


Au
di

o/
Vi

de
o 

m
od

uu
li

Pa
in

ik
em

od
uu

lit

 Saatavana uppo tai pinta-asennettavana.

 Painevaletut alumiinirungot päällystetty kataforeesilla.

 Audio ja audio/video 2-johdin sekä IP-järjestelmille.

 Suojausluokka IP65 ja IK08.

 Soittomoduuli, jossa on mahdollisuus käyttää 4 tai 8 painikkeisia kytkimiä/moduuli.

 Painikkeita on saatavana 3 versiota: muovi, metalli ja täysmetalli.

 Painikkeen taustavalo erillisellä valkoisella LED-säädöllä kussakin moduulissa, 

automaattinen päivittäinen virrankatkaisu energiansäästöä varten.

 Kamera LED ohjataan hämärätunnistimella, päiväsaikaan virrankatkaisu energian 

säästämiseksi. Hämäräntunnistus lisää myös led valojen käyttöikää merkittävästi.

 Korkean resoluution laajakulmakamera (näkökenttä 120 ° x90 °).

  3 merkkivaloa: puhelu käynnissä (vihreä) / järjestelmä varattu (punainen) sekä 

lukituksen avauksen merkkiääni ja vilkkuva valo.

 Äänen voimakkuuksien säätö ja LED-kirkkauden säätö paneelissa.

 Ovikojeen nimien vaihto onnistuu bluetooth yhteyden kautta järjestelmän tukemalla 

sovelluksella. Ovikojeta ei tarvitse avata nimen muutoksiin digitaalisissa kojeissa.

 Saatavana painike-, digitaali- ja kosketusmoduuliversioina.

  Saatavana 3 mallia, Painikkeet, Selain + koodilukko sekä täysin digitaalinen kosketus 

näyttöpaneeli. 

Tekniset tiedot

UltraUltra



Napit ovat saatavana muovi-, metalli- 
ja täysmetalliversioina

Äänimoduuli

Kosketusmoduuli

Painevalettu alumiininen pinta-
asennettava runko

Hämärän tunnistin

Painevalettu alumiininen 
uppoasennettu runko

Laajakulmainen kamera

LED automaattisella 
virranhallinnalla.

DDA-merkkivalo

MEMS-mikrofoni

KaksoiskaiutinUltra



Follow us on:

ULTRA, uusi ja teknisesti edistynein sisäänkäyntipaneeli, joka tarjoaa mahdollisimman helpon 
asennuksen. Tässä modulaarisessa sisäänkäynnissä on moderni muotoilu, joka on luotu mukautumaan 
monenlaisiin sovelluksiin pienistä suuriin komplekseihin. 

Painevaletut alumiinirungot lisäävät sisääntulopaneelin vastustuskykyä ilmakehän tekijöille. 

Saatavana uppoasennettavina tai pinta-asennettavina versioina 

Helppo asentaa ja konfiguroida puhelupainikkeiden älykkään ohjelmoinnin ansiosta. Saatavana ääni- ja
 ääni- / videoversiossa värillisellä videokameralla. 

Painikkeet ja nimikilvet ovat käsitelty kosteuden sekä uv-säteilyn kestäviksi.

Hämärätunnistin automaattiseen tyyppikilven 
taustavalon sammuttamiseen päiväsaikaan.

Ultra valmistetaan parhaista materiaaleista, jotka
 on valittu lukuisien tutkimusten sekä 
vesi-, pöly- ja iskunkestävyystestien jälkeen.

ULTRA sisältää täydellisen teknologisen kehityksen, joka on suunniteltu vastaamaan kaikkia 
tarpeita ja joka on tutkittu jokaisen toiveen toteuttamiseksi. 

ULTRA on helppokäyttöinen. 
 
ULTRA on vahva ,  rakennettu kestämään.
 
ULTRA on kestävä,  koska se kunnioittaa ympäristöä ja auttaa säästämään energiaa. 
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