BEELD OP
SMARTPHONE

BINNENPOST
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De FT3000 tovert zowel de spraak als het beeld
van eender welke Fasttel Wizard deurtelefoon
naar de Iphone, Ipad, Android toestellen en PC’s.
En dit in één mooie applicatie waarmee het ook
mogelijk is:
-

Onbeperkt aantal buitenposten te integreren
Tot 10 IP camera’s te raadplegen
Tot 10 relais te activeren
Status van 8 poorten te zien
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Via 1 webinterface kan de meest complexe installatie
      
     

Fasttel Video Doorbell

De FT3000 kan ook ingelogd worden als client op de
hoofdsipserver.

FT3000PC

       
Zo niet schakelt de app automatisch over naar
3G/4G verbinding. U heeft dus wereldwijd controle over uw bezoekers. U kan ze zien, spreken,
meerdere camera’s bekijken en meerdere deuren
activeren. Flexibeler vindt u niet op de markt!
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De module kan zowel met als zonder telefooncentrale gebruikt worden.
Zonder telefooncentrale kunnen alle soorten SIP
toestellen, iPhones, iPads en pc’s de oproepen van
de buitenpost ontvangen. Een analoge of VOIP
telefoonlijn kan worden aangesloten als backup
indien de mobiele data onvoldoende is.

Integratie van eender welke SIP telefoon en/of
domoticascherm.

30x70x100 (HxBxD)

Met telefooncentrale is de oplossing nog meer
uniek. De oproep wordt dan tegelijkertijd naar
zowel de klassieke telefonie als naar alle op de
FT3000 ingelogde toestellen verzonden. U kan
met beide opnemen en de deur openen.
Zelfs installaties van een ander merk buitenpost
zijn compatibel met de FT3000. Die installaties
dienen wel telefonie gebaseerd te zijn. Alle
voormalige deurtelefoons van Fasttel kunnen
geïntegreerd worden, ongeacht hun leeftijd.

Met de app kunnen meerdere
camera’s tegelijk worden
bekeken alsook de status
(open/gesloten) van meerdere
poorten.

3 - Beeld over smartphone
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