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1.  Bevestigingsschroeven in koper.

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

3.  De 160° kleurencamera is zeer subtiel  
 weggewerkt waardoor de bezoeker  
 zich niet bespied voelt en vandalisme  
 niet wordt aangetrokken. 

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

5.  Zowel namen, logo’s als huisnummer 
 kunnen gegraveerd en ingekleurd  
 worden.

6.  Het toetsenbord heeft 3 functies: 
 toegangscontrole, telefoon en 
 bestemmingsselectie (als er meer 
 dan 3 knoppen nodig zijn). 
 Wiegand-uitgang voor aansluiting  
 op extern toegangscontrolesysteem 
 is standaard.

7.  Beschermde en hoog gevoelige
 microfoon.

8.  Behuizing in koper.

Klein model
Totale afmeting: 365x160mm
Te voorziene uitsparing
inbouwmodel:
332x135x62mm (HxBxD)

Groot model
Totale afmeting:
525x160mm
Te voorziene uitsparing
inbouwmodel:
332x135x62mm (HxBxD)

Ieder model is op maat 
aanpasbaar!

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.

UwUw n naaaamm

FT25BIL: 
Inbouwbak voor 
zowel klein als groot model.

FT24BUL:
Opbouwbak in 
verbronzeerd koper voor zowel 
klein als groot model.
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BUITENPOST

WIZARD BRONZE IP
SPECIFICATIES AFMETINGEN
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Is optioneel verkrijgbaar 
met 160° kleurencamera: 
FTBR2401SIPVC

INBOUWMODEL
FTBR2401SIP

1 x 10 bestemmingen

Afwerking: Brons rustiek mat

Is optioneel verkrijgbaar 
met 160° kleurencamera: 
FTBM2402SIPVC

INBOUWMODEL
FTBM2402SIP

2 x 10 bestemmingen

Afwerking: Brons mat

Is optioneel verkrijgbaar 
met 160° kleurencamera: 
FTBG2403SKIPVC

INBOUWMODEL
FTBG2403SKIP

3 x 10 bestemmingen
met toetsenbord

Afwerking: Brons goud mat

De Wizard Bronze bestaat geheel uit koper. Deze kan in 3 verschillende kleuren worden gebronzeerd. 
Op de foto rechts een voorbeeld van mat rustiek. 

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.

4 KLEURENVARIATIES
FTBM240...:  Brons mat
FTBR240...:    Brons rustiek mat
FTBG240...:   Brons goud mat
FTBX240...:   RAL kleur naar keuze

WIZARD BRONZE IP
BUITENPOST
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Is optioneel verkrijgbaar 
met 160° kleurencamera: 
FTBM2402LIPVC

INBOUWMODEL
FTBM2402LIP

2 x 10 bestemmingen

Afwerking:  Brons mat

Is optioneel verkrijgbaar 
met 160° kleurencamera: 
FTBG2403LKIPVC

INBOUWMODEL
FTBG2403LKIP

3 x 10 bestemmingen
met toetsenbord

Afwerking: Brons goud mat

Is optioneel verkrijgbaar 
met 160° kleurencamera: 
FTBR2401LKIPVC

INBOUWMODEL
FTBR2401LKIP

1 x 10 bestemmingen
met toetsenbord

Afwerking: Brons rustiek mat 
met optionele FTPROXI

ALLE MODELLEN ZIJN UITBREIDBAAR 
MET VOLGENDE OPTIES:

1.  160° kleuren camera  (MJPEG/RTSP out)
2. Ekey Vingerlezer
3.  Proxy lezer
4.  Codeklavier
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FTPROXI

Net als de FTEKEY wordt de optionele 
proxilezer langs achteren naadloos 
met de voorplaat gemonteerd. 
Slechts 26x26mm! 

FTNAME

Fasttel kan uw Wizard Bronze 
voorzien van ingekleurde naam-  en 
huisnummergravure. 
Dit in lettertype en kleur naar keuze. 
Zelfs logo’s zijn mogelijk.

