VEO
O MONITOR MAIS
INDISPENSÁVEL
DA FERMAX

Indispensável:
/sig./ Parte necessária de algo

Será indispensável a beleza, a visão, sentir, inspirar,
emocionar...?
Será indispensável oferecer mais do que as pessoas
realmente esperam de nós?
O monitor mais “indispensável?” da Fermax.

Será a BELEZA indispensável?
Para nós, a beleza é tudo o que cria harmonia e prazer visual.
São tantas as sensações positivas que a beleza transmite,
que estamos constantemente à sua procura, em tudo o que
nos rodeia. Podemos encontrá-la nas composições mais
complexas ou no elemento mais simples.

VEO
Concebido como um elemento arquitetónico, o VEO
possui um desenho equilibrado, com linhas puras, sendo
diferenciador, moderno e minimalista. Uma procura da beleza
na sua forma mais elementar, cujo resultado é um monitor tão
harmónico como simples, que se integra perfeitamente em
qualquer tipo de ambiente ou desenho de interiores.

Será que a VISÃO
é indispensável?

Abrir os olhos e deixar passar os raios. Um jogo de luzes que
estimula a nossa capacidade de compreensão, de interpretação
do mundo e da nossa conexão com o mesmo. A visão é o nosso
sentido mais elementar e ao mesmo tempo o mais infinito.

VEO
O VEO é a primeira opção para os usuários que decidem apostar
na imagem. Porque, basicamente, isso é exatamente aquilo que
pedimos a um monitor: ver quem está a bater à porta.

VEO tem uma memoria de imagens que captura
automáticamente de um instantáneo da pessoa que toca a porta
e armazena, indicando o dia e a hora, dando uma segurança
extra ao seu lar.

Será indispensável SENTIR?
Sentir. Estar vivos. Experimentar sensações
provocadas por causas externas ou internas.
Nada é mais importante.
Nada nos torna mais humanos que os nossos
próprios sentimentos.

VEO
Provocar sensações. O VEO é um monitor desenhado para
relaxar. Para fazê-lo(a) sentir-se seguro(a) e conectado(a).
E para celebrar a simplicidade. Porque, existe alguma coisa
melhor que sentir que não precisamos de mais nada?

O EQUILIBRIO
é básico?
O equilíbrio é, antes de
mais nada, uma questão
mental e emocional,
estando diretamente
interligado com conceitos
como a tranquilidade e a
calma.

VEO
O VEO mantém um equilíbrio
constante entre a acessibilidade e as
altas prestações. Entre a beleza e a
sobriedade. O resultado é um produto
que brilha com luz própria.

Será indispensável
INSPIRAR?

Inspiração. Estímulo ou lucidez repentina sentida por uma pessoa, que
favorece a criatividade, a procura de soluções, a conceção de ideias que
permitem empreender um projeto. Especialmente a sentida pelo artista,
que impulsiona e incentiva a criação de obras de arte.

VEO
O VEO é o fruto da convicção de todas as pessoas que acreditaram que
eram capazes de criar algo memorável. Da vontade de mudar as coisas e
de as melhorar em todos os seus aspetos. Porque só assim pode nascer
um produto capaz de revolucionar os padrões da sua categoria.

O Monitor

Descrição
· Monitor con ecrã TFT de 4,3 polegadas.
· Incorpora a tecnologia DUOX, o sistema completamente digital de FERMAX de 2 fios não
polarizados.
· Projectado em plástico ABS de alta resistência. O acabamento texturado facilita a limpeza e a
protecção ultravioleta dá-lhe maior resistência à luz.
· Pode ser fixado na parede ou montado no suporte de mesa, cabo extensivel com conector de tomada
de telefone.
· O seu braço especial inclui um íman para assegurar que o telefone fica no descanso correctamente.
· Design extraplano.
· Instalação saliente.

