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IP TECHNOLOGIE
VOOR RESIDENTIËLE
COMMUNICATIE

Password

ACCEPT

Krachtig

Efficiënt

Flexibel

Eigenschappen van
MEET

Communicatie

/ Audio en video van hoge kwaliteit
/ Gelijktijdige communicatie
/ Doorschakelen van de oproep met de
MEET ME App
De mogelijkheid om oproepen op uw smartphone
te ontvangen is inbegrepen. Het volstaat om
hiervoor een binnenpost te installeren in uw
appartement.
De App is gratis, per appartement kunnen tot
acht smartphones gekoppeld worden.

Username

Password

ACCEPT

Veiligheid

/ Toegangscontrole
/ Gezichtsherkenning
/ Liftsturing
/ Openen van meerdere deuren
/ SOS noodoproep
/ Ontvangen en registreren van alarmen

Het Fermax MEET systeem: 100% IP-technologie,
gebaseerd op een punt-naar-punt infrastructuur,
hoogst efficiënt, flexibel en aanpasbaar.
Doordat de toestellen rechtstreeks met elkaar
communiceren vereist MEET geen centrale eenheid
noch servers die de beschikbaarheid van het
systeem zouden kunnen in gevaar brengen in het
geval van een onvoorziene fout.
MEET laat de installateur toe zelf het bereik van IP
adressen toe te wijzen naargelang de behoeften
van elk project, en vergemakkelijkt zo de controle
over de netwerken.
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MEET biedt HD video kwaliteit en digitale audio
voor een communicatie van hoge kwaliteit.
Het systeem wordt opgebouwd met digitale
buitenposten, buitenposten met drukknoppen,
touchscreen binnenposten, conciërgeposten en
diverse accessoires.
Om de veiligheid van de woongemeenschap te
garanderen biedt MEET een beveiligd systeem dat
de integratie mogelijk maakt van toegangscontrole,
CCTV en alarmfuncties.

Integratie

/ CCTV
/ DOBISS domotica
AMBIANCE PRO

/ Activatie van automatisaties vanop de
binnenpost
/ Toegangscontrole derde partijen
(Wiegand compatibel)
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Toegangscontrole
Standaard

MEET
management
software

De MEET management software laat toe het
systeem optimaal te beheren. Het profiel van de
gebruiker beperkt op een veilige manier de functies.

ref.9540
ref.9538
Proximity lezer PC MEET (USB)
PC MEET (USB)

Gezichtsherkenning
Het openen van de deur door gezichtsherkenning
vergemakkelijkt de toegang voor de bewoners en
verhoogt de veiligheid en het comfort van het systeem.
Tot 6.000 gebruikers kunnen* geregistreerd worden*.

Numeriek codeklavier
Het openen van de deur met een PIN-code.
Er kunnen tot 8 codes geregistreerd worden.

Proximity
Ingebouwde MIFARE proximitylezer garandeert de
toegang voor gebruikers en verhoogt de veiligheid
van het gebouw.
Tot 100.000 kaarten.

FUNCTIONALITEITEN
Beschikbaar in
bankkaartformaat of
als sleutelhanger.

*Vereist MEET Management Software ref. 9540 voor de configuratie van de installatie.
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· Registratie van toegang, oproepen en alarmen.
· Toevoegen en verwijderen van gebruikers, van kaarten en
van gezichtsherkenning.
· Versturen van boodschappen naar de binnenposten in de
appartementen.
· Hulpprogramma voor de installatie en configuratie van het 		
systeem.
· Online en offline detectie van toestellen.
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Toegangscontrole
Derde Partij

RTSP VIDEO STREAMING

De lift, in functie van
jouw veiligheid.

Externe
gezichtsherkenning

WIEGAND OUT

Externe
toegangscontrole lezer
access control system

Vrije ruimte voor
een externe HID
lezer
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WIEGAND IN

Controle van
liften

Geeft enkel toegang tot de toegewezen
verdieping voor bewoners en voor
bezoekers.

De bewoner heeft in alle veiligheid toegang tot zijn
appartement. Bij het aanbieden van de toegangsbadge
geeft de liftcontrole toegang tot de verdieping van het
appartement.

