Kétvezetékes, digitális videó kaputelefon rendszer
Optimális választás két vezetéken

Miért jó választás
a két vezetékes rendszer?
Minden egy érpáron
Mindössze két vezeték elegendő a tápellátáshoz,
az audió-videó jelátvitelhez és a vezérléshez.

Polaritásfüggetlen bekötés
Egyszerű telepítés.

Kiegészítő relé modul
Második zárnyitáshoz és világításvezérléshez

Központi tápellátás
Egy kombinált tápegység ellátja az egész rendszert.

VPC7

Alacsony szerelési költség

A rendszer könnyen konfigurálható

Széles felhasználhatóság

Családi háztól az irodaházakig

Könnyű kezelhetőség

A rendszer kezelése egyszerűen elsajátítható

Bővíthetőség
A két vezetékes rendszer bővíthetőségének határai

Családi ház

Nagyobb társasház
(maximum 128 lakás)

Kisebb társasház
(maximum 32 lakás)

Lakópark/Irodaházak

Megjegyzés: Nagyobb rendszerek esetén válassza a Futura digital IP kaputelefon rendszert.

Párhuzamos bekötés

Csillagpontos bekötés társasházaknál
VDBC4A1 szinti elosztó használatával
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Csillagpontos bekötés
VDBC4A1 szinti elosztó használatával
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Nagyobb társasházi rendszer bekötése

Lakóparkok/Irodaházak bekötése esetében

Lakáskészülékek bekötése BDU jelerősítő használatával

VIX IP rendszer POE kaputáblákkal és lakáskészülékekkel
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PC7
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VDT-607C kaputábla
Alap kivitelű videós kaputábla
egy- vagy kétlakásos kaputelefon rendszerekhez, mely
az idők folyamán az utcakép
meghatározó része lett.

Tulajdonságok:

FUTURA
digital

FUTURA
digital

VDT-607C/S1

VDT-607C/S2

90x176x24mm

90x176x24mm

• 1 vagy 2 lakásos kivitel
• Felületre szerelhető
• Esővédő keret
• 105°-os látószögű
kamera
• 2 vezetékes digitális
rendszer
• 1 db zárnyitás kimenet
• 2. zárnyitás kimenet VDTRLC modul segítségével

VDT-607

A VDT607/C kibővített tudású
változata mindent lát a halszem
optika segítségével, a proximity
kártyás ajtónyitás miatt a
kulcsunkat is lecserélhetjük egy

Elegáns, fém előlap
1, 2 vagy 4 lakásos kivitel
Proximity kártya olvasó

proximity korongra.

Intelligens, éjszakai segédfény

Tulajdonságok:
• 1, 2, 3 vagy akár 4 lakásos
kivitel
• Felületre szerelhető
• Esővédő keret
• Beépített proximity olvasó
modul
• 170°-os látószögű kamera
• 2 vezetékes digitális rendszer
• 1 db zárnyitás kimenet
• 2. zárnyitás kimenet VDT-RLC
modul segítségével

VDT-607/ID kaputábla

Állapot visszajelzés

FUTURA
digital

FUTURA
digital

FUTURA
digital

FUTURA
digital

VDT-607/ID/S1

VDT-607/ID/S2

VDT-607/ID/S3

VDT-607/ID/S4

90x176x24mm

90x176x24mm

90x176x24mm

90x176x24mm

VDT-611/KP kaputábla
Masszív felépítésű kaputábla,
melybe kódos beléptető funkció
lett integrálva. Az érintőgombok
alatt még névtáblának is maradt
hely.

Tulajdonságok:

FUTURA
digital

VDT-611/KP

VDT-611F/KP

93x182x44mm

119x220x52mm

• 1 lakásos kivitel
• Felületre vagy süllyesztve
szerelhető
• Esővédő keret
• Beépített kódzár modul, érintő
gombokkal
• 170°-os látószögű kamera
• 2 vezetékes digitális rendszer
• 1 db zárnyitás kimenet
• 2. zárnyitás kimenet VDT-RLC
modul segítségével

VDT-611/MK kaputábla
A VDT-611/KP módosított
változata. Az érintő gombokat
robusztus, mechanikus fém
nyomógombok váltották, így
még ellenállóbbá téve a kültéri
egységet.

Tulajdonságok:
• 1 lakásos kivitel
• Felületre vagy süllyesztve
szerelhető
• Esővédő keret
• Beépített kódzár modul,
mechanikus gombokkal
• 170°-os látószögű kamera
• 2 vezetékes digitális rendszer
• 1 db zárnyitás kimenet
• 2. zárnyitás kimenet VDT-RLC
modul segítségével

VDT-611/MK

VDT-611F/MK

93x182x44mm

119x220x52mm

VDT-607F/ID kaputábla
Az 607-es sorozat szimpatikus,
de süllyesztve kellene szerelni?
Nem probléma, erre van ez a
kivitel.