Funcionamento
A operação do VEO é automática e seu uso
é simples.
· Ao receber uma chamada, a imagem aparece
automaticamente.
· Pegando no telefone, estabelece-se a
comunicação com a placa de rua.
· A imagem desactiva-se automaticamente
aos 90 segundos ou quando se volta a
pousar o auscultador.
· Para abrir a porta, carregar no botão azul.

Função PHOTOCALLER
· O monitor armazena até 150 imagens, indicando a
data e hora em que foram tiradas.
· Quando o limite máximo for atingido, ao tirar uma
nova foto, a primeira será apagada.
· O visor indica sempre se existem fotos não exibidas
ou se a data/hora não está configurada.

As Funções
Funçoes Básicas
As funções básicas utilizadas mais
habitualmente, podem ser ativadas com os 4
botões diretos que aparecem na superfície.
BOTÕES
· Botão de abertura de portas (4).
· Auto-acendimento (2): Ele permite visualizar
a qualquer momento a imagem que a câmera
captura a partir do botoneira da rua. Este botão
permite escolher a câmera principal / secundária
no caso de haver mais de uma botoneira da rua
na instalação.
· Activação de F1 função adicional (1): acendi
mento de luzes, activação de sirenes, etc.
· Menu OSD (3): acesso para funções avançadas.
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Funções Avançadas
MENU OSD
O monitor VEO com tecnologia completamente digital sobre 2 fios não polarizados DUOX, incorpora um Menu OSD
que pode ser gerido através dos botões do monitor para aceder às funções avançadas de utilização e programação
do terminal.
Os ícones visualizados no ecrã podem ser manuseados com os botões correspondentes localizados no monitor.
Pressionamos para aceder ao menu. (3)
Regressamos ao ecrã anterior ou stand-by.

Marcamos a opção seguinte do menu.

Selecionamos a opção prévia do menu.

Confirmamos a seleção e ativamos a função.

As Prestações
O VEO está desenhado para oferecer a melhor experiência. Como tal, o VEO previu
numerosas prestações para poder personalizar todas as instalações dependendo
das necessidades do usuário no seu lar.
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Mais comunicação, inclusivamente de emergência. Além de ver e ouvir
o que acontece no exterior, o equipamento também dispõe de um botão de
pânico, se for necessario.
Gravação de imagens.
Melodias e volume, para todos os gostos. Seleção do volume e da melodia
mais adequada às necessidades do lar. Inclui a possibilidade de marcar dois
sons diferentes: um para as chamadas provenientes da placa de rua e outro
para um segundo acesso.
Modo “Não incomodar”. Para assegurar, durante um tempo limitado, que
não vai ser interrompido. Com led de indicação.
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Função adicional F1. Podemos aceder à mesma com os dois botões
principais, que o instalador pode transformar em botão de pânico ou num
botão especial para abrir uma segunda porta, ligar luzes extras, chamar o
elevador, etc.
Função adicional F2. Pode ser controlada a partir do menu do ecrã,
permitindo gerir o automatismo preferido por cada usuário.
E toda a informação atualizada. Podemos aceder diretamente ao sítio web
do VEO, através de um código QR visível no ecrã, onde se informa sobre
todos os detalhes e novidades deste vídeo porteiro incorporado no novo
sistema digital DUOX.

A instalação
O monitor VEO pode ser
programado facilmente e em
poucos segundos a partir do
próprio monitor.

Programação
1. Aceder ao menu.

2. Validar o menu de instalador.

3. Selecionar a programação na
placa ou no monitor.

4. Programar o número
da casa.

Localização no lar
O monitor VEO pode ser
instalado tanto na parede
como num suporte de mesa.

Dimensões
200 x 200 x 44 mm.

Instalação de parede
Para instalação saliente 3 passos são
necessários:
1. Instalação do conector na parede.
(O conector é solicitado separadamente).
2. Coloque o monitor no topo do conector.
3. Feche o monitor pressionando
ligeiramente

Instalação na mesa
Para responder a uma chamada
proveniente da placa de rua na mesa
do seu escritório, sem precisar de
interromper o seu trabalho, dispomos do
suporte de mesa no qual se instala o
monitor.
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