Radiofrequentie lezer

De bezoeker kan bij de ingang de lift nemen en krijgt
enkel toegang tot de verdieping van de bewoner
wanneer die de deur opent na het ontvangen van een
oproep.

of RF ontvangers voor
afstandsbedieningen voor garagepoorten

Een interessante formule om de veiligheid te verhogen
in grote residentiële projecten.
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CCTV integratie

Videobewaking
MEET buitenposten kunnen de video van hun
camera streamen naar het security centrum
om ze weer te geven of op te nemen. Dit wordt
mogelijk gemaakt doordat de camera een H.264
RTSP videostream kan versturen via IP.

Uitgebreide functies

Weergave tot 8 camera’s

Beveiligde opening
via een externe relais
ref. 1490
1

Omgekeerd maakt onze technologie het mogelijk
beelden te bekijken op de binnenposten van
eender welke IP-camera geïnstalleerd in het
complex. Dit is een veelgevraagde toepassing
om gemeenschappelijke ruimtes te bekijken,
zoals tuinen of garages.
Bovendien is het mogelijk om via snelkoppelingen
relais voor deuropening te koppelen aan
camera’s zodat we die kunnen activeren terwijl
we de beelden van de camera bekijken.

NETWERK

EXTRA
CAMERA
2

Openen van
een tweede
toegang
ref. 1491

Oproep
naar het
appartement
van buitenaf

Weergave via een extra camera
tijdens het gesprek

CCTV CONTROLE CENTRUM
CCTV Networkrecorder, VMS Software

Weergave van het beeld van
een extra camera op de gang
Door op de deurbel te drukken, zal de
monitor bellen en het CCTV beeld tonen.
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Dobiss NXT
Server

Integratie met
DOBISS domotica

Uw huis,
altijd binnen handbereik

Via de MEET binnenposten bedien je je
DOBISS Ambiance PRO installatie via
de vooraf geïnstalleerde DOBISS PRO
app.

Met de gebruiksvriendelijke DOBISS PRO App kan
je gemakkelijk lichten aansteken en doven, hun
lichtsterkte aanpassen, rolluiken en screens openen
en sluiten en DOBISS scenario’s activeren. De MEET
binnenpost geeft ook feedback over de activatie van
lichten, stopcontacten, enz...

Hiervoor heb je enkel een CAN-programmer (of CANprogrammer PLUS) nodig en de (voorgeïnstalleerde)
APP op uw MEET binnenpost.

Gebouw

Compatibel met het verleden, klaar voor de toekomst

Altijd maar meer

De DOBISS NXT is 100% compatibel met alle DOBISS PRO modules;

De functionaliteiten van een domoticasysteem zijn intussen gekend;

een upgrade is zelfs mogelijk met maar 1 klik. Daarnaast zal onze NXT

maar met DOBISS NXT haalt u meer in huis: meer scenario’s, meer

server elke beschikbare upgrade downloaden zodat u telkens geniet

automatisaties, meer condities, meer temperatuurzones, meer

van alle nieuwe functionaliteiten. Zo verzekeren wij u dat uw woning

audiozones,…

klaar is voor de toekomst!

Appartement

100% web-based

Gratis cloud toegang

Met de DOBISS NXT server heeft u geen software meer nodig; u surft

Even controleren of alle lichten uit zijn? Snel even de verwarming

er gewoon naartoe vanop uw laptop of tablet! Zowel de bediening als

aanzetten voor u naar huis vertrekt? Het kan allemaal dankzij de cloud

de configuratie gebeuren via eender welke webbrowser en zijn dus altijd

toegang die gratis inbegrepen is in uw DOBISS NXT server.

toegankelijk.

NETWERK

NETWERK

Interface DOBISS

Hey Google, zet de eetkamer op 45%

Gepersonaliseerde toegang

Beheer je DOBISS NXT installatie via spraakcommando’s dankzij

Iedereen heeft zijn eigen login tot het systeem en dus ook zijn eigen

de Google Assistant integratie. Door commando’s in te spreken in

persoonlijke interface. U wil de toegang tot de configuratie afschermen

je smartphone of Google Home speaker kan je de verlichting sturen,

voor uw kinderen? Een beperkte bediening voor de babysit? Dat kan

rolluiken open of dichtdoen, verwarming sturen of scenario’s starten.

perfect in DOBISS NXT!

De combinatie van de geavanceerde spraakherkenning van Google
Assistant en uw DOBISS slimme woning, geven een ongekend comfort.

