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FDI // 2-SMART PRODUKTY

2-SMART PANELY

DDA COMPLIANT

PŘÍSLUŠENSTVÍ A MOŽNOSTI

SPECIFIKACE

Položky
VSTUPNÍPANELY

FDI // 2VOICE PRODUKTY

IPASSAN

multifunkční displej

až 4 000 uživatelů

hlasová navigace

instalační krabice s pantem a vertikálním nastavením

jednoduchá instalace a údržba

hloubka 60 mm

magnetická smyčka

IK08 and IP54

upgrade firmware po sběrnici

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

jasný 4’’ TFT
displej

Řídicí jednotka pro
4 dveře

Krabice, montáž
pod omítku

Krabice, montáž

Stříška

Rozšíření pro 2 dveře
(dveře 5-6)

širokoúhlá
kamera 120°

podsvícená
Braille tlačítka

uživatelské nastavení
čtvrtého tlačítka

vestavěná čtečka

Kovová instalační
krabice

na povrch
se stříškou

Základna s 10 vstupy

Rozšiřující karta
s 12 vstupy

Základna s 10 výstupy

150 mm

150 mm

150 mm

Rozšiřující karta
s 12 výstupy

430 mm

2VOICE INTERFACE PRO IPASSAN

430 mm

FD-500-570

430 mm

IPASSAN INTEGRACE
Pro 2-SMART panely toto rozšíření nepotřebujete.
Slouží k integraci ostatních panelů systému 2VOICE do systému IPASSAN.
zápis událostí do logu (volání, otevírání dveří z bytových stanic, ovládání výtahu)
zvýšená ochrana díky spínání zámku mimo panel
ovládání výtahu pro návštěvy i rezidenty
a jiné...

bezpečnostní
šrouby

KARTÁČOVANÁNEREZOCEL
FD-603-003

ČERNÝ ZAMAK
FD-603-053

ŠEDÝ ZAMAK
FD-603-051

2-SMART

FDI // 2-SMART SYSTEM

FDI // 2-SMART SYSTÉM

systém

ONLINE SPRÁVA

Plná integrace do jediného systému

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Správa klíčů, dveří, jmen,
časových profilů...
Manuální povely (využití
např. pro recepční službu).

INTEGRACE
KOMUNIKACE
Multifunkční displej.
Intuitivní ovládání.
Odolnost a zvýšené
zabezpečení.

SPRÁVA VÝTAHŮ
Není potřeba přídavný
dekodér.
Ovládání pomocí
reléových výstupů,
nebo HLI interface.

CCTV INTEGRACE

WWW

Sledování nahraného
nebo živého video
streamu CCTV systemu.

SPRÁVA REZERVACÍ
REZIDENČNÍPORTÁL

bezpečnost (spínání zámku řídicí jednotkou)

IPASSAN
MANAGER

logování událostí

Umožňuje rezidentům
rezervovat společné prostory a
vybavení (parkovací místa pro
hosty, sušárna, posilovna...).

programování tabel (změny jmen, nastavení)

intuitivní rozhraní

nastavení přímého volání čtvrtým tlačítkem

uživatelské profily

správa volacích kódů

záloha vašich dat

správa doby hovorů

cloud nebo instalovaná aplikace,
neomezené aktualizace
správa parkování

Umožňuje správci objektu
dohled nad společnými
prostory a umožňuje
povolovat, nebo zamítat
rezervační požadavky.

FDI MATELEC

SPECIALISTANAPŘÍSTUPOVÉSYSTÉMY
FDI sídlí poblíž francouzského města Nantes. Je členem skupiny
výrobců „Urmet Group“. Na území České republiky je tudíž jejím
výhradním distributorem společnost Urmet, s. r. o.
FDI je specialistou na přístupové systémy, jejichž vývojem a výrobou
se zabývá od roku 1989. Veškerý vývoj a výroba probíhá v Evropě.
V oblasti vývoje vlastních systémů je zainteresováno zhruba 40 %
zaměstanců. Společnost FDI je držitelem certifikátu ISO 9001
a ISO 14001.
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