BUITENPOST

WIZARD BRONZE IP
Op zoek naar iets speciaals? De Wizard Bronze IP vult
de wensen van de meest veeleisende klant in.
Dit inbouwtoestel bestaat geheel uit koper. Deze kan
in 3 verschillende kleuren worden gebronzeerd.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN

1.

Bevestigingsschroeven in koper.

2.

Individueel bevestigde armaturen,
beschermen de luidspreker tegen
regen, wind en stof.

3.

De kleurencamera met Led
verlichting biedt maar liefst een
160° zicht zodat iedere bezoeker
steeds in beeld komt.

Klein model
Totale afmeting
(tot en met 3 knoppen met
toetsenbord): 365x160mm
Te voorziene uitsparing
inbouwmodel:
332x135x62mm (HxBxD)

4.

De drukknoppen zijn vervaardigd
uit koper en in het midden verlicht.

5.

Zowel namen als huisnummer
kunnen gegraveerd en ingekleurd
worden.

6.

Het optionele toetsenbord kan tot
10 contacten bedienen en kan ook
gebruikt worden als telefoontoestel.
Wiegand uitgang voor koppeling
met extern toegangscontrolesysteem is standaard.

7.

Beschermde en hoog gevoelige,
microfoon.

8.

Behuizing in koper.
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Groot model
Totale afmeting:
(tot en met 3 knoppen met
toetsenbord):
525x160mm
Te voorziene uitsparing
inbouwmodel:
332x135x62mm (HxBxD)
Ieder model is op
maat aanpasbaar!

FT25BIL: inbouwbak voor
zowel klein als groot model
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FT24BUL: opbouwbak in
verbronzeerd koper voor
zowel klein als groot model

WIZARD BRONZE IP

WIZARD BRONZE IP

UITBREIDINGEN

INBOUWMODEL
De Wizard Bronze bestaat geheel uit koper.
Deze kan in 3 verschillende kleuren worden
gebronzeerd. Op de foto rechts een voorbeeld
van mat goud. Het messing (= geel koper)
basismateriaal kan ook gepolijst worden tot
blinkende messing wat vooral in zuiderse landen
aanslaat. In West-Europa houdt men eerder van
een matte afwerking. Welke kleur of afwerking men
ook kiest: dit product is absolute top voor mensen
die iets exclusiefs wensen.

3 KLEURENVARIATIES
TE VERMELDEN BIJ BESTELLING:
FT24BM: Brons mat
FT24BRM: Brons rustiek mat
FT24BGM: Brons Goud mat

Optie FTEKEY: Een vingerlezer wordt
uiterst discreet langs achteren
gemonteerd. Deze komt zodoende
vlak met de voorplaat te liggen.

ALLE MODELLEN ZIJN UITBREIDBAAR
MET VOLGENDE OPTIES:
1.
2.
3.

160° kleuren camera (MJPEG/RTSP out)
Ekey Vingerlezer
Proxy lezer

INBOUWMODEL
FT2401LKIPVC

INBOUWMODEL
FT2402LKIPVC

INBOUWMODEL
FT2401SKIP

1 x 10 bestemmingen
met toetsenbord met camera

2x 10 bestemmingen
met toetsenbord

1 x 10 bestemmingen
met toetsenbord

hier in uitvoering FT24BRM:
brons rustiek mat

hier in uitvoering FT24BM:
brons mat

FT24BGM:
brons goud mat

Optie: FTPROXI
Net als de FTEKEY wordt de lezer langs
achteren naadloos met de voorplaat
gemonteerd. Slechts 26x26mm!

Optie FTNAME: Fasttel kan uw Wizard
Bronze voorzien van ingekleurde naamen huisnummergravure. Dit in lettertype en
kleur naar keuze.

