawienie 
głośności i wybór dzwonka, który najbardziej dostosowany będzie 
do domowych potrzeb. W tym możliwość oznaczenia dwóch różnych 
dźwięków – jednego, aktywowanego w przypadku rozmów pochodzących 
z zewnętrznego panelu wyjściowego, oraz drugiego, uruchamianego w 
przypadku komunikacji z poziomu drugich drzwi.

Tryb “nie przeszkadzać”. Umożliwia wyciszenie sygnału dzwonka na 
określony czas. Uruchomienie trybu sygnalizowane jest za pomocą diody 
LED.

Dodatkowa funkcja F1. Funkcja dostępna za pomocą jednego z przycisków
głównych, który instalator może zaprogramować jako przycisk alarmowy 
lub specjalny przycisk umożliwiający otwieranie drugich drzwi, włączanie 
dodatkowych świateł, wzywanie windy itp.

Dodatkowa funkcja F2. Obsługiwana z poziomu menu ekranowego, 
umożliwia zarządzanie mechanizmami automatycznymi według preferencji 
użytkownika.

A wszystkie informacje są aktualne. Za pośrednictwem kodu QR 
widocznego na ekranie możliwy jest bezpośredni dostęp do witryny 
internetowej VEO, na której znaleźć można szczegółowe dane oraz 
nowości dotyczące tego wideodomofonu wyposażonego w nowy cyfrowy 
system DUOX.
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Zaznaczenie kolejnej opcji menu.

Potwierdzenie wyboru i aktywacja funkcji.



Instalacja

Programowanie

Monitor VEO umożliwia łatwe i 
szybkie programowanie z poziomu 
samego urządzenia.

1. Otwórz menu.

2. Zatwierdź menu instalatora.

3. Wybierz programowanie z   
  panelu lub z monitora.

4. Zaprogramuj numer domu.



Ustawienie w domu

Monitor VEO może zostać zamontowany 
zarówno na ścianie, jak i na podstawie 
umieszczanej na biurku.

Wymiary
200 x 200 x 44 mm. 

Montaż naścienny
W celu wykonania montażu naściennego
konieczne jest wykonanie tylko 3 czynności:

1. Przykręć podstawę instalacji do ściany.
   (podstawę należy zamówić oddzielnie).

2. Umieść monitor, nasadzając go w części
   górnej podstawy.

3. Domknij monitor, lekko go dociskając.

Montaż na podstawie biurkowej 
Aby móc odebrać rozmowę 
pochodzącą z zewnętrznego panelu 
wyjściowego przy własnym biurku, 
bez konieczności przerywania pracy, 
monitor można zamontować na 
podstawie biurkowej.
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