WIT 10”, de enige binnenpost met
2 netwerkinterfaces.
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Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

...

Integratie met IFTTT

Zoals u gewoon bent van DOBISS, hebben wij er voor gezorgd
dat u uw installatie zonder moeite aan de praat krijgt. Een scenario

De koppeling met IFTTT opent de deur naar integraties met honderden

aanpassen, de functie van een drukknop wijzigen, uw temperatuur

andere merken van slimme toestellen, zoals zonnewering, slimme

kalender bijsturen,…; dankzij onze intuïtieve interface gaat u zo aan

lampen en stopcontacten, airconditioning, stofzuigrobots, enz.

de slag.
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Producten gamma

MARINE

MEET CONCIERGEPOST

Eenvoudig en
intuïtief
in gebruik

Voor de meest exclusieve
omgevingen

Dankzij het aanraakscherm kan de gebruiker - naast
het beantwoorden van oproepen naar het appartement gemiste oproepen behandelen, beeldopnames weergeven,
boodschappen van de beheerder lezen, camerabeelden
weergeven, externe relais activeren en zelfs zijn domotica
systeem raadplegen en bedienen.

Voeding via PoE (netwerkkabel)

Speciaal ontworpen
voor domotica integratie.

De unieke esthetiek van de WIT wordt nog versterkt door
spitstechnologie die het installeren van App’s* toelaat
om de toegevoegde waarde en de functionaliteit van de
binnenpost te verhogen.

De NEO binnenpost is een symbool voor stedelijke en
hedendaagse woningen, vertegenwoordigd door zijn
compact en eenvoudig ontwerp. Aantrekkelijk, elegant en
intuïtief; NEO is de perfecte aanvulling voor het moderne huis.

Vo o r e e n v e r e e n v o u d i g d e i n s t a l l a t i e z i j n d e W I T
binnenposten PoE, ze worden dus gevoed via een PoE
switch. Lokale voeding is dus niet nodig.

Een geavanceerde monitor met handenvrije communicatie,
digitale audiokwaliteit en high-definition video.

De 10” WIT binnenpost werd speciaal ontworpen voor de
integratie van domotica. Het is de enige binnenpost met
twee RJ-45 netwerkinterfaces voor verbinding met zowel
het gemeenschappelijke IP netwerk van het gebouw als
met het lokale netwerk van het appartement. Het resultaat:
behoud van twee gescheiden netwerken en een maximale
flexibiliteit in de connectiviteit. Om te voldoen aan de meest
veeleisende architecturale concepten is de WIT monitor
zowel verkrijgbaar als inbouw of opbouw.

Het TFT-scherm heeft een capacitief aanraakscherm dat een
intuïtieve gebruikerservaring biedt, dankzij de grafische iconen
en de LED-meldingsindicatoren (gemiste oproepen, berichten,
niet storen).
Beschikbaar in 7” en 10”.
Kleur: wit of zwart.
Zeer stevige
metalen lijst.

* De App’s moeten door FERMAX gecertificeerd zijn en geconfigureerd
worden door erkende installateurs.
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Krachtig, eenvoudig en compleet

PoE

PoE

Voeding
via het netwerk.

Beschikbaar
in 7”.

Voeding
via het netwerk.
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Functionaliteiten
MEET
Binnenposten

WIT en NEO

Call Divert
met de MEET ME app

Met MEET, kunt u oproepen ontvangen
van uw videofoon op uw mobiele telefoon,
communiceren met de bezoeker op afstand
en zelfs de deur voor hem openen.

DOMOTICA
Dank zij het aanraakscherm, kan de gebruiker zijn
domoticasysteem bedienen (DOBISS Ambiance PRO of
NXT).
ACTIVATIE VAN RELAIS VANAF DE BINNENPOST
Door een relaismodule ref. 1616 rechtstreeks aan de
binnenpost te koppelen kan men tot 8 toestellen (screens,
relais, luifels, ...) activeren.
ETAGEBEL
Kan als deurbel gebruikt worden indien rechtstreeks
aangesloten op de binnenpost via 2 draden.
BEL-INSTELLINGEN
Kies een verschillende beltoon afhankelijk van de bron
van de oproep.
SCHERMINSTELLINGEN
Kies de achtergrondkleur van het scherm en het
oproepvolume door middel van het instellingenmenu van
het scherm.
NOODOPROEP
In een noodgeval kan een noodoproep verstuurd worden
naar de management software of naar de conciërgepost.
LIFTCONTROLE
De gebruiker kan de lift oproepen met de OP en NEER
icoontjes, en toegang geven tot enkel zijn verdieping.
OPROEPEN OP DE BINNENPOST
De WIT en NEO binnenposten kunnen oproepen
ontvangen:
- van de buitenposten
- van de conciërgepost
- van andere appartementen in hetzelfde gebouw

