
Rodzina Veo

Pomyślane jako element architektury

Rodzinę produktów VEO cechują proste linie - wyróżniające się, nowoczesne

i minimalistyczne oraz zrównoważone wzornictwo. Wyraz piękna w najczystszej postaci, ucieleśnionego w 

serii monitorów o harmonijnej i prostej budowie, doskonale wpisujących się w wnętrza. dowolne 

 
 

TERAZ MONITORY OBEJMUJĄ 
FUNKCJĘ PHOTOCALLER

Koledzy dzieci zawsze dzwonią do drzwi podczas Twojej drzemki? Kurier znowu przyjechał w południe, 
gdy nikogo nie było w domu? Siostrzenica zjawiła się bez ostrzeżenia, niestrudzenie wydzwaniając do 
drzwi?

Dzięki funkcji Photocaller firmy Fermax zawsze będziesz dokładnie wiedzieć, co wydarzyło się przed 
drzwiami Twojego domu. Pozwala ona na podgląd zdjęć osób odwiedzających w dowolnej chwili... oraz na 
natychmiastowe usunięcie tych plików.

Fermax oferuje teraz prezentowaną funkcję w standardzie we wszystkich monitorach wyposażonych 
w technologię DUOX - w pełni cyfrowy system FERMAX z dwoma przewodami niespolaryzowanymi. 
Dostarczamy zatem więcej bezpieczeństwa i wygody po niezmienionej cenie!

System w pełni cyfrowy
Panoramiczny ekran kolorowy o przekątnej 4,3”
Menu ekranowe 0SD
5 dzwonków
Dodatkowe funkcje

Funkcja photocaller: przechowuje do 150 zdjęć, ze wskazaniem daty i czasu ich wykonania. Po zapełnieniu 
pamięci następuje automatyczne usunięcie najstarszego zdjęcia w celu zapisania nowego.

Na ekranie każdorazowo pojawia się informacja o wykonaniu nowego zdjęcia lub powiadomienie o 
nieskonfigurowaniu daty/czasu.

ZECHCESZ TO MIEĆ W SWOIM DOMU

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

www.fermax.com

 

 

XS
TOUCH AMBIANCE



Prostota i funkcjonalność. Komfortowo i intuicyjne.

Nowy monitor firmy Fermax wyróżnia się swą konstrukcją oraz prostotą. Model VEO to monitor prosty i 
funkcjonalny, opracowany dla ludzi dbających o każdy najmniejszy szczegół wystroju swego domu.

Urządzenie jest połączeniem czystości wzornictwa, maksymalnej wydajności oraz monitora opracowanego ze 
specjalnym przeznaczeniem dla osób decydujących się na system wideodomofonu.

Prezentowane urządzenie firmy FERMAX posiada w pełni kolorowy ekran TFT o przekątnej 4,3” oraz słuchawkę 
z magnesem ułatwiającym jej odwieszanie. Ponadto jest ono wykonane z wysoce wytrzymałego tworzywa 
ABS, zabezpieczonego przed promieniowaniem ultrafioletowym w celu zwiększenia odporności na słońce.

Urządzenia serii VEO-XS to wariant serii VEO w rozmiarze „extra-small”. Małe i cienkie, estetycznie nienaganne 
i doskonale wykończone, umożliwiają umieszczenie ich w dowolnym miejscu w biurze lub domu.

Działa on w trybie głośnomówiącym i może być obsługiwany wyłącznie jednym palcem. VEO-XS oferuje wszystkie 
korzyści, których oczekuje się od nowoczesnego systemu wideodomofonu. Funkcjami urządzenia zarządzać można 
przy pomocy przycisków fizycznych oraz prostego menu 0SD.

Do otwierania drzwi służy przycisk niebieski; pozostałe przyciski umożliwiają rozpoczęcie rozmowy, włączenie 
kamery, aktywowanie funkcji dodatkowych lub zmianę ustawień.

Jest jeszcze jeden ważny detal: domofon posiada umieszczone z boku pokrętło do regulacji głośności.

Monitor Ambiance to wersja VEO-XS, która łączy wysokiej jakości wideodomofon DUOX z intuicyjnym  
sterowaniem Twoją instalacją elektryczną.

FUNKCJE DOMOTYKI.
Aplikacja DOBISS pojawia się po dotknięciu ekranu dotykowego 4.3 «. Intuicyjny interfejs zapewnia  
bezpośredni dostęp do sterowania oświetleniem (ON / OFF / Ściemnianie), sterowanie silnikami (rolety/ 
ekrany) i aktywację scenariuszy.

AKTYWACJA DODATKOWYCH FUNKCJI.
Różne funkcje monitora są bezpośrednio dostępne za pośrednictwem przycisków: otwieranie drugich  
drzwi, aktywacja dodatkowego oświetlenia itp. Możliwe jest również powiązanie scenariuszy DOBISS  
z funkcjami monitora: przycisk F1 może na przykład uruchomić główny wyłącznik przy wyjściu z domu,  
możesz zapalić lampę w przypadku połączenia przychodzącego, możesz włączyć oświetlenie hali, 
naciskając otwarcie drzwi, itp...
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