FD-603-053
2-SMART entreepaneel voor
2Voice

De ingebouwde 2Voice-technologie biedt het entreepaneel alle voordelen van de
betrouwbare, eenvoudig te installeren en stabiele 2-draads technologie van dit
deurintercom systeem.
Het 2Voice-entreepaneel heeft een ingebouwde IPassan-lezer, waarmee zowel het
adressenboek als de toegangscontrole op afstand én ter plaatse beheerd kan worden.
De geïntegreerde lezer wordt aangesloten op het IPassan toegangscontrole systeem
en daarmee kan het entreepaneel via de IPassan webpagina benaderd worden.
Het entreepaneel bestaat uit een camera, een spreek-/luister eenheid en een
toetsenpaneel met 12 toetsen. Bovendien beschikt het paneel over sneltoetsen voor
versnelde keuze in het adressenboek.

Deurcommunicatie 2Voice

Entreepaneel

FD-603-053

Kenmerken entreepaneel
Naamregister, basisinstellingen en toegangscontrole op afstand te beheren via internet
Zwart frame van duurzaam materiaal, vandaal- en vochtbestendig: IK08 en IP54
Camera openingshoek 120°
TFT Kleurenscherm 4,3''
Ingebouwde bewegingsmelder, sensor voor het activeren van het scherm
Ingebouwde lezer voor de integratie met de IPassan-toegangscontrole
Mogelijkheid voor gesproken ondersteuning bij aanbellen
Compatibel voor slechtzienden en blinden
Voeding: 48Vdc vanuit het 2Voice-systeem
Exclusief benodigde IPassan controller (art. FD-125-001)

Kenmerken 2Voice systeem
Toepasbaar tot maximaal 16 hoofdentrees
Maximaal 32 kolominterfaces (met ieder 4 stijglijnen) elk met 2 secundaire entreepanelen
Tot 127 binnentoestellen per kolominterface
Maximaal 4 binnentoestellen per appartement
Lettertoevoeging en huisnummers met koppelteken mogelijk
Oproeptijd per appartement instelbaar
Deurstuurtijd instelbaar per elektronische sleutel
Liftmanagement
Optioneel: Oproepen beantwoorden via smartphone en/of tablet met de CallMe app

Communicatie
De proximity-lezer is de verbinding tussen het intercomsysteem en het IPassan-toegangscontrolesysteem. Het
entreepaneel wordt aan de IPassan controller aangesloten en de controller zal het entreepaneel automatisch
herkennen.
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Technische specificaties

Inbouwmaten
De inbouwdoos wordt standaard meegeleverd.
Afmetingen (mm) 407 x 136 x 60 (hxbxd)
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