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SIP BUITENPOSTEN

FT600SIP & FT600KSIP
FT600SIPVC & FT600KSIPVC
Op zoek naar een klasse product én toch erg budgetvriendelijk? 

De FT600SIP en FT600KSIP zijn IP buitenposten welke u kunt 
connecteren met elke gewenst cloud platvorm of PBX.
Zijn prijs zal u verbazen maar vergis u echter niet: 
de afwerking van de FT600SIP(VC) en FT600KSIP(VC) 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 optionele 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.

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)

SPECIFICATIES AFMETINGEN

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

FT600HW
Hulpstuk voor holle wand.

FT600SIP
1 knop,
geen camera

FT600SIPVC
1 knop,
met camera

FT600KSIP
1 knop, toetsenbord,
geen camera

FT600KSIPVC
1 knop, toetsenbord,
met camera
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FT600LIC
App voor smartphones

SIP PBX
IP telefooncentrale

CLOUD BPX
Cloud telefooncentrale

FT600W10
10” IP kleurenmonitor

FTB30CC
10” IP/Android kleurenmonitor

FT9002A/4A
Door Access System Controller

FT600W
7” IP kleuren monitor

FT600KSIPVC FT600SIPVC

TOEPASSINGEN

Onze FT600SIP(VC) & FT600KSIP(VC) zijn SIP 
buitenposten welke toepasbaar zijn in vrijwel alle 
telefonieomgevingen.

De buitenposten beschikken allemaal over dag/
nacht Video en over 2 SIP accounts welke gelijktij-
dig geactiveerd kunnen worden. Hierdoor ontstaat 
dus de mogelijkheid om de buitenpost te connect-
eren met onze Cloud omgeving waardoor de klant 
gebruik kan maken van de app op de smartphone 
maar ook een gelijktijdige koppeling naar de telefo-
nie omgeving van de klant. 

De buitenpost beschikt ook over een wiegand aansluiting waardoor het klavier reïntegreren 
is in het toegangscontrole systeem van de eindklant.

U bent vrij om hem in alle omgevingen waar SIP koppelingen mogelijk zijn te plaatsen.
Kortom een uniek en mooi design en uiteraard made in Belgium.
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