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CZYSTY SYMBOL MIASTA 

Nowa seria Cityline to po czenie dotychcza-

sowych rozwi za  technicznych zewn trz-

nych paneli videodomofonowych z nowocze-

snym wzornictwem zaprojektowanym przez 

projektanta Ramóna Benedito. Nowy panel 

jest bardziej wytrzyma y, bardziej luksusowy, 

o wi kszej estetyce i funkcjonalno ci, dzi -

ki u yciu nowych materia ów tj. chromowa-

ny znal (stop cynku i aluminium z magne-

zem), a staranny proces produkcji i doskona y

projekt techniczny zapewniaj  najwy sz  ja-

ko . Cityline jest wyprodukowany z ano-

dowanego profilu aluminiowego odporne-

go na niekorzystne czynniki atmosferyczne. 

Charakteryzuje si agodnie zaokr glona linia, 

posiadaj c wszystkie walory poprzedniej serii.  

Nowa seria  Cityline jest w pe ni kompatybilna 

z poprzedni  wersj  paneli, co gwarantuje bez-

problemow  wymian .

KOMPAKTOWE WZORNICTWO

Nowy projekt czy funkcje audio i video w jed-

nym module, a zachowuj c rozmiary identycz-

ne z poprzedni  wersj  umo liwiaj  bezproble-

mow  wymian  panelu audio na panel video. 

Wymiana jednego panelu na drugi jest niewia-

rygodnie prosta – wykorzystuj c poprzedni sys-

tem mocowania. Nowy panel jest kompatybilny 

z odbiornikami audio-video Fermax. 

ODPORNO  NA WARUNKI ZEWN TRZNE

Nowy Cityline by  testowany w najbardziej wy-

magaj cych warunkach i poddany próbom 

szczelno ci, by uzyska  mo liwie najwi ksz

trwa o  i odporno  na wszelkie czynniki ze-

wn trzne.

Przyciski stosowane w panelach Cityline o stop-

niu ochrony IP 6.6. s  jedynymi na rynku ca -

kowicie odpornymi na wnikanie kurzu, py u

i wody. Pod wietlenie LED o niskim zu yciu 

energii i wysokiej jasno ci gwarantuje czytel-

no  wizytownika, niezale na od o wietlenia 

otoczenia.  

RÓ NORODNO  KOMBINACJI

Nowa seria Cityline to 9 profili panelu o ró -

nych wymiarach, wszystkie o identycznej 

szeroko ci, ale ró nych wysoko ciach i ilo-

ci przycisków, pozwalaj c na personalizacje 

ka dej instalacji, zgodnie z ilo ci  lokali i ty-

pem budynków. 

NOWE CECHY CITYLINE

• Cityline  jest wyprodukowany z odpornego 

na czynniki atmosferyczne anodowanego alu-

minium – wyt aczanego i polerowanego.  

• Charakterystyczna agodnie zaokr glona li-

nia i wszystkie zalety poprzedniej serii.  

• Zintegrowane funkcje audio i video umo -

liwiaj ce atw  wymian  panelu audio na vi-

deo, z wykorzystaniem poprzedniego syste-

mu mocowania, z zachowaniem poprzednich 

wymiarów. 

• Przyciski, umiejscowione w jednym lub 

dwóch rz dach, wyprodukowane z u yciem 

znalu, z chromowanym wyko czeniem.

• Trwale pod wietlenie wizytownika, dzi ki 

energooszcz dnym diodom LED o d ugiej y-

wotno ci.

• Szerokok tna kamera posiada do wietlenie 

obrazu i nowy, udoskonalony system regula-

cji ostro ci.

• Elektretowy mikrofon zlokalizowany jest 

 dolnej cz ci panelu, celem unikni cia sprz -

enia. 

• Wbudowany g o nik o wysokiej wydajno ci 

oraz wzmaczniacz du ej mocy (2 W).

Firma Fermax jest producentem najwy szej jako ci zaawansowanych systemów domofonowych 
i videodomofonowych z funkcj  kontroli dost pu. Urz dzenia firmy Fermax znalaz y zastosowa-
nie dla szerokiego grona odbiorców, od indywidualnych rozwi za  do domów jednorodzinnych 
po zaawansowane systemy dla budownictwa wielorodzinnego. Chcieliby my zwróci  Pa stwa 
uwag  szczególnie na wysok  jako  oferowanych urz dze  oraz du e mo liwo ci techniczne. 
Zapraszamy do zapoznania si  z najnowsz  seri  paneli wej ciowych N-CITY w ofercie FERMAX.
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