OPROEPEN VAN DE CONCIERGEPOST
Oproepen van elk van de beschikbare conciërgeposten
die weergegeven worden op de binnenpost.
OPROEPHISTORIEK
U kunt elk detail raadplegen van de oproephistoriek
door te dubbelklikken in de lijst. Bewaar de foto van de
bezoeker. Tot 64 beelden.

Standaard kunnen tot 8 smartphones worden
aangesloten op een MEET binnenpost om
tegelijkertijd oproepen ontvangen.
Het is heel makkelijk: download gewoon
de gratis MEET ME applicatie via de
Apple Store of Google Play en voer de
gebruikersnaam en het wachtwoord in op de
binnenpost.

Eenvoudiger kon men het installeren niet
maken, er is geen enkel ander toestel voor
vereist. Enkel het MEET IP netwerk moet
verbonden worden met internet. De eenvoud
ervan is te danken aan de MEET ME cloud,
de dienst die de MEET oproepen doorstuurt
via de MEET cloud.

Username:

4310081

Password:

EDC3147V

meet.fermax.com

* Een internettoegang met voldoende bandbreedte
is nodig, afhankelijk van het netwerkverkeer
gegenereerd door de oproepposten.

FOTO VAN DE GEMISTE OPROEPEN
Het systeem registreert automatisch een beeld van de
gemiste oproepen, tot 64 beelden.
AUTOMATISCHE ACTIVATIE VAN DE BUITENPOST
U kunt de camera activeren van eender welke buitenpost
door die te selecteren uit de lijst, en er eveneens een
gesprek mee voeren.
NIET STOREN
De "NIET STOREN"-modus onderdrukt het geluid van
binnenkomende oproepen en laat enkel een LED op de
binnenpost oplichten bij het ontvangen van een oproep.
Ze kan geactiveerd worden voor een bepaalde tijdsduur
waarna de binnenpost automatisch terugkeert naar de
gewone modus. Een LED op de binnenpost geeft weer
of de NIET STOREN-modus geactiveerd is.
BOODSCHAPPEN
Een waarschuwingsLED licht op als een nieuwe
boodschap ontvangen wordt. De gebruiker kan
deze boodschappen lezen door in de lijst erop te
dubbelklikken.
INTERCOMMUNICATIE
Intercomfunctie tussen de monitoren van eenzelfde
woning (ideaal voor een villa).

WIT en NEO binnenposten onderscheiden zich niet enkel door de eenvoud
van hun design maar eveneens door het gebruiksgemak van hun intuïtieve
menu, speciaal ontworpen voor residentiële communicatie.
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Elektronisch adresboek
De keuze van een woning is eenvoudig: het volstaat het elektronische
adressenboek op te roepen om snel te zoeken naar het appartement dat
je wilt oproepen. Het navigeren door het bestand met namen is praktisch
en doeltreffend en laat toe om de bewoner te zoeken via de eerste letter
van het alfabet of door de lijst te scrollen.

Aanraakscherm

De meest
interactieve
buitenpost met
aanraakscherm

De gebruiksinterface wordt dynamisch aangepast aan de noden van de
gebruiker door te bezoeker te begeleiden tijdens het gehele proces om
hem een aangename gebruikservaring te bezorgen. Dit allemaal door het
capacitieve aanraakscherm van de KIN buitenpost met een beeldscherm
van hoge resolutie (1024x600).

Kleurencamera HD 1.2 Mpx
De camera heeft een HD beeld, wat het een uitstekende videokwaliteit
geeft. De camera heeft LED verlichting en is dus ook geschikt bij zwakke
verlichting. Extra IP RTSP uitgang.

