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TOUCH LINE – Bina Dışı Görüntülü ve Sesli
Dâhili Konuşma Sistemi – Aile Konutları

Güvenlik ve konfor bina girişinizde başlar. Bu yüzden konutlar için ince ve göze hitap eden 
bir tasarıma sahip şık bina dışı paneli geliştirdik.

8 mm güvenli CAM yüzeyi ve alüminyum çerçeve
Şık ve hasara dayanıklı

10 metreye kadar gece görüşü sağlayan çok güçlü kızılötesi 
ışıklandırma

± 25o gözlem açılı yönlendirilebilir renkli video kamera
Uygulama sıcaklık aralığı: 30°C... +40°C

Arka ışıklı dokunmatik klavye

Radyo frekansı ile tanımlı 

Yüzey ya da sıva altı 

•Arka ışıklı dokunmatik klavye, bu alandaki en ileri teknoloji
 olmakla birlikte, bloke edilmiş ya da zarar görmüş tuşlar gibi
 sorunların önüne geçer, temizlenmesi kolaydır ve misafir,   
 ziyaretçi ya da komşularınız için mükemmel bir izlenim bırakır. 

• Radyo frekansı ile tanımlı giriş, güvenli giriş etiketimizle
 konforlu bir faaliyet sağlar.  Elinizde çanta, kutu vb. taşırken
 kapıyı açmanın ne kadar kolay olacağını hayal edin. 

• Genişletilebilir. Tüm sistem ek kameralar (arka kapıya, bahçeye
 vb.), otomatik kapı açma ya da bina dışı ışıklandırma sistemi ile
 genişletilebilir.

• Kişiselleştirme. TOUCH LINE ailesinin yeni bina dışı panelleri
 mevcuttur:
 -Yalnızca görüntülü ya da yalnızca sesli cihazlar
 -Yüzey ya da sıva altı montajlı
 -Dilediğiniz renk seçenekleri ile
 www.ideaelektronik.com.tr’den ya da en yakındaki
 distribütörünüzden TOUCH LINE hakkında daha fazla bilgi
 alabilirsiniz!

• Hasara dayanıklı 8 mm CAM yüzey ve alüminyum çerçeve asil mal  
 zemelerden oluşan yenilikçi kombinasyonu ile en son teknolojiye  
 sahip tasarımının yanı sıra hasara dayanıklı bir yapı sunar. 
 Hasra dayanıklı 8 mm CAM yüzey ve alüminyum çerçeve.   
 Asil malzemelerden oluşan yenilikçi kombinasyonu ile en son   
 teknolojiye sahip tasarımının yanı sıra hasara dayanıklı bir yapı  
 sunar. 
• Entegre, güçlü kızılötesi ışıklandırma ile gece kapınızın önünde   
 tanımadığınız kişileri net görebilme imkânı sağlar.
• 92° görme açılı ve ± 25° gözlem açılı yönlendirilebilir renkli video  
 kamera ile giriş bölgenizi gündüz ya da gece fark etmeksizin her
 an evinizin içinden kontrol edebilmenize olanak sağlayarak   
 kişisel güvenliğinizi arttırır.
• Hasara dayanıklı 8 mm CAM yüzey ve alüminyum çerçeve.   
 Asil malzemelerden oluşan yenilikçi kombinasyonu ile en son   
 teknolojiye sahip tasarımının yanı sıra hasara dayanıklı bir yapı  
 sunar.
• Işıklı isim ve adres modülü ile gündüz ve gece en iyi görüş   
 imkanı.
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Yeni TOUCH LINE apartman daireleri bina dışı panelleri, konutlar için sunulan sürümlerle 
aynı yenilikçi özellikleri taşıyor.