Tulajdonságok:
• 1 lakásos kivitel
• Süllyesztve szerelhető
• Beépített proximity olvasó
modul
• 170°-os látószögű kamera
• 2 vezetékes digitális rendszer
• 1 db zárnyitás kimenet
• 2. zárnyitás kimenet VDT-RLC
modul segítségével

FUTURA
digital
VDT-607F/ID/S1
119x220x52mm

Kicsi vagy nagy társasház?
A VDMR-18S-nek egyik sem
jelent problémát. A digitális
névjegyzékben elfér minden
lakó neve, ezen kívül kódzárral
és proximity kártya olvasóval is
rendelkezik.

VDMR-18S kaputábla

Tulajdonságok:
• Társasházi kaputábla
• VDT-BDU kompatibilis
(max 256 lakás)
• Süllyesztve szerelhető
(külső szerelés kiemelőkerettel
lehetséges)
• Beépített proximity olvasó és
kódzár modul
• 105°-os látószögű kamera
• 2 vezetékes digitális rendszer
• 1 db zárnyitás kimenet
• 2. zárnyitás kimenet VDT-RLC
modul segítségével

VDMR-18S
350x128x46mm

VDT-821 kaputábla
Moduláris kaputábla, 170 fokos széles látószögű kamerával

IP54 védettség

Moduláris felépítés

Süllyesztett vagy
- Teljesen moduláris felépítés
- Süllyesztett vagy felületre szerelhető
- Szabadon kombinálható modulok
- Választható méretű keretek

Lehetséges
Szálcsiszolt acél előlap
132 mm

255 mm

Egyszerű telepítés
232 mm

2 modul

232 mm

2x2 modul

Választható modulok
VDT-821/AD
VDT-821/VD
Audió vagy videó modul
Állapot visszajelzés
170 fokos kamera

VDT-821/DR
Proxy kártyás beléptetés
125kHZ vagy 13,56MHZ
LED mátrix kijelző

VDT-821/MK
Mechanikus nyomógomb
LED háttérvilágítás
Hívó és beléptető modul

felületre szerelhető
VDT-821/S4

- Elegáns, letisztult forma
- Választható beléptető modulok
- Szálcsiszolt, rozsdamentes előlap
- Ujjlenyomat mentes felület

Nyomógomb modul
LED háttérvilágítás
Érintőgombos

VDT-821/TFT
Kijelző modul
320x240 felbontás

méretek:
255 mm

VDT-821/T5

132 mm

5”-os érintő kijelző
számkódos és proxy
kártyás beléptetővel

VDT-821/LB
Információs modul
LED háttérvilágítás
315 mm

315 mm

VDT-821/
(M1/M2/M3/M4
1, 2, 3 vagy 4 gombos
mechanikus hívómodul

3x2 modul

3 modul

VDJ-4a audió lakáskészülék

Ha csak egy klasszikus audió
lakáskészülék az igény, akkor
remek választás a VDJ-4A típusú
közkedvelt típus.

Tulajdonságok:
• Audió lakáskészülék
• Kézibeszélős kommunikáció
• 2 vezetékes, digitális (buszos)
rendszer
• Belső hívás funkció
• 2 zárnyitás lehetőség
• 4 csengőhang

VDJ-4A
97x187x33mm

VDJ-7A audió lakáskészülék

Innovatív, kéznélküli,
kihangosított audió
lakáskészülék. Segítségével még
a kommunikáció is egyszerűbb!

Tulajdonságok:
• Audió lakáskészülék
• Kihangosított kommunikáció
• 2 vezetékes, digitális (buszos)
rendszer
• Belső hívás funkció
• 2 zárnyitás lehetőség
• 4 csengőhang

VDJ-7A
90x138x17mm

VDT-433 videó lakáskészülék

Belépőszintű készülék, de sokat
tud, hiszen a grafikus menüvel
minden egyszerűen beállítható.

FUTURA
digital

Tulajdonságok:
• Színes, videós lakáskészülék
• Érintőgombos kezelés
• 4,3”-os kijelző
• Kihangosított kommunikáció
• 2 vezetékes, digitális (buszos)
rendszer
• Belső hívás (interkom) funkció

VDT-433
168x106x17mm

VDT-437 videó lakáskészülék

Kompakt méretű beltéri, mely a
lakásunk dísze lehet a kifinomult,
megnyerő formatervével.