Alfanumerieke oproep
Dankzij het beeldscherm kan je oproepen via alfanumerieke codes van A

KIN is de meest interactieve videofoon buitenpost. De
bezoeker kan op een eenvoudige manier omgaan met de
gebruikersinterface. Hij heeft een capacitief aanraakscherm
van 10” en een grafietgrijze afwerking van de voorzijde
van het ontwerp, evenals verborgen schroeven en een
verborgen luidspreker met zijrooster.

tot H, zoals 7B of 121F.

Functie «eengezinswoning»
De grafische interface van de KIN buitenpost kan worden gepersonaliseerd,
waardoor het kan worden omgevormd tot een elegant paneel voor
een eengezinswoning met weergave van familienamen en één enkele
oproeptoets.

Deze innovatieve buitenpost biedt audio en video van
hoge kwaliteit, naast meerder opties zoals alfanumerieke
oproepen of het oproepen van meerdere conciërgeposten
en geavanceerde veiligheidsfuncties.

PoE

Voeding
via het netwerk.

Proximity lezer

Code voor de bezoeker

Gezichtsherkenning

Naast grote prestaties op gebied van
veiligheid via de eigen MIFARE proximity
lezer ondersteunt de KIN buitenpost het
integreren van lezers van derde partijen
zoals HID.

Op de KIN buitenpost kan je pincodes
voor bezoekers activeren voor
tijdelijke bezoekers, aangereikt via
toegangscontrole systemen van derde
partijen. Dit wordt mogelijk gemaakt
door de functie Code bezoekers die
Wiegand PIN codes verstuurt vanuit de
gebruikersinterface naar het externe
systeem voor toegangscontrole.

Het is vanaf nu mogelijk om de deur te
openen via het KIN gezichtsherkenning
systeem, waardoor bewoners het
gebouw snel binnen kunnen gaan,
waardoor het systeem meer veiligheid
en comfort biedt.

Om de proximitykaarten en gezichtsherkenning te configureren, hebt u de MEET onderhoudssoftware ref. 9540 nodig.
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MARINE

De resistentie
van roestvrij staal

De meest
resistente
en veilige
buitenpost
De resistentie van het roestvrij staal gecombineerd met de
technologie en het ontwerp van Fermax. De buitenpost MARINE
MEET is het vandaalbestendige belpaneel van Fermax.
Het is gemaakt van roestvrij staal 316L, met een dikte van 3
mm. Het is een zeer bestendig paneel vanwege zijn excellente
kwaliteit, zowel op het vlak van de materialen als op het vlak van
productie- en assemblageproces.

IP54 IK09

PoE

Voeding
via het netwerk.

Maximale resistentie
Dit video belpaneel wordt aanbevolen voor projecten
waar een hoog veiligheidsniveau vereist is of in plaatsen
waar de weersomstandigheden extreem zijn. Dit alles
dankzij het compacte ontwerp, de IP54 afdichting en
slagvastheid IK09, die betrouwbaarheid en weerstand
tegen externe factoren garanderen. MARINE is een
video belpaneel dat bestand is tegen vochtige en
corrosieve klimaten en tegen extreme temperaturen van
-40ºC, + 70ºC.

Camera HD 1,3 Mpx
De camera levert een high-definition beeld dat een
uitstekende videokwaliteit voortbrengt. De camera is
voorzien van LED-verlichting voor omstandigheden met
weinig licht. Extra IP RTSP video-uitgang.

Veiligheid als standaard*
Punt-naar-punt technologie, gebruikt in de
gezichtsherkenning.
Dankzij de proximitylezer met technologie
MIFARE, kunt u de deur openen door het
invoeren van een code op het toetsenbord van
het belpaneel, of door de code naar een externe
toegangsbeheerder te sturen die de toegang
valideert.

Weergavemodule met repertoire
Welkomstlogo of nuttige informatie op het scherm
voor bezoekers. Dankzij de elektronische gids,
kunt u eender welke naam (of appartement) dat u
wilt bellen, opzoeken.

* Om de proximitykaarten en gezichtsherkenning te configureren,
hebt u de MEET onderhoudssoftware ref. 9540 nodig.

Geschikt voor iedereen
Het paneel bevat een groothoekcamera met een
horizontaal zicht van 128 ° en een verticaal zicht van
70 °. Dit vergemakkelijkt de installatie en het gebruik
van de buitenpost in het geval van bezoekers met een
rolstoel.
Met gravure in braille, waardoor de beltoets gemakkelijk
te identificeren is.
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Geschikt voor alle noden,
duidelijk en gemakkelijk in
gebruik

MEET Conciërgepost
Ergonomisch ontwikkeld voor een perfecte
bediening bevat de MEET conciërgepost een groot
aanraakscherm voor een intuïtieve bediening.

