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VIDEOKITS

FT600VK & FT600VKK
Op zoek naar een klasse product én toch erg budgetvriendelijk? 

De FT600VK en FT600VKK video kit biedt het beiden. 
Zijn prijs zal u verbazen maar vergis u echter niet: de afwerking 
van de buitenpost is en blijft een echte Fasttel: prachtig zwart 
geanodiseerd aluminium afgewerkt met echt glas! 
Plastic krijgt opnieuw geen kans.
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1.  De 140° camera is zeer subtiel   
 weggewerkt waardoor de bezoeker 
 zich niet bespied voelt en vandalisme  
 niet wordt aangetrokken.

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

3.  Een lichtsensor schakelt in het 
 donker de camera naar perfect 
 zwart/wit nachtbeeld.

4.  Met 4 antivandaalschroeven wordt
 de buitenpost stevig vastgezet.

5.  Met het optionele toetsenbord 
 kunnen 2 relais gestuurd worden.

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

7.  Het kader uit geborsteld aluminium 
 en glas.

SPECIFICATIES AFMETINGEN

De buitenposten kunnen zowel 
in als op de muur geplaatst 
worden en dit met 1 en 
dezelfde bak.

Totale afmeting:
216 x 116 x 31 mm (HxBxD)
Te voorziene uitsparing 
inbouwmodel: 
202 x 102 x 31 mm (HxBxD)

FT600BUS
Deze module laat toe bij 
installatie te kiezen tussen 
in-of opbouw.

FT600HW
Hulpstuk voor holle wand.
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De kit FT600VK en FT600VKK bestaan telkens uit:

BUITENPOST 
FT600VC of FT600KVC

FT600W FT600SW FT600LIC4

+ + +

7” inch video monitor 
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Poe switch 
4 aansluitingen

4 licenties 
Android / IOS Apple

   100% Plug & Play: absoluut geen enkele programmatie nodig!
   Ook niet voor de apps: scan de QR code en klaar. 

    Geen aanmaak account(s) nodig! Wij respecteren uw privacy.
   Zowel in-als opbouw montage. Kies bij installatie!
   Enige low cost kit met (Wiegand) codeklavier.
   De buitenpost is 100% vervaardigd uit aluminium en gehard glas. 

    0% plastic.
   Aanmaak toegangscodes via de app: 

Maak van eender waar ter wereld toegangscodes aan. Stel in of de code 
eenmalig, een uur, dag, week of permanent geldig is. 

   Integratie met externe SIP server via licentie FT600UPGR: 
Log de deurtelefoon in in uw eigen SIPserver. De deurtelefoon zal dan bij 
aanbellen zowel onze cloud (binnenpost(en) + 4 apps) gaan bellen als uw 
lokale telefoontoestellen.

UNIEKE KENMERKEN
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FT600PWS

CAT5 POE

CAT5 POE

2 draden

2 draden

FTPOE2W

FTPOE2W

CAT5 POE

SWITCH
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INTERNET

INTERNET
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HOE INSTALLEREN?

NIEUWE BEKABELING

OUDE BEKABELING

GEBRUIK MONITOR ALS WIFI-BRIDGE
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