8 mm güvenli CAM yüzeyi ve alüminyum çerçeve
Şık ve hasara dayanıklı

10 metreye kadar gece görüşü sağlayan 
çok güçlü kızılötesi ışıklandırma

± 25o gözlem açılı yönlendirilebilir renkli video kamera
Uygulama sıcaklık aralığı: 30°C... +40°C

TFT-LCD ekranı: elektronik kişi listesi

Arka ışıklı dokunmatik klavye

Ranyo frekansı ile tanımlı 

Yüzey ya da sıva altı montajı                                                                                                                                          

TOUCH LINE – Bina Dışı Görüntülü ve Sesli Dâhili Konuşma 
Sistemi – Apartman Daireleri

• Buna ek olarak, TFT-LCD ekran, büyük binaların kişi listeleri için mükemmel bir çözüm. 

• Tüm sistem ek kameralar (arka kapıya, bahçeye vb.), otomatik kapı açma ya da merdiven ışıklandırma sistemi ile genişletilebilir.

 www.ideaelektronik.com.tr’den ya da en yakındaki distribütörünüzden TOUCH LINE hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz!
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Bir görüntünün kelimelerden daha fazla şey ifade ettiği basit bir gerçektir. ELECTRA 
olarak biz, sizi ve ailenizi korumanın çok kolay bir şey olduğunu anladık ve bu yüzden 
evinizin dışındakileri yalnızca duyabileceğiniz değil, aynı zamanda gece gündüz fark 
etmeksizin günün her anında görebileceğiniz yeni nesil görüntülü bir dâhili haberleşme 
sistemini TOUCH LINE’ı geliştirdik.

CAM yüzey & Eller serbest 

3,5’’ Renkli TFT-LCD ekran

Arka ışıklı dokunmatik klavye

Sıva altı montajı

TOUCH LINE – Bina İçi Görüntülü ve Sesli
Dâhili Konuşma Sistemi 

• Renkli TFT-LCD ekran, yüksek çözünürlüklü görüntü sunar.

• Kullanıcı dostu ve algılama özelliği bulunan dokunmatik klavye, türünün en gelişmiş çözümü olup videolu haberleşme sisteminin
 kullanımını kolaylaştırır, bloke edilmiş ya da zarar görmüş tuşlar gibi sorunların önüne geçer ve temizlenmesi kolaydır.

• CAM Teknolojisi minimalist tarzı ile zarif bir şıklık sunar. 

• Eller serbest teknolojisi size daha fazla özgürlük imkânı tanır ve el takımlı cihazlarda görünen bloke olma sorunu yaşanmaz.

 www.ideaelektronik.com.tr’den ya da en yakındaki distribütörünüzden TOUCH LINE hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz!

İşte biz buna aileniz için güvenlik ve konfor diyoruz: 



• 1 aile
• Ses ve görüntü sürümleri
• İsim Gösterimi (isteğe bağlı)

Mevcut renkler

• Yalnızca ses sürümü
• Radyo frekansı ile tanımlı giriş
• Kişi listesi (isteğe bağlı)

Mevcut renkler

• Temel özellikler: iletişim, erişim, ses   
 ayarlama, görüntü takibi
• Ses ve görüntü – 2,4’’ ve 3,5’ – TFT-LCD  
 ekran

Mevcut renkler

• 1 veya 2 aile
• Ses ve görüntü sürümleri
• Paralel bağlama ve/veya ek video  
 kamera bağlama seçeneği

Mevcut renkler

• Ses ve görüntü sürümleri
• Radyo frekansı ile tanımlı giriş
• Kişi listesi için TFT-LCD ekran
• Paralel bağlama ve/veya ek
 video kamera bağlama seçeneği

Mevcut renkler

• Temel özellikler: iletişim, erişim, ses ayarlama,
 görüntü takibi
• Ek özellikler: otomatik garaj kapısı açma,
 ışıklandırma sistemi, zil sesi seçme imkânı, açık
 kapı uyarısı
• Ses ve görüntü 3,5’’  TFT-LCD ekran

Mevcut renkler

TOUCH LINE – Temel

TOUCH LINE – Gelişmiş

Bina dışı panelleri
Aile konutları

Bina dışı panelleri
Aile konutları

Bina dışı panelleri
Apartman daireleri

Bina dışı panelleri
Apartman daireleri

Bina içi cihazlar

Bina içi cihazlar
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