Communiceren. Verbinden.
Controleren. Verwittigen.

MILO
Proximitylezer
100% IP.

Video belpaneel
MILO 1 DR.

Video belpaneel
MILO (zwart) 1 DR.
De MEET conciërgepost is een desktop toestel waarmee
de conciërge kan communiceren met eender welke
buitenpost of appartement.
Vanop het 9” aanraakscherm kan de conciërge de staat
van het hele gebouw bekijken en bewaken door het
ontvangen van alarmen.

Toegangscontrole
Geïntegreerde MIFARE-proximitylezer.
Hierdoor is de toegang gegarandeerd voor de
gebruikers, wat de beveiliging van het gebouw
verhoogt.

Dankzij de gebruikersinterface zie je de gemiste oproepen
en kan je communiceren met de appartementen.
In het geval dat een oproep niet beantwoord is wordt de
audio van oproepen vanuit de appartementen opgenomen
in de conciërgepost. Als de oproep van een buitenpost
komt worden zowel audio als video opgenomen.*

Het is mogelijk om een lezer van een derde partij
rechtstreeks aan te sluiten op het belpaneel, of om
informatie van de badge via de Wiegand-uitgang eruit te
halen, om dit dan te integreren met externe controllers.

*Vereist een SD kaart.

Eigenschappen
• 9” resistief aanraakscherm.
• Aluminium behuizing.
• Communicatie kan zowel via de hoorn als
handenvrij.
• Visuele en hoorbare notificatie van alarmen.
• Dankzij de compatibiliteit met RTSP camera’s
laat een verbinding met een IP CCTV camera
toe een video-communicatie tussen de
conciërgepost en de appartementen toe te
voegen.
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Geavanceerde
eigenschappen

Het is mogelijk om de kosten van de conciërge te verlagen
door oproepen uit verschillende gebouwen te verenigen in één
controlecentrum op afstand.

Conciërge
voor verschillende
appartementen

De kracht van de Cloud
Het is mogelijk zonder bekabeling

Het slot kan vanop afstand geactiveerd worden.

te werken

De bezoeker weet dat er toezicht is op de installatie.
Als een onbevoegd persoon de installatie betreedt, is het mogelijk
om hem te waarschuwen via een gesproken boodschap, zonder te
worden gebeld vanaf de buitenpost.
Bezorgers en postbodes kunnen een controlepunt vanop afstand
bellen om de ontgrendeling van de deur te vragen voor de levering
van het pakket.

Een efficiënte en praktische oplossing die de
huidige trends in het digitale leven volgt.
Voor projecten waar het niet mogelijk is
nieuwe bedrading te installeren wegens
het budget of technische beperkingen.

Eigenschappen
MEET CONCIERGE POST
SIP VIDEO
+
MEET ME APP

GEBOUW 1

De conciërge kan de video-oproep
beantwoorden en de deur openen

CONCIERGE GEBOUW

APPARTEMENT 1

GEBOUW 3

Username:

4310081

Password:

EDC3147V

meet.fermax.com

APPARTEMENT 2
APPARTEMENT 3

MEET ME
DOORSCHAKELING
OPROEP

APPARTEMENT 1
GEBOUW 2

Verschillende buitenposten van verschillende gebouwen
kunnen naar één of meer conciërgeposten op afstand bellen.
Deze conciërgeposten op afstand kunnen bellen naar en zich
aansluiten op de buitenposten.
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Het is voldoende om één MEET ME-licentie ref. 1496
aan te schaffen per post om te gebruiken in het kantoor
van de conciërge. Met deze licentie kan de conciërge
zich registreren op de MEET ME Cloud-server.

