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SPECIFICATIES

AFMETINGEN

Hoogte: 117 mm
Breedte: 203 mm
Diepte: 17 mm 

1. 7” HD touchscreen van slechts 17mm dik.

2. Uitgevoerd in geborsteld zwart 
 aluminium of echt brons (3 kleuren).

3. Wand of tafelmodel.

4.  Beantwoord of weiger uw bezoeker die   
 altijd perfect zichtbaar is dankzij de 160°  
 camera die in iedere Fasttel IP 
 buitenpost ingebouwd zit.

5. Opname van zowel beeld als spraak.   
 Ieder bezoek wordt weggeschreven naar  
 het intern of microSD geheugen en kan   
 nadien als bewijslast gebruikt worden.

6. Tot 50 externe IP camera’s kunnen 
 geïntegreerd worden. Quad weergave en  
 manuele opname mogelijk.

7. Tot acht sturingen kunnen vanaf het 
 hoofdscherm met 1 klik worden 
 geactiveerd (via eender welke webrelais).

Fasttel maakt steeds mooie dingen horen 
we wel eens…
Iedere keer wanneer we met iets nieuws 
komen hebben we dus een reputatie hoog 
te houden.

Al zeggen we het zelf: dit is ons met de 
realisatie van de VISITOR! opnieuw gelukt.

De VISITOR! is een alles-in-één toestel 
dat zijn gelijke niet kent: het maakt o.a. 
opnames van uw bezoekers, het toont 
alle camera’s rond uw eigendom, het is 
een telefoon, het legt een link naar 
eender welk domoticasysteem, het is 
een wekker en via de open android 
structuur kunnen apps van andere 
partijen geïnstalleerd worden.

8. Terugmelding status 2 inputs via 2 leds.   
 Erg handig om direct te weten of poorten  
 open staan of dicht.

9. Handenvrije telefoon met contactenlijst.

10. Android besturingssysteem: installatie   
 van derde partijen apps mogelijk via eigen  
 appstore! Zoals domotica app,  SONOS,   
 Skype, verwarming, internet browser, email, …

11. Instelbare bewegingssensor voor ultiem  
 gebruikersgemak.

 Wekker functie.

 Kan ook voor derde partijen 
 deurtelefoons dienen.

 Past in zowel modern als klassiek 
 interieur.

 PoE bekabeld.

 Automatische updates via internet.

 Made in Belgium!

BINNENPOST

VISITOR!



Afwerking: Zwart geborsteld 
aluminium

Afwerking: Brons mat Afwerking: Brons goud mat Afwerking: Brons rustiek mat
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VISITOR!
BINNENPOST

FTVISITOR-BRFTVISITOR-BGFTVISITOR-BMFTVISITOR-B

WAND- OF TAFELMODEL
De VISITOR! kan zowel tegen de muur als op een bureau statief
geplaatst worden. 

ALLES IN ÉÉN BINNENPOST 
7” HD alles in één binnenpost: videofonie, opnames, telefonie, 
cameraweergave, sturingen, wekker, Androidtablet.

STANDAARD AFWERKING: 
Zwart geborsteld aluminium

3 EXTRA KLEURENVARIATIES:
Brons mat
Brons rustiek mat
Brons goud mat



Afwerking: zwart geborsteld 
aluminium

Afwerking: brons mat Afwerking: brons goud mat Afwerking: brons rustiek mat
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FTVISITOR-BG + 
FTVISITORDESK-BG

FTVISITOR-BR + 
FTVISITORDESK-BR

FTVISITOR-BM + 
FTVISITORDESK-BM

FTVISITOR-B + 
FTVISITORDESK-B
FTVISITOR B FTVISITOR BM FTVISITOR BG FTVISITOR BR

Koper laat zich erg moeilijk plooien zodat de productie van deze bronzen sokkel 
puur vakmanschap vereist.

PUUR VAKMANSCHAP
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VISITOR!

Tot acht sturingen kunnen vanaf het 
hoofdscherm met 1 klik worden 
geactiveerd (via eender welke webrelais). 
Terugmelding status 2 inputs via 2 leds. 
Erg handig om direct te weten of poorten 
open staan of dicht. Wekker functie. 
Installeer uw eigen Android Apps!
(Niet voor VISITOR! Light)                               

HOOFDSCHERM

Hier treft u een overzicht van uw 
buitenposten met en zonder camera.
Klik erop en de VISITOR! legt onmiddellijk 
contact met de gekozen buitenpost.

BUITENPOSTEN

Opname van zowel beeld als spraak.   
Ieder bezoek wordt weggeschreven naar 
het intern of microSD geheugen en kan 
nadien als bewijslast gebruikt worden.

OPNAMES

BINNENPOST
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Tot 50 externe IP camera’s kunnen 
geïntegreerd worden.  Quad weergave 
en manuele opname mogelijk. 
Klik op een camera en deze wordt full 
screen getoond waarna u opnieuw full 
screen kan scrollen of terug naar quad 
weergave gaan.

CAMERA’S

Handenvrije telefoon met contactenlijst en 
een overzicht van alle oproepen.
Telefoongesprekken kunnen opgenomen 
en opnieuw afgespeeld worden.
(Niet voor VISITOR! Light)

TELEFONIE

Alle instellingen kunnen via het scherm 
��������	
��������	��
��
Geen aparte software of computer nodig. 

INSTELLINGEN



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


