VENKOVNÍ PANELY
5 RģZNÝCH STYLģ
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PANELY

HALO
PANELY

PANEL HALO
HALO pĜedstavuje interaktivní digitální vstupní panel.

Obsahuje: barevnou kameru, velký LCD displej, teplomČr,
hodiny a kontrolu vstupu pomocí klávesnice a bezkontaktních karet. Není kompatibilní s bezkontaktní klíþenkou
(Ref.44501).
V nabídce jsou dva modely: pro budovy, pro rodinné domy
a kanceláĜe.
HALO je jednodílný panel audio/videotelefonního a pĜístupového systému. ýelo tvoĜí konkávnČ prohnutý pro¿l odolný
vĤþi poškození. Povrch panelu je tvoĜen leštČnou hliníkovou
vrstvou.
LCD displej je proti poškození chránČn odolnou vrstvou polykarbonátu.
Odolnost panelĤ vĤþi povČtrnostním podmínkám IP44.
VodČodolná klávesnice je rovnČž chránČna polykarbonátem
a pro snazší použití je podsvícená.

VLASTNOSTI
INTUITIVNÍ TECHNOLOGIE
Velký LCD displej (128x128 pixelĤ), vyhledávací tlaþítka a
alfanumerická klávesnice spojují snadné používání s nejvyspČlejší technologií. Od okamžiku aktivace zaĜízení uživatele
samo naviguje pomocí textu a ikon. UmožĖuje okamžité volání do bytu; v pĜípadČ, že návštČvník nezná þíslo, mĤže použít zabudovaný elektronický adresáĜ, který se ovládá stejným
zpĤsobem jako adresáĜ v mobilním telefonu þi PDA.
Displej panelu HALO je možné nastavit tak, aby fungoval
jako jmenovka s þíslem nebo názvem budovy, ulice apod.
Na displeji lze nastavit i variantu krátké zprávy pro návštČvníka, obsahující pozdrav a jednoduchý návod k použití.
Elektronický adresáĜ umožĖuje procházení abecedního seznamu obyvatel s informacemi o þísle bytu/podlaží a volacím
kódu, podle rozmístČní a kódování jednotlivých budov.
Panel HALO v každém okamžiku informuje o stavu komunikace: volání na jednotku portýra, obsazeno apod.
Souþástí je i menu nápovČdy, kde lze nastavit návod k použití, kontaktní údaje na správce, montážní organizaci apod.

Sanchez Cano family
Dr. Garcia Surgery
Isabel Muñoz

Stair A Door 15 (code 115)

Sanchez Cano Family
Dr. Garcia Surgery
Isabel Muñoz
4ºth (code. 43)

Sanchez Cano Family
Dr. Garcia Surgery
Isabel Muñoz
Flat 2 Apt.16 (code 216)
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PODSVÍCENÁ TLAýÍTKA
Zabudované podsvícení zajišĢuje viditelnost i za zhoršených
podmínek. OsvČtlení klávesnice usnadĖuje její používání.

DVOJITÁ KONTROLA VSTUPU
Bezkontaktní a pomocí klávesnice. ZaĜízení obsahuje skrytý
bezkontaktní systém kontroly vstupu. PĜiložením karty autorizované v systému se automaticky aktivuje otevĜení zámku.
Zámek lze aktivovat i zadáním osobního kódu pomocí klávesnice.
Panel HALO ve verzi VDS Digital umožĖuje uložení až 350
uživatelĤ s vlastním kódem nebo þíslem karty. Systém není
kompatibilní s bezkontaktní klíþenkou (Ref.44501).
Správa uživatelĤ a jejich kódĤ – autorizace, vymazání a úpravy – se provádí pĜímo na panelu, popĜípadČ pĜes PC.

DATUM, ýAS, TEPLOTA
Panel Halo ukazuje trvale datum, þas a venkovní teplotu.

ŠIROKOÚHLÁ KAMERA
Se zabudovaným osvČtlením. Kameru je možné otáþet / naklápČt pomocí pan&tilt systému v rozsahu ±10º ve všech þtyĜech smČrech.
Zabudované osvČtlení zajišĢuje viditelnost i za zhoršených
podmínek. Klávesnice je podsvícena také, aby bylo systém
možno používat za všech okolností.

