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Kapı otomatiğinin çekmesi anında panelden ikaz sesi geldiğinden, gereksiz 
beklemelerin önüne geçilmiştir.

Herhangi bir ikaz yoktur.

Daireler arası,daire ile panel ya da daire ile güvenlik arasında yapılacak 
görüşmede hattın durumunu belirten, müsait oluğuna dair çevir sesi, meşgul 
olduğunu belirten meşgul tonu ve aranan telefonun çalma sesi duyulur.

Hiçbir aramada hattın durumunu belirten herhangi bir ses duyulmaz.

Gerekli görüldüğü ve altyapının müsait olduğu durumlarda mailyet avantajı 
sağlamak için tek santral ile 5 bloğa kadar sistem kurulumu yapılabilir.

Ortak santral kullanımı mümkün değildir.

Dış kapıyı açan kapı otomatiği kontağı direkt santralden verilmiştir, böylece panel 
üzerinden yada panel sökülerek kapının açılması imkansız hale getirilerek max. 
güvenlik sağlanmıştır.

Kapı otomatiği kontağı dış kapı panelinin arkasındaki kuru kontaktan verilmiştir, 
uçlar kısadevre edilerek kapı açılabilir.

Güvenliğe birden fazla telefon bağlanır ve PBX olarak çalıştırılabilir.(Biri meşgul 
iken otomatik olarak diğer telefona geçiş yapar.)

Güvenlik hattı tüm sistem için ortak olduğundan hattın meşgul olduğu durumda  
ikinci bir bağlantı kesinlikle yapılamaz.

Her daire sahibi istediği an tek bir tuşa basarak kapıyı görebilir(basılı tutmak 
gerekmez).Başka bir ünitenin açık olması buna mani teşkil etmez.

Kapıyı görebilmek için ekran açma tuşuna basılı tutmak gerekir ve aynı anda 
sadece 1 daire kapıyı görebilir.

Dış kapı şifre ile açılabilir ve bloğa ait tüm kapı şifreleri daire içerisindeki üniteden 
kolay bir şekilde  değiştirilebilir,kapı panelinden uzun ayarlar yapmaya gerek 
yoktur.

Kapı şifreleri dış kapı paneli üzerinden,yetkili tarafından değiştirilebilir.

Dış kapı otomatiği aktif olduğunda,istenirse merdiven otomatiği yakılabilir yada 
asansör çağrılabilir.

Bu işlemler daire içi ünitedeki harici bir buton ile yapılabilir.

Kapı ve güvenlik haricinde aranmak ve rahatsız edilmek istemeyen bu özelliği 
iptal edebilir.

İptal edilemez

Görüşme anında başka bir noktadan çağrı geldiğinde ikaz tonu duyulur. Görüşme anında hiç kimse arama yapamaz.

Daire içi ünitenin zili basit bir işlemle başka bir daireye yönlendirilebilir. Yönlendirilemez.

Blok içerisinde daireyi rahatsız eden geri arama yapılarak tespit edilebilir Tespit edilemez.

Site içerisinde herkes birbirleri ile görüşebilir. Sadece 2 kişi güvenlik aktarmalı görüşebilir,güvenlik konuşulanları dinleyebilir.

Blok içerisinde daireler arası konferans görüşme yapılabilir. Yapılamaz.
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Daire monitörlerine istenirse alarm modülü eklenerek daire alarm sistemine 
dönüştürülebilir. Bu sisteme gaz dedektörü, duman dedektörü, pır dedektör gibi.. 
bağlanabilir. Herhangi bir alarm durumunda sistem daire nosunu belirterek 
güvenliğe bilgi verebilir.

Daire mönitörleri alarm özelliği yoktur.

Tüm sistem telefon altyapılı olduğundan güvenlik noktasına konulacak bir telsiz 
telefon ile mobil güvenliklerle de görüşme sağlanabilir.

Kablosuz telefon opsiyonu yoktur.

Gerekli görüldüğü takdirde sisteme ilave edilen -MCD45- kodlu CID telefon ile 
geçmişe dönük arama kayıtları,tarih ve saat bilgileri ile görülebilir.( 62 aramaya 
kadar ). MCD45,istenirse kapıcı dairesine,yönetime yada istenen daire içi şubelere 
paralel olarak bağlanabilir.

Böyle bir opsiyon bulunmamaktadır.

Teknolojisi dünyaca kabul görmüş ve kanıtlanmış telefon altyapısı sayesinde 
gerek daireler, gerek kapı paneli ve gerekse güvenlik noktası ile görüşmede 
rakipsiz ses kalitesine sahiptir.

Tüm görüşmeler ses hattındaki 3.5 v üzerine bindirilmiş sinyal ile yapılır,bu 
sebepten dış etkenlere karşı çok daha fazla korumasızdır.(Asansör 
beslemelerinden,yada şebekeden yayılan parazitler gibi..)

İster tek blok isterse çok bloklu bir sitede, arızalanmış yada tesisatında sorun olan 
bir şubenin problemi kesinlikle diğer daireleri ve blokları etkilemez.Görüntü, ses 
ve zil hatları ayrı olduğundan sadece şikayet bildirilen daire şubesinde işlem 
yapılır.

Tüm ürünlerin,ses,görüntü,data ve besleme hatları ortak olduğundan herhangi 
birindeki sorun tüm sistemi etkiler.Aynı şekilde tesisat üzerindeki problemlerde 
tüm sistemi etkileyebilir ve soruna ulaşmak için birçok daireye girmek gerekir.

�aftlı sistemde her kattaki her dairenin görüntüsü, kullanılan distribütörler vasıtası 
ile bağımsız olarak ayarlanabildiğinden max. görüntü kalitesi elde edilir.�ube 
beslemeleri ve data hatlarıda  aynı module bağlandığından görüntü kirliliği ve 
sistem karmaşasına sebep olmamaktadır.

Görüntü ayarı santral üzerinde tek bir potansiyometre ile yapılır.Yeterli olmadığı 
durumlarda amplifikatörler kullanılır.tuşları konmuştur.Bu sebepten ayar 
yapılamaz.

Görüntü kayıt modülü ile her zile basıldığında çekilmek üzere 250 fatoğraf ilgili 
daire şubesi hafızasında tutulabilir.Fotoğrafları görebilmek ve istenirse silebilmek 
amaçlı 3 tuş şubenin ön  yüzünde bulunmaktadır.

Fotoğraf çekebilen ürünler hafızasında 125 fotoğraf saklar.Fotoğrafları görmek ve 
silebilmek için ürünün yanındaki ışık ve renk ayar tuşları iptal edilmiş,yerine menü 
tuşları konmuştur.Bu sebepten ayar yapılamaz.
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