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SPECIFICATIES AFMETINGEN

Detailopname inbouwmodel

Detailopname opbouwmodel

Klein model
Totale afmeting opbouwmodel
(tot en met 3 knoppen zonder
toetsenbord):
188x128x40 (HxBxD)
Totale afmeting inbouwmodel:
202x120 (HxB)
Te voorziene uitsparing
inbouwmodel:
184x95x41mm (HxBxD)

Groot model
Totale afmeting opbouwmodel
(modellen met toetsenbord):
268x128x40 (HxBxD)
Totale afmeting inbouwmodel:
286x120 (HxB)
Te voorziene uitsparing
inbouwmodel:
268x95x41mm (HxBxD)

Opbouw of inbouwmodel?
De Wizard Classic is 
beschikbaar in opbouw of 
inbouwversie. Voor beide 
modellen is er de grootste zorg 
besteed aan een perfecte afwerk-
ing van de aluminium behuizing.

1.  Inox bevestigingsschroeven.

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

3.  De zwart/wit of kleurencamera
 wordt onzichtbaar weggewerkt
 waardoor uw bezoeker zich niet
 bespied voelt en vandalisme niet
 wordt aangetrokken.

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

5.  Het optionele toetsenbord kan tot
 40 contacten bedienen en kan ook
 gebruikt worden als telefoontoestel.

6.  Beschermde en hooggevoelige
 microfoon.

7.  Behuizing in geborsteld aluminium.

De Wizard Classic bewijst sinds 1996 zijn degelijkheid in
zowel privé – als industriële projecten.
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MODELLEN ZONDER TOETSENBORD
Per drukknop kunnen tot 2 nummers worden opgebeld.

ALLE MODELLEN ZIJN UITBREIDBAAR MET VOLGENDE OPTIES:
1.  Geïntegreerde zwart/wit pinholecamera of kleuren pinholecamera
2.  FT25SPEECH: welkomboodschap bij aanbellen
3.  FT25BLACK: zwart alu geanodiseerd
4.  FT29LON: Lon interface

WIZARD CLASSIC ANALOOG
BUITENPOST

Is optioneel verkrijgbaar met
zwart/wit camera DB9702VF of
kleurencamera DB9702VCF.         

INBOUWMODEL
DB9702F
2 knoppen, 
2 x 2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met
zwart/wit camera DB9702V of
kleurencamera DB9702VC.       

OPBOUWMODEL
DB9702
2 knoppen, 
2 x 2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met
zwart/wit camera DB9701VF of
kleurencamera DB9701VCF.         

INBOUWMODEL
DB9701F
1 knop, 
2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met
zwart/wit camera DB9701V of
kleurencamera DB9701VC.         

OPBOUWMODEL
DB9701
1 knop, 
2 telefoonnummers
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Is optioneel verkrijgbaar met
zwart/wit camera DB9701KV of
kleurencamera DB9701KVC.

OPBOUWMODEL
DB9701K
1 knop, 2 telefoonnummers
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met
zwart/wit camera DB9701KVF of
kleurencamera DB9701KVCF.  

INBOUWMODEL
DB9701KF
1 knop, 2 telefoonnummers
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met
zwart/wit camera DB9703VF of
kleurencamera DB9703VCF.

INBOUWMODEL
DB9703F
3 knoppen,
3 x 2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met
zwart/wit camera DB9703V of
kleurencamera DB9703VC.       

OPBOUWMODEL
DB9703
3 knoppen,
3 x 2 telefoonnummers

Wizard Classic met 1 knop en
toetsenbord. Per drukknop 
kunnen tot 2 nummers worden 
opgebeld.
Met het toetsenbord kunnen tot
40 sturingen gerealiseerd worden.
Eveneens instelbaar als 
telefoontoestel.

MODELLEN DB9701K & 
DB9701KF
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MODELLEN MET TOETSENBORD

Per drukknop kunnen tot 2 nummers worden opgebeld.
Met het toetsenbord kunnen tot 40 sturingen gerealiseerd worden.
Eveneens instelbaar als telefoontoestel.

Is optioneel verkrijgbaar
met zwart/wit camera
DB9702KV
of kleurencamera
DB9702KVC.      

OPBOUWMODEL
DB9702K
2 knoppen, 
2 x 2 telefoonnummers
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar
met zwart/wit camera
DB9702KVF
of kleurencamera
DB9702KVCF.      

INBOUWMODEL
DB9702KF
2 knoppen, 
2 x 2 telefoonnummers
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar
met zwart/wit camera
DB9703KV of
kleurencamera
DB9703KVC.

OPBOUWMODEL
DB9703K
3 knoppen, 
3 x 2 telefoonnummers
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar
met zwart/wit camera
DB9703KVF of
kleurencamera
DB9703KVCF.   

INBOUWMODEL
DB9703KF
3 knoppen, 
3 x 2 telefoonnummers
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar
met zwart/wit camera
DB9701SV
of kleurencamera
DB9701SVC.   

MODEL
DB9701S

De DB9701S laat toe de
techniek van de Wizard
Classic in eender welke 
behuizing in te bouwen. 
Het extra aansluitplaatje 
maakt immers een 
flexibele en op maat 
gewenste plaatsing
van druktoetsen, micro,
luidspreker en camera
mogelijk. 
Ideaal dus voor
inbouw in smalle palen,
brievenbussen of 
ticketverdelers.

MODEL DB9701S

WIZARD CLASSIC ANALOOG
BUITENPOST



Optionele speechmodule die het
toelaat om uw bezoeker met een
gesproken boodschap te 
beantwoorden.
Ook bij het beantwoorden van 
de oproep wordt een boodschap 
hoorbaar, bv. “poort voorkant” of 
“poort zijkant”. 
Zo weet de bezoeker dat zijn 
oproep in behandeling is en weet 
u onmiddellijk aan welke buiten-
post er gebeld werd.

FT25SPEECH 
OPTIONELE SPEECHMODULE

Deze Input/Output module breidt 
de mogelijkheden van de Wizard 
sterk uit. Zo kan u met uw telefoon 
en optioneel toetsenbord 8 extra 
sturingen maken.

De FT8SW is dus nodig wanneer
u meerdere poorten onafhankelijk 
moet kunnen sturen. 
Externe analoge camera’s worden 
ook via deze module geïntegreerd.
U kan dan opnieuw via telefoon
deze camera’s gaan selecteren.
Wordt eveneens gebruikt om de
Wizard series bij uw afwezigheid
automatisch te laten doorschakel-
en naar een ander nummer (bv.
GSM). 

Ook verkrijgbaar met 4 relais: 
FT4SW.

FT8SW

Met de module IPTALK kan
iedere standaard Wizard
probleemloos in VOIP worden
omgezet. Via de ingebouwde
webpagina behoudt men de
volledige controle over alle
mogelijke instellingen.

Zeer compact: 93x65x26mm

IPTALK

Deze LON opsteekmodule maakt 
de Wizard Classic aansluitbaar 
op de FT8SW en FT4SW.

Benodigd voor:
-  sturing meer dan 1 contact
-  sturing meer dan 1 camera

FT29LON
LON INTERFACE

UITBREIDINGSMODULES
WIZARD CLASSIC ANALOOG
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