MENU NASTAVENÍ
Na panelu lze nastavit všechny parametry systému (instalaþní
i uživatelské). Pro vstup do menu nastavení je tĜeba zadat tajný kód. Systém je nastaven na 2 úrovnČ a na dva kódy:
• Kód správce / programovací režim, umožĖující vstup do adresáĜe obyvatel a jeho správu (autorizaci, vymazání a úpravu
obyvatel a jejich pĜístupové aplikace pĜes klávesnici nebo bezkontaktní kartu).
• Instalaþní kód / hlavní režim, pro technická nastavení: nastavení þasovaþe zámku, podsvícení tlaþítek, volbu jazyka
apod.
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HALO
PANELY

PANELY

Vyberte si panel HALO podle vlastních potĜeb.
Panely HALO jsou v nabídce v systémech VDS DIGITAL a MDS:
• pro rodinné domy a kanceláĜe (Ref.5700).
• pro obytné budovy do 199 uživatelĤ (Ref.5701).

PANEL HALO PRO RODINNÉ DOMY
5700

PANEL HALO 1/W

rozmČry: 136(š)x247(v)x18(h) mm

08847

INSTALAýNÍ KRABICE POD OMÍTKU

rozmČry: 115(š) x233(v)x45(h ) mm

5721

POVRCHOVÁ INSTALAýNÍ KRABICE (S5)

rozmČry: 136(š)x247(v)x33(h) mm

5728

Ref.5700

Ref.5728

Ref.5725

Ref.8550

DEKORATIVNÍ RÁMEýEK HALO 1/W

rozmČry: 225(š)x375(v) mm

5725
8382

OCHRANNÁ STěÍŠKA HALO 1/W
ROHOVÉ DOPLĕKY – ROHOVÁ INSTALAýNÍ KRABICE

OCHRANNÝ BOX 1/W PROTI POVċTRNOSTNÍM
PODMÍNKÁM
Pro instalaci je potĜeba dekorativní rámeþek (Ref.5728).
rozmČry: 275(š)x400(v) mm

8550

PANEL HALO PRO OBYTNÉ BUDOVY
rozmČry: 136(š)x342(v)x18(h) mm

5701
5707
5705

PANEL HALO VDS
PANEL HALO MDS DIRECT
PANEL HALO MDS DIGITAL

DOPLĕKY
5703

PANEL ADRESÁěE HALO PRO BUDOVY

Ref.5701

Pouze zápustný panel.
rozmČry: 136(š)x342(v)x18(h) mm

08849

Ref.5703

Ref.5729

INSTALAýNÍ KRABICE POD OMÍTKU

rozmČry: 115(š)x328(v)x45(h) mm

5720

POVRCHOVÁ INSTALAýNÍ KRABICE (S7)

rozmČry: 136(š)x342(v)x33(h) mm

5729

DEKORATIVNÍ RÁMEýEK HALO PRO BUDOVY

rozmČry: 225(š)x450(v) mm

5730

DVOJITÝ DEKORATIVNÍ RÁMEýEK

rozmČry: 355(š)x460(v) mm

5726
5727
8384
8395
8551

Ref.5727

Ref.5726

OCHRANNÁ STěÍŠKA
DVOJITÁ OCHRANNÁ STěÍŠKA
ROHOVÁ INSTALAýNÍ KRABICE
DVOJITÁ ROHOVÁ INSTALAýNÍ KRABICE
OCHRANNÝ BOX PROTI POVċTRNOSTNÍM
PODMÍNKÁM

Pro instalaci je potĜeba dekorativní rámeþek (Ref.5729).
rozmČry: 275(š)x475(v) mm.

8553

DVOJITÝ OCHRANNÝ BOX PROTI
POVċTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM

Ref.8551

Pro instalaci je potĜeba dekorativní rámeþek (Ref.5730).
rozmČry: 405(š)x475(v) mm.
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