- Maximaal 8 smartphones per wooneenheid
(met dezelfde licentie)
- Onbeperkt aantal licenties per project
- Oproepregister
- Directory
- Ontgrendeling van deuren. Hoofdrelais en
hulprelais
- Automatische activering van de buitenpost
- Onderbreking van het geluid
- Handenvrije modus
- HD-videoresolutie in liggende modus

Connectiviteit
- Het is noodzakelijk om een licentie ref. 1496 te hebben voor
elk appartement.
- De licentie is een digitale code die wordt verzonden via
e-mail na aankoop.
- De MEET ME-applicatie is gratis en kan worden gedownload
in de Google Play Store of Apple Store.
- De MEET ME-applicatie werkt in 4G/5G of via Wifi.
- Het is noodzakelijk om een upload internetconnectie te
hebben op de projectsite van minimaal 3Mb/s voor elke
buitenpost.
De doorschakelservice is gebaseerd op communicatie tussen de applicatie en de
MEET ME doorschakelserver in de cloud. Deze functie kan dus niet niet beschikbaar
zijn in het geval er nationale beperkingen zijn op oproepen audio/video via internet.
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Geavanceerde
eigenschappen

SIP compatibel
Oproepen beantwoorden via PC
SIP-compatibiliteit maakt het mogelijk om oproepen
van buitenposten te ontvangen op een computer.
Hiervoor is het nodig om Voice-over-IP-software
te hebben, compatibel met SIP, zoals LINPHONE.
Integratie met de IVMS software GENETEC - Sipelia
voor het gecentraliseerd beheer van installaties en het
beantwoorden van SIP oproepen, behoort ook tot de
mogelijkheden.

Glasvezel GPON
Copyright Belledonne Communications

IP SYSTEEM 100% COMPATIBEL MET GPON
Aangezien het een 100% IP- systeem is, is er praktisch geen
afstandslimiet meer: de installatie kan gedaan worden op een
glasvezelinfrastructuur zoals GPON.
Het belangrijkste voordeel is dat de kosten van de
netwerkinfrastructuur veel lager zijn dan een klassiek Ethernetnetwerk of een actief optische netwerk (AON).
Er kunnen veel IP-services van dezelfde infrastructuur
gebruikmaken, zoals IPTV, Voice over IP, CCTV etc. Hierdoor
worden de kosten van de infrastructuur gedeeld tussen meerdere
diensten.

Oproepen beantwoorden via een
telefooncentrale
In installaties waar reeds een IP telefoonsysteem
(SIP-compatibel) in gebruik is, zoals in kantoren of
winkelcentra, zal het mogelijk zijn om de oproepen vanaf
een eerder geïnstalleerde telefoon te beantwoorden.
Dankzij SIP- compatibiliteit worden de FERMAX
oproepposten een uitbreiding van de IP-telefooncentrale
en de oproepen van de belpanelen worden door de
centrale doorgestuurd naar de correcte telefoons.
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Schema van de
MEET installatie

BEKABELING
CAT5 KABEL
FIBER OPTICS*
LIFT
*Een convertor is nodig voor de overgang van
UTP naar Fiber Optics.

IP CAMERA
VERBONDEN MET DE
CONCIERGEPOST
BEHEERSSOFTWARE

Modern protocol
Flexibel, snel en aanpasbaar. Het MEET systeem is gebaseerd
op een hoogst efficiënt punt-naar-punt IP protocol. De variabele

CONCIERGEPOST

IP adressering van het MEET systeem vergemakkelijkt de
structuur van het netwerk beheer.
De communicatie structuur met een gedecentraliseerde
architectuur laat toe dat elke terminal afzonderlijk kan
functioneren zonder de behoefte aan een centrale server.
MEET is compatibel met standaard switches op de
VOETGANGERSINGANG

HOOFDINGANG

IP CAMERA MET ANTENNE

RS-485

MODULE MET 10 RELAIS
RS-485
GATEWAY VOOR
MEET LIFT CONTROLE

EXTRA RELAIS

TOEGANG TOT HET
BINNENBLOK

markt. Het is eveneens compatibel met GPON glasvezel
infrastructuur.

Technische kenmerken
Bekabeling: UTP CAT5
(2 extra aders voor toestellen zonder PoE).

SLAGBOOM VOOR
VOERTUIGEN

Maximum aantal wooneenheden: 9899 per blok.
Maximum aantal buitenposten: 99 per blok.

TOEGANGSCONTROLE

Maximum aantal blokken: 999.
Maximum aantal conciërgeposten: 99 MASTER
conciërgeposten. Elke MASTER kan 5 SLAVES hebben.
Simultane tweerichtings-communicatie: Ja

De KIN buitenpost en de WIT monitor zijn PoE toestellen (Voeding via het netwerk).

