
KOLEKCJA iLOFT 
SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE

Głośnomówiące





Czyste linie. Esencja. Piękno. 
Współczesny klejnot.

Utrzymane piękno wraz z wysokiej klasy elektroniką 
sprawiają, iż iLOFT jest najczęstszym wyborem 
projektantów.

Wersje audio i video, montowane podtynkowo i 
natynkowo, różna kolorystyka i dodatki: to jest 
iLOFT dla każdego stylu.

Witamy w KOLEKCJI iLOFT.



Wszystkie monitory iLOFT wyposażone są w 
wysokiej rozdzielczości 3,5´´ matryce TFT. Wszystko 
dla zapewnienia perfekcyjnej komunikacji.

Wielofunkcyjne przyciski są gotowe do prostego 
i intuicyjnego użytku lub konfiguracji za pomocą 
nowego menu OSD. 

Najwyższe standardy produkcyjne dotyczące 
wykorzystywanych materiałów oraz wykończenia 
nadały monitorom iLOFT niepowtarzalny wygląd.

Odkryj KOLEKCJĘ iLOFT.

iLOFT został zaakceptowany przez architektów, projektantów, 

konsultantów i deweloperów na całym świecie. 

Refleksje Daniela Libeskinda są przykładem. 

Zlokalizowane w Singapurze w pobliżu historycznego 

wybrzeża. Refleksje to 2 milliony m2 powierzchni mieszkalnej 

zaprojektowanej przez Daniela Libeskinda. 

Sześć drapaczy chmur i jedenaście niższych budynków, dla 

których iLOFT był perfekcyjnym wyborem.

REFERENCJE iLOFT



“Stworzony przez Benedito Design Studio, w Barcelonie. 
Siłę napędową europejskiego wzoru przemysłowego, który 

wyznacza trendy w ciągu ostatnich 35 lat”.





MONITORY iLOFT



Front wykonany z ABS ubrany w 
przezroczystą poliwęglanową pokrywę dla 
uzyskania większego połysku. 

Przy montażu podtynkowym uzyskujemy 
minimalną grubość, która wynosi 13mm 
od ściany, co sprawia iż monitor jest super 
cienki, kompaktowy i lekki.  

Monitor podtynkowy: 131x197x58. 
Obudowa podtynkowa FERMAX: 108x158x45. 
Uniwersalna obudowa podtynkowa: 114x174x50. 

WYMIARY (mm)

PODTYNKOWY
iLOFT

ref.5620 MONITOR iLOFT VDS PODTYNKOWY
ref.5612 MONITOR iLOFT BUS2 PODTYNKOWY
ref.5611 MONITOR iLOFT 4+n PODTYNKOWY
ref.5630 OBUDOWA PODTYNKOWA iLOFT

REFERENCJE

13mm

45mm

197mm

131mm







Natynkowy monitor iLOFT zapewnia 
wygodny i prosty montaż. 

Nie wymaga prac budowlanych i może być 
montowany na każdym rodzaju ścian. 

Monitor natynkowy: 131x197x36. 

ref.5614 MONITOR iLOFT VDS NATYNKOWY
ref.5615 MONITOR iLOFT BUS2 NATYNKOWY
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WYMIARY (mm)

197mm

131mm 36mm

NATYNKOWY
iLOFT





DODATKI iLOFT 



UNIFON iLOFT 

WYMIARY (mm)

REFERENCJE

Odbiornik audio dla najprostszych 
instalacji lub jako dodatkowy odbiornik. 
Płaski i lekki unifon iLOFT reprezentuje 
elegancką skromność.

Najwyższej jakości obróbka cyfrowa 
toru audio dla zachowania jak najlepszej 
jakości rozmowy. 

Wbudowana dioda sygnalizacyjna 
oraz czytelne ikony przy przyciskach 
sprawiają, iż użytkowanie 
i programowanie jest niezwykle 
intuicyjne.

PERFEKCYJNE UZUPEŁNIENIE

ref.5601 UNIFON VDS iLOFT 

Unifon: 90x146,5x20. 

90mm
20mm

146,5mm



REGULACJA GŁOŚNOŚCI





RAMKA CRYSTAL

Nowy dodatek do obu wersji monitora  
iLOFT oraz iLOFT PURE: 
kryształowa ramka CRYSTAL.

Wykonana z 6 mm grubości fazowanego 
szkła dla najbardziej nowoczesnych 
wnętrz. Stosowana ze względów 
estetycznych lub praktycznych w 
celu zakrycia pozostałości po starym 
wyposażeniu. 

ref.5631 RAMKA CRYSTAL iLOFT

REFERENCJE

Ramka: 189x256x6. 

WYMIARY (mm)





Różne domy, indywidualna 
kolorystyka.

Każdy dom ma własny styl i kolorystykę 
będącą narzedziem jego wyrażania. 
iLOFT dostosowuje się do 
pomieszczenia.  

