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BUITENPOST SPECIFICATIES AFMETINGEN

De Wizard Elite IP is het paradepaardje van Fasttel. 
Zowel het design als de technische mogelijkheden 
zijn ongekend. 

Daardoor past hij zowel in residentiële als industriële 
projecten. Een zeldzame combinatie!

WIZARD ELITE IP 1. Met 4 antivandaalschroeven wordt 
 de  Wizard Elite stevig  vastgezet.

2.  Het volume van de microfoon kan  
 onafhankelijk van dat van de 
 luidspreker geregeld worden.

3.  De RFID badgelezer (ISO/IEC 14443A/ 
 MIFARE) kan steeds door een 
 licentiekey geactiveerd worden.

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

5.  Per druktoets kunnen tot 10 
 nummers worden geprogrammeerd.  
 Lichtintensiteit en kleur zijn naar uw  
 wensen te regelen.

6.  In het multifunctionele 3 inch TFT 
 kleurenscherm kunnen eigen 
 afbeeldingen worden geüpload. Zo  
 kan bv uw naam, (bedrijfs)logo en  
 huisnummer worden weergegeven.  
 Ook vrije teksten kunnen probleem-  
  loos worden ingegeven en gewijzigd.  
 Tweedirectionele video is mogelijk.

7.  Het toetsenbord heeft 3 functies: 
 toegangscontrole, telefoontoestel en  
 directe bestemmingskeuze (indien  
 meer dan 4 knoppen vereist).

8.  De 6mm dikke glazen voorplaat wordt  
 2x op hoge temperatuur gebakken  
 voor een levenslange duurzaamheid.

9.  De erg krachtige luidspreker is 
 in verschillende stappen instelbaar. 

10.    Het kader uit geborsteld aluminium  
 rondt het geheel perfect af.

Klein model
Tot en met 4 knoppen 
zonder toetsenbord. 
Totale afmeting: 264x155
Te voorziene uitsparing 
inbouwmodel: 245x135x62mm 
(HxBxD)

Groot model
Alle modellen met toetsenbord: 
348x155 
Te voorziene uitsparing
inbouwmodel: 332x135x62mm 
(HxBxD)  

Voor ieder model is er eveneens 
een kader beschikbaar van 
143mm breedte (FT25SF). 

Opbouw of inbouwmodel?
Het door u gekozen in- of 
opbouwframe bepaalt het 
eindresultaat!

FT25BUS: klein model
FT25BUL: groot model
Detailopname opbouwframe

FT25BIS: klein model
FT25BIL: groot model
Detailopname inbouwframe
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3” FULL COLOR DISPLAY EN 
RGB-DRUKTOETSEN
U kan zelf de uitbelichting in 
eender welke kleur kiezen en 
steeds wijzigen.

WIZARD ELITE IP
BUITENPOST

met kleurencamera 
FT2504IPVC

FT2504IP
4 knoppen,
4 x 10 nummers

met kleurencamera 
FT2503IPVC         

FT2503IP
3 knoppen,
3 x 10 nummers

met kleurencamera 
FT2502IPVC

FT2502IP
2 knoppen,
2 x 10 nummers

met kleurencamera 
FT2501IPVC         

FT2501IP
1 knop,
1 x 10 nummers

met kleurencamera 
FT2501KIPVC

FT2501KIP
1 knop,
1 x 10 nummers 
met toetsenbord

MODELLEN ZONDER TOETSENBORD
Per drukknop kunnen tot 10 nummers worden opgebeld. 
FT25BUS  Gelakt kader voor opbouwmontage RAL9005 of 
FT25BIS  Zincor kader voor inbouwmontage.

MODELLEN MET TOETSENBORD
Per drukknop kunnen tot 10 nummers worden opgebeld. 
Met het toetsenbord kunnen tot 10 sturingen gerealiseerd worden. 
Eveneens instelbaar als telefoontoestel. 
FT25BUL Gelakt kader voor opbouwmontage RAL9005 of 
FT25BIL    Zincor kader voor inbouwmontage.