Programmatie van de binnenpost: vast IP adres en nummer
appartement/blok.
Behoefte aan een server: Neen, punt-naar-punt systeem.
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Referenties
BINNENPOSTEN

BUITENPOSTEN
1445

KIN BUITENPOST GRIJS GRAFIET (185 x 405 x 50)

1449

INBOUWDOOS KIN BUITENPOST (170 x 382 x 58)

9516

OPBOUWDOOS KIN BUITENPOST (189 x 413 x 110)

1455

MARINE MEET VIDEO DIGITALE BUITENPOST

1456

MARINE MEET DIRECTORY PANEEL

1458

OPBOUWDOOS MARINE MEET BUITENPOST

1459

INBOUWDOOS MARINE MEET BUITENPOST

14591

SET VAN 2 VERBINDINGSSTUKKEN VOOR 2 INBOUWDOZEN MEET

(155 x 410 x 49)

(155 x 410 x 49)
(159 x 412 x 63.5)

(141x394x60)

14501

7” NEO POE BINNENPOST WIT (210 x 130 x 20)

14701

7” WIT POE BINNENPOST WIT (212 x 132,5 x 20)

14703

7” WIT POE BINNENPOST ZWART

14811

10” WIT POE BINNENPOST WIT (270 x 168 x 20)

14813

10” WIT POE BINNENPOST ZWART

9541

MUURPLAAT VOOR BINNENPOSTEN NEO & WIT

1485

TAFELVOET VOOR NEO & WIT BINNENPOST

(212 x 132,5 x 20)

(270 x 168 x 20)

(MUURPLAAT 9541 VERPLICHT)
1489

INBOUWDOOS WIT BINNENPOST 10”
(MUURPLAAT 9541 VERPLICHT)

1616
9533*

VOOR BINNENPOST / LIFTSTURING

MILO VIDEOFOON BUITENPOST 1/DR (118 x 183 x 49)

9533/ZWART* MILO VIDEOFOON BUITENPOST 1/DR ZWART (118 x 183 x 49)
9534*

MILO VIDEOFOON BUITENPOST 1/DR MET PROXIMITY LEZER

9535*

MILO PROXIMITYLEZER MIFARE (118 X 183 X 49)

9543

INBOUWDOOS MILO BUITENPOST (105 x 172.5 x 63)

9518

OPBOUWDOOS MILO BUITENPOST (123 X 190 X 106)

10 RELAIS MODULE

1496

(118 x 183 x 49)

MEET LICENTIE VOOR SIP DEELNEMER

CONCIERGEPOST

9518/ZWART OPBOUWDOOS MILO BUITENPOST ZWART (123 X 190 X 106)

9539*

MEET CONCIERGEPOST (TAFELMODEL)

9540

MEET MANAGEMENT SOFTWARE (USB KEY)

9538

MEET PC PROXIMITY LEZER

1036

PROXIMITY SLEUTELHANGER MIFARE (BLAUW)

1033

MIFARE KAART 1K ISO14443 BANKKAART FORMAAT

1490

MEET EXTERNE RELAIS VOOR DEUROPENING VOOR BUITENPOST 1/DR (MILO/KIN)

9545

MEET LIFT CONTROL GATEWAY

1491

BUITENPOST 4 RELAIS MODULE (KIN/MARINE)

1616

10 RELAIS MODULE VOOR BINNENPOST / LIFTSTURING

1494

MEET GUEST CODE MODULE (WIEGAND)

LIFTCONTROLE

VOEDINGEN EN ACCESSOIRES PoE

*Voeding 12VDC te voorzien (4813, CV1002/1 of CV1103)

Afmetingen: (horizontaal) x (verticaal) x (diepte) mm.
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4813

VOEDING 12 VDC - 2A - 6DIN - 230 VAC

CV1001/2

STEKKERVOEDING 230VAC/12VDC - 1A

CV1002/1

COMPACTE VOEDING 12VDC - 1A MAX

1488

MEET POE SPLITTER 12 VDC

CV1103

POE SPLITTER VOOR SIP/MEET BELPANEEL

POEINJ30W INJECTOR POE/POE+ 30W
1586

MEET POE SWITCH 4 POORTEN

1587

MEET POE SWITCH 8 POORTEN
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