Kolorowy dotyk pod poliwęglanową 
skórą. 

Złoty, Srebrny i Czarny front są teraz 
dostępne poza standardowym białym 
kolorem.

ref.5633 SREBRNY FRONT
ref.5634 CZARNY FRONT
ref.5635 ZŁOTY FRONT

REFERENCJE

SILVER

ref.5633

BLACK

ref.5634

ref.5635

GOLD

PALETA KOLORÓW





INFORMACJE TECHNICZNE



WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI 
KOLOROWA MATRYCA 3,5” 
TFT 

MIKROFON

GŁOŚNIK

DIODA KONTROLNA
Czerwona - tryb czuwania
Niebieska - tryb komunikacji

WIELOFUNKCYJNE PRZYCISKI

Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi, iLOFT zaprojektowano tak aby uruchomienie odbywało się bez 
specyficznego konfigurowania go przez użytkownika.

Obraz na ekranie wyświetlany jest przy każdym wywołaniu.  
 włącza dwukierunkową komunikację audio w trybie głośnomówiącym 

 otwiera drzwi wejściowe.
Komunikacja zostaje zakończona automatycznie po 90 sekundach lub po powtórnym naciśnieciu  .



AUTOMATYCZNE 
I GŁOŚNOMÓWIĄCE DZIAŁANIE

WIELOFUNKCYJNE PRZYCISKI

Nawiązanie/zakończenie komunikacji audio i video z panelem zewnętrznym.

Przycisk otwarcia drzwi do budynku/domu oraz nawiązania łączności z 
centralą portierską. 

Przycisk podglądu kamery załącza podgląd z kamery w panelu wejściowym 
bez wywołania monitora z panela wejściowego (funkcja możliwa do realizacji 
w zależności od konfiguracji systemu).

 F1-F2
Dla dodatkowych funkcji konfigurowanych przez instalatora jak np. 
przywołanie windy, zapalenie światła, sterowanie przekaźnikiem itd.

Cyfrowe menu do wyboru rodzaju dzwonka, regulacji głośności oraz 
ustawień obrazu.





MENU UŻYTKOWNIKA

Wybór ustawień

Funkcja nieprzeszkadzać Funkcje pętli indukcyjnej

Wybór melodii

Proste i łatwe ekranowe menu OSD, 
dostępne w niektórych wersjach monitora, 
pozwalają każdemu użytkownikowi 
sprawić, iż iLOFT będzie jeszcze bardziej 
funkcjonalny. 

• Funkcja doormatic: pozwala na 
automatyczne otwieranie drzwi przez 
odbiornik zaraz po otrzymaniu sygnału 
wywołania z panela wejściowego. 

• Wybór sygnału dzwonka: różne melodie 
dla różnych wywołań: z panela głównego, 
z panela podrzędnego oraz z przycisku 
dzwonkowego przy drzwiach.

• Nie przeszkadzać: ciche wywołanie w 
chwilach relaksu. 

 Fermax integruje.

Pętla indukcyjna nadchodzi jako 
standardowe wyposażenie wszystkich 
odbiorników z kolekcji iLOFT umożliwiając 
korzystanie z nich osobom z aparatami 
słuchowymi. 



Programowanie

Przykręć podstawę do 
ściany. 

Podłącz przewody do 
złącza znajdującego się z 
tyłu monitora. 

Zawieś monitor na 
podstawie wsuwając w 
zaczepy.

Zainstaluj przednią 
pokrywę na górnych 
zawiasach oraz dociśnij w 
dół. 

1

2

3

NATYNKOWY

PODTYNKOWY
Zainstaluj obudowę 
podtynkową FERMAX 
(ref.5630) lub puszkę 
(114x174x50mm).

Podłącz przewody do 
złącza na monitorze. 

Przykręć monitor do 
obudowy oraz zaprogramuj 
numer lokalu. 

Zainstaluj przednią pokrywę 
na górnych zawiasach oraz 
dociśnij w dół. 

Po zainstalowaniu pokrywy 
ustaw parametry - 
głośność/rodzaj dzwonka/
parametry obrazu za 
pomocą wielofunkcyjnych 
przycisków. 

1

2

3

4

MONTAŻ
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Design: FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.
Fotografie: Enric Pérez.

Panel zewnętrzny CITYLINE

REFERENCJE KOLEKCJI iLOFT

Dodatki

Unifon 5601 Unifon iLoft VDS

obUdowa 
podtynkowa

5630 Obudowa podtynkowa iLoft 

Ramka 
szklana

5631 Ramka Crystal iLoft 

koloRowe 
fRonty

5633 Srebrny front monitora iLoft 

5634 Czarny front monitora iLoft 

5635 Złoty front monitora iLoft

Monitory

podtynkowy natynkowy

Vds 5620 iLoft Monitor 5614 iLoft Monitor

bUs2 5612 iLoft Monitor 5615 iLoft Monitor

4+n 5611 iLoft Monitor



www.fermax.com

SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE


