
Terug naar de essentie

Teruggebracht tot de essentie biedt het 
nieuwe Fermax huisstation VEO precies 
wat nodig is voor een video intercom. 
Een elegant ontwerp gecombineerd 
met essentiële intercomfunctionaliteiten. 
VEO is vooral aantrekkelijk voor wie de 
overstap wil maken van audio naar video 
deurcommunicatie.
  
VEO staat voor comfortabel en makkelijk 
communiceren via intercom.



Afmetingen: (breedte)x(hoogte)x(diepte) in mm.
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ACCESSOIRES
Tafelstandaard:  Elegant ontworpen 
tafelstandaard die u in staat stelt om 
oproepsignalen van het deurstation 
te beantwoorden terwijl u achter 
uw bureau kunt blijven zitten.

AFMETINGEN

Huisstation: 200 x 200 x 44
Opbouwinstallatie.

(met hoorn)
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FUNCTIES

draads

FUNCTIONALITEIT
Wanneer een oproep wordt ontvangen, schakelt 
het beeld automatisch in. Als de hoorn van de haak 
wordt genomen, kunt u een gesprek beginnen met 
de bezoeker. Het beeld wordt automatisch na 90 
seconden uitgeschakeld of wanneer u de hoorn op 
de haak terughangt.
Om de deur te openen, drukt u op knop 

Het VEO huisstation is vervaardigd uit high-
impact ABS kunststof. Voorzien van een speciale 
afwerking zodat het toestel makkelijk is schoon 
te houden en beschermd is tegen de inwerking 
van ultraviolet licht.
 
VEO heeft een 4,3” TFT kleurenbeeldscherm. In 
het toestel zit een magneet waardoor de hoorn 
goed blijft zitten als hij na een gesprek wordt 
teruggeplaatst. 

De heldere lijnen van het ontwerp zorgen voor 
een moderne en natuurlijke uitstraling. VEO past 
daardoor in elk eigentijds interieur. 

DUOX technologie.

www.audict.net

- 4,3” TFT kleurenbeeldscherm.
- Knop om deur te ontgrendelen.
- Camera gaat automatisch aan.
- Activering van andere functies: 
 lichtschakeling, tweede deur openen, etc.
- Via het OSD menu op het beeldscherm 

kunt u functies en instellingen wijzigen:
 

  - Oproepsignaal uitzetten.
  ‘Niet-storen’ functie.
  - Keuze uit oproepsignalen en volume  

 - Activering van een tweede 
    aanvullende functie.
  - Aanpassing van helderheid, 
    contrast en kleuren.
  

Audict Systems | 084 0032 358  
info@audict.net| www.audict.net

Standaard biedt VEO volgende functies:

MENU
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