Tulajdonságok:
• Színes, videó lakáskészülék
• Érintőgombos kezelés
• 4,3”-os kijelző
• Kihangosított kommunikáció
• 2 vezetékes, digitális (buszos)
rendszer
• Belső hívás (interkom) funkció

FUTURA
digital
VDT-437
137x137x17mm

VDT-17S videó lakáskészülék

A nagy kijelző és a kedvező
árazás remek kombinációja
miatt a VDT-17S a legnagyobb
darabszámban értékesített
Futura Digital beltéri készülék.

Tulajdonságok:
• Színes, videós lakáskészülék
• Érintőgombos kezelés
• 7”-os kijelző
• Kihangosított kommunikáció
• 2 vezetékes, digitális (buszos)
rendszer
• Belső hívás (interkom) funkció

FUTURA
digital

VDT-17S
220x140x18mm

VDT-47(W/B) videó lakáskészülék

Egy beltéri készülék, amely
a remek formatervet ötvözi a
magas műszaki tartalommal, így
a becsengetésekről fotót vagy
videót készít és kezelése az
érintőkijelzőnek köszönhetően
igazi élmény.

Tulajdonságok:
• Színes, videós lakáskészülék
• Fehér és fekete színekben
• Érintőkijelzős, grafikus
menürendszer
• 7”-os kijelző
• Kihangosított kommunikáció
• 2 vezetékes, digitális (buszos)
rendszer
• Kép vagy videó rögzítés funkció
• MicroSD kártyával bővíthető
• Belső hívás (interkom) funkció

FUTURA
FUTURA
digital
digital

VDT-47/B

VDT-47/W

226x132x17mm

226x132x17mm

Conversation with visitor or family member

e

Remotely release lock

cording

Remotely monitoring door station

play

Wi-Fi lakáskészülék
Érintőkijelző, grafikus menü, kép/videó memória, beépített wi-fi adapter

VDX-439

Funkciók

4,3˝ kijelző

DT611/MK
Outdoor station
170° Fish eye camera

- Távoli hívásfogadás okostelefon alkalmazáson keresztül
Example connection
- Kép és hang kommunikáció
- Zárnyitás távolról
- Kitekintés funkció

Pan-view control
Access control via keypad
Surface mounting via rainy cover

2

PC7

2

2

2-wire System
Központi tápegység

2

2-wire

2 vezetékes
Wi-Fi Monitor
Wi-Fi lakáskészülék

*Op�onal unit

2-EASY alkalmazás
2 Easy APP

- Ingyenesen letölthető APP Store-on és Play Áruházon keresztül
Download APP from APP store or Google market
- Minimális rendszerigény IOS 10+ vagy Android 7+
IOS 10+ or Android 7+

mber

VDX-471
Smart phone
Okostelefon
at a distance

Cloud server

SIP szerver

IPC

IPC

IP kamera

Wi-Fi router

SETUP INSTRUCTIONS
Download Setup 2Easy APP

2

2

5V

2 vezetékes
*2-wire
*Add-on DX
lakáskészülék
DT Monitor Wireless Monitor

1. Scan and download 2Easy APP, or search “2Easy” on APP store.
IOS

2-wire
Wi-Fi Monitor

Android

*Op�onal units

2. Permit “2Easy” with internet access and camera, on DX monitor, press “SIP Server” icon on main
menu, and keep in “SIP config”, on 2Easy APP, press on top-right, to scan QR code on DX monitor,
and press “Save”.

oogle market
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7˝ kijelző

Tápegységek és kiegészítők
Tápegységek és buszilllesztők

Relé modulok

VPC-7

VPC-7H

VDPS

VDT-RLC mini

VDT-RLC

4 DIN

5 DIN

2 DIN

45x45x20mm

4 DIN

Busz elosztók

Vonali erősítő és bővítő modulok

VDBC-2S

VDBC-4A

VDBC-4R

VDT-BDU

45x45x20mm

4 DIN

4 DIN

4 DIN

Egyéb kiegészítők

VDJ-401
62x1888x35mm

Egyéb kiegészítők

VDB-1/W

VDB-1/B

VIPC-D

VIPC-G

VDT-821/Touch5

A jövő videós kaputáblája.
A használatot és konfigurációt
az érintőkijelző teszi igazán
egyszerűvé.

Tulajdonságok:
• Társasházi kaputábla
• Maximum 32 lakásos
rendszerhez
• Süllyesztve vagy felületre
szerelhető (megfelelő
szerelődobozzal)
• Beépített proximity olvasó és
kódzár
• 170°-os látószögű kamera
• 5”-os színes LCD érintőkijelző
• 2 vezetékes digitális rendszer
• 1 db zárnyitás kimenet
• 2. zárnyitás kimenet VDT-RLC
modul segítségével

VDT-821/Touch5
132x315x50mm
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