FTEKEY

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

UITBREIDINGSMODULES
WIZARD BRONZE IP



De FT4SWIP is nodig wanneer u 
meerdere poorten onafhankelijk 
moet kunnen sturen. Deze module 
verhoogt tevens de veiligheid: de 
relais zitten immers binnen. 

Deze module laat door middel van 
zijn inputs de status van meerdere 
poorten (open/toe) zien op zowel de 
VISITOR! als onze app.

FT4SWIP

De modellen getoond op vorige 
pagina’s zijn allen stock artikelen. 
Wenst u evenwel speciale 
afmetingen dan is maatwerk 
geen enkel probleem. 

Fasttel verwerkt ook moeiteloos 
uw eigen apparatuur zoals QR- of 
badgelezers, vingerlezers, brieven-
bussen, enz..

MAATWERK

Ook wie liever een andere kleur heeft 
dan de 3 bronzen verianten bedienen 
wij graag op zijn wenken. 
Geef ons de gewenste RAL kleur of 
lever uw eigen poeder aan en wij 
lakken ieder onderdeeltje apart.  

In dit voorbeeld: 
RAL 9010 en bedrukking RAL 9018

FTPAINT
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BRIEVENBUSSEN
WIZARD BRONZE IP
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de mogelijkheden op pagina 4-8. 
De brievenbusklep wordt geheel vlak en 
dus zo minimalistisch mogelijk 
geïntegreerd.

WIZARD BRONZE + FT24LETTERH

INBOUWMODEL
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de mogelijkheden op pagina 4-8. 
De brievenbusklep wordt geheel vlak en 
dus zo minimalistisch mogelijk 
geïntegreerd.

WIZARD BRONZE + FT24LETTERV
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Deze brievenbus kan zowel verticaal 
als horizontaal geplaatst worden. 
Zelfde afmeting als de Wizard Bronze. 
Hierdoor vormen ze het perfecte bronzen 
duo!

FT24BR
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Stand alone of Wiegand
codeklavier. Inbouw of opbouw.
Heeft standaard 2 contacten. 

FT24K           buitenmodule
FT25KBIS       inbouwbak
FT25KINT       binnenmodule  
                        met 2 relais

Uitbreidbaar met FT24PB: 
geïntegreerde bronzen belknop.

Stand alone of Wiegand
codeklavier. Inbouw of opbouw.
Heeft standaard 2 contacten.

FT23KF           buitenmodule 
          voor inbouw
FT23K           buitenmodule 
          voor opbouw
FT25KINT      binnenmodule
                        met 2 relais

Uitbreidbaar met FT23PB:
geïntegreerde bronzen belknop.

Een stijlvolle naamplaat zegt 
misschien niet alles maar toch 
veel. Het is immers uw eerste 
visitekaartje naar de 
buitenwereld. 
U wordt ermee geassocieerd 
door iedereen die passeert. 

Fasttel helpt u ook hierin 
onderscheidend te zijn van de 
rest.

Deze module is echt uniek: 
het is een klassieke deurbel 
maar waarvan de naamindica-
tie van eender waar ter wereld 
aanpasbaar is. 

Een ingebouwde webbrowser 
geeft toegang tot het LCD 
display waardoor aanpassingen 
kinderspel zijn.

FT24K 
TOEGANGSTOETSENBORD

FT24NP
NAAMPLAAT

FLEXRINGFT23K 
TOEGANGSTOETSENBORD

CODEKLAVIEREN BRONZE EN DIVERSEN BRONZE



FASTTEL BELGIUM (Headquarters)
Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren   |   T +32 (0)9 244 65 20

info@fasttel.com   |   www.fasttel.com

FASTTEL NETHERLANDS
Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel   |   T  +31 (0)13 513 65 14

info@fasttel.nl   |   www.fasttel.nl

shop.fasttel.com