ALLE MODELLEN ZIJN UITBREIDBAAR  MET VOLGENDE OPTIES:
1. Geintegreerde 160° kleurencamera
2.  FTPROXILIC: Geïntegreerde badgelezer via licentiekey
3.  FT25HS: Set hulpstukken voor inbouwmodel
4.  FT25SF: Smaller kader voor paal 15 cm
5. FTEKEY: Ekey vingerlezer
6. FTBRONZE: Bronze afdekkader
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met kleurencamera 
FTB2502KIPVC

met kleurencamera 
FTB2503KIPVC

met kleurencamera 
FTB2504KIPVC

met kleurencamera 
FT2501KIPVC + FT25VI

FTB2502KIP FTB2503KIP FTB2504KIP FT2501KIP+FT25VI
2 knoppen,
2 x 10 nummers 
met toetsenbord

3 knoppen,
3 x 10 nummers 
met toetsenbord

4 knoppen,
4 x 10 nummers
met toetsenbord

1 knop,
1 x 10 nummers en plaats 
voor eigen badgelezer

Met de module FTPROXILIC biedt Fasttel u een 
geïntegreerde badgelezer die  zowel het interne 
contact van de  Wizard Elite IP kan schakelen als 
aangesloten kan worden op een extern toegangs-
controle systeem. 
Om alle compatibiliteitsproblemen te vermijden kan 
Fasttel in ieder model uw eigen lezer inbouwen. De 
buitenpost wordt dan verlengd met een extra glasp-
laat zodat alles 1 mooi geheel vormt. 

Opgelet: speciale inbouwbak FT25BILM of 
opbouwbak FT25BULM bestellen!

MODEL FT25VI
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De FTPROXILIC kan op 2 
manieren gebruikt worden:

1. De module activeert een interne 
relais van de Wizard of een 
webrelais van de FT4SWIP.
Slechts een beperkte registratie 
�������	
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2. De module wordt via het 
Wiegand protocol gekoppeld 
op een externe controller van 
een toegangscontrole leverancier 
waardoor allerlei registraties, 
rapporteringen en controles 
mogelijk worden.

Deze module is een licentie en kan 
zodoende te allen tijde worden 
geactiveerd.

FTPROXILIC, FTPROXIKIP 
EN FTPROXISIP

Presentatiekader in dezelfde 
grootte en afwerking als de Wizard 
Elite IP. 

FTFRAME

Perfecte integratie van 
alle Ekey vingerlezers.

FTEKEY

Deze Input/Output module breidt 
de mogelijkheden van de Wizard 
en binnenpost VISITOR! sterk uit.Zo 
kan u met uw telefoon en/of 
optioneel toetsenbord 4 extra 
sturingen maken. 

De FT4SWIP is dus 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.

Maximum 2 modules per Wizard.

FT4SWIP

UITBREIDINGSMODULES
WIZARD ELITE IP



De Wizard Elite wordt afgewerkt 
met een aluminium frame. De Wiz-
ard in achterbouw integreren zodat 
zijn glazen plaat vlak ligt met de 
rest blijft evenwel het 
summum.
Dit stukje maatwerk wordt enorm 
vergemakkelijkt met het hulpstuk 
FT25HV. Maak de uitsparing voor 
het glas, micro en luidspreker en 
kleef de FT25HV 1 cm van de bin-
nenkanten. Vervolgens wordt de ge-
hele deurtelefoon in zijn geheel met 
moertjes vastgezet. Simpel dus, 
maar het resultaat is een prachtig 
strak geheel!

FT25HVFT25HV

Speechmodule die het toelaat om 
uw bezoeker met een gesproken 
boodschap te verwelkomen. 
Op 4 ogenblikken kan er een 
bericht worden afgespeeld:

- bij aanbellen
- bij openen van de deur
- bij het beëindigen van een     
  oproep
- bij ingave juiste/foute code op    
  het toegangsklavier.

FT25SPLIC
SPEECHMODULE

Stand alone of Wiegand RGB 
toetsenbord in zelfde design 
als Elite. Heeft standaard 2 
contacten. 

FT25K  buitenmodule
FT25KBIS    inbouwbak
FT25KBUS opbouwbak
FT25KINT   binnenmodule   
   met 2 relais  
(Niet nodig indien Wiegand uitgang.)

FTB25K
TOEGANGSTOETSENBORD

Deze set hulpstukken is erg 
handig wanneer de Wizard Elite 
dient ingebouwd te worden in 
een holle wand of zuil.

FT25HS
SET HULPSTUKKEN
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