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VİSİO
DİYAFONUN YENİ ADI



GÖRÜNTÜLÜ DİYAFON
SİSTEMLERİ



- 4.3” LCD ekran
- Soketli montaj (Ünite vidasız sökülüp takılabilir)
- Görüntü ve ses gizliliği
- Farklı iletișim noktalarından (daire önü zili, dıș kapı zili, kapıcı zili ve güvenlik ) 10 çeșit melodi arasından melodi seçme özelliği
- Çoklu kamera seçimi
- Anti bloke sistem (Daire ünitesi açık unutulduğunda otomatik kapanır, sistem meșgul kalmaz)
- Görevli ve güvenlik ile görüșme
- Bas konuș veya hands free (otomatik konușma) seçeneklerinden birisi tercih edilebilir
- Alarm sistemi entegreli (opsiyonel)
- Daireler arası görüșme (opsiyonel)

Visio 4.3’’ Görüntülü Diyafon 750,00 TL
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Visio 4.3’’ Görüntülü Ahizeli Diyafon 820,00 TL

- 4.3” TFT LCD Ekran
- Soketli montaj (Ünite vidasız sökülüp takılabilir)
- Dokunmatik tușlu
- Ahizeli
- Görüntü ve ses gizliliği
- Manyetik çatal (uzun ömürlü tuș sistemi)
- Farklı iletișim noktalarından (daire önü zili, dıș kapı zili, kapıcı zili ve güvenlik ) 10 çeșit melodi arasından melodi seçme özelliği
- Çoklu kamera seçimi
- Anti bloke sistem (Daire ünitesi açık unutulduğunda otomatik kapanır, sistem meșgul kalmaz)
- Görevli ve güvenlik ile görüșme
- Alarm sistemi entegreli (opsiyonel)
- Daireler arası görüșme (opsiyonel)
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- 7” LCD ekran
- Soketli montaj (Ünite vidasız sökülüp takılabilir)
- Görüntü ve ses gizliliği
- Farklı iletișim noktalarından (daire önü zili, dıș kapı zili, kapıcı zili ve güvenlik ) 10 çeșit melodi arasından melodi seçme özelliği
- Çoklu kamera seçimi
- Anti bloke sistem (Daire ünitesi açık unutulduğunda otomatik kapanır, sistem meșgul kalmaz)
- Görevli ve güvenlik ile görüșme
- Bas konuș veya hands free (otomatik konușma) seçeneklerinden birisi tercih edilebilir
- Alarm sistemi entgreli (opsiyonel)
- Daireler arası görüșme (opsiyonel)

Visio 7” Görüntülü Diyafon 1120,00 TL
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Visio 7” Görüntülü Ahizeli Diyafon 1200,00 TL

- 7” TFT LCD Ekran
- Soketli montaj (Ünite vidasız sökülüp takılabilir)
- Dokunmatik tușlu
- Ahizeli
- Görüntü ve ses gizliliği
- Manyetik çatal (uzun ömürlü tuș sistemi)
- Farklı iletișim noktalarından (daire önü zili, dıș kapı zili, kapıcı zili ve güvenlik ) 10 çeșit melodi arasından melodi seçme özelliği
- Çoklu kamera seçimi
- Anti bloke sistem (Daire ünitesi açık unutulduğunda otomatik kapanır, sistem meșgul kalmaz) Görevli ve güvenlik ile görüșme
- Alarm sistemi entgreli (opsiyonel)
- Daireler arası görüșme (opsiyonel)

www.vso.com.tr
05



-3.5” Yüksek çözünürlüklü Renkli TFT LCD Ekran
-Bas Konuș - Bırak Dinle veya Eller Serbest
 Konușma (Handsfree)
-İșlem yapılmadığında kendiliğinden kapanma
-Çoklu zil desteği
-Farklı renk seçenekleri
-Tek tușla güvenliği ve görevliyi arayabilme (A ve B)
-Tek tușla kapıyı açabilme
-Tek tușla kamera değiștirme 
-Daireler arası görüșme özelliği

Visio 3.5’’ Görüntülü Diyafon 300,00 TL
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SESLİ
DİYAFON



Visio Sesli Diyafon 160,00 TL

- 7” TFT LCD Ekran
- Soketli montaj (Ünite vidasız sökülüp takılabilir)
- Dokunmatik tușlu
- Ahizeli
- Görüntü ve ses gizliliği
- Manyetik çatal (uzun ömürlü tuș sistemi)
- Farklı iletișim noktalarından (daire önü zili, dıș kapı zili, kapıcı zili ve güvenlik ) 10 çeșit melodi arasından melodi seçme özelliği
- Çoklu kamera seçimi
- Anti bloke sistem (Daire ünitesi açık unutulduğunda otomatik kapanır, sistem meșgul kalmaz) Görevli ve güvenlik ile görüșme
- Alarm sistemi entgreli (opsiyonel)
- Daireler arası görüșme (opsiyonel)
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-3.5” Yüksek çözünürlüklü Renkli TFT LCD Ekran
-Bas Konuș - Bırak Dinle veya Eller Serbest
 Konușma (Handsfree)
-İșlem yapılmadığında kendiliğinden kapanma
-Çoklu zil desteği
-Farklı renk seçenekleri
-Tek tușla güvenliği ve görevliyi arayabilme (A ve B)
-Tek tușla kapıyı açabilme
-Tek tușla kamera değiștirme 
-Daireler arası görüșme özelliği

Visio Sesli Ahizeli Diyafon 214,00 TL
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VİSİO
PANEL



- Doğrudan görevliye bağlı zil tușu
- Konnektörlü kolay bağlantı
- Vidasız kilitleme sistemi
- Abonenin ismini ve daire numarasını gösteren LCD ekran
- Sifreyle kapı otomatiği açma
- Tek panelden 750 aboneye bağlanma olanağı
- Aydınlatma tuș takımı
- Fotoselli hareket algılayıcı
- İsim listesini ve menüyü taramada kullanılan yön tușları
- Merkezi konumdan her yöne 32° açıyla ayarlanabilen kameralar
- Geceleri görüntü kalitesini yükselten ledli aydınlatma
- Sıva üstü yada sıva altı montaj imkanı

Visio Görüntülü Kapı Paneli 1480,00 TL
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- Doğrudan görevliye bağlı zil tușu
- Konnektörlü kolay bağlantı
- Vidasız kilitleme sisteme
- Abonenin ismini ve daire numarasını gösteren LCD ekran
- Șifreyle kapı otomatiği açma
- Tek panelden 750 aboneye bağlanma olanağı
- Aydınlatma tuș takımı
- Fotoselli hareket algılayıcı
- İsim listesini ve menüyü taramada kullanılan yön tușları
- Geceleri görüntü kalitesini yükselten ledli aydınlatma

Visio Görüntüsüz Dijital Panel 980,00 TL



ALT YAPI
ÜRÜNLERİ



Visio Güç Adaptörü

Visio Kapı Ayırma Modülü Visio Dijital Kat Santrali

Visio Aktif Kat Santrali
260,00 TL

300,00 TL

812,00 TL

450,00 TL
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Visio Diyafon SantraliVisio Kartlı Geçișli Panel Altlığı

Visio Panel Kartlı Geçiș Kartı Visio Mifare Anahtarlık

920,00 TL560,00 TL

14,00 TL 14,00 TL
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APARTMAN
YÖNETİCİ
PAKETLERİ
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Visio 4.3’’ Görüntülü 
Diyafon Apartman

Yönetici Paketi

Visio 4.3’’ Görüntülü
Ahizeli Diyafon Apartman

Yönetici Paketi

Visio 7’’ Görüntülü
Diyafon Apartman

Yönetici Paketi

Visio 7’’ Görüntülü
Ahizeli Diyafon Apartman

Yönetici Paketi

�2.490,00
�3.240,00
�3.990,00
�4.740,00
�5.490,00
�6.240,00
�6.990,00
�7.740,00
�8.490,00
�9.240,00
�9.990,00

�10.740,00
�11.490,00
�12.240,00
�12.990,00
�13.740,00
�14.490,00
�15.240,00
�15.990,00
�16.740,00
�17.490,00
�18.240,00
�18.990,00
�19.740,00
�20.490,00
�21.240,00
�21.990,00
�22.740,00
�23.490,00
�24.240,00

�2.560,00
�3.380,00
�4.200,00
�5.020,00
�5.840,00
�6.660,00
�7.480,00
�8.300,00
�9.120,00
�9.940,00

�10.760,00
�11.580,00
�12.400,00
�13.220,00
�14.040,00
�14.860,00
�15.680,00
�16.500,00
�17.320,00
�18.140,00
�18.960,00
�19.780,00
�20.600,00
�21.420,00
�22.240,00
�23.060,00
�23.880,00
�24.700,00
�25.520,00
�26.340,00

�2.860,00
�3.980,00
�5.100,00
�6.220,00
�7.340,00
�8.460,00
�9.580,00

�10.700,00
�11.820,00
�12.940,00
�14.060,00
�15.180,00
�16.300,00
�17.420,00
�18.540,00
�19.660,00
�20.780,00
�21.900,00
�23.020,00
�24.140,00
�25.260,00
�26.380,00
�27.500,00
�28.620,00
�29.740,00
�30.860,00
�31.980,00
�33.100,00
�34.220,00
�35.340,00

�2.940,00
�4.140,00
�5.340,00
�6.540,00
�7.740,00
�8.940,00

�10.140,00
�11.340,00
�12.540,00
�13.740,00
�14.940,00
�16.140,00
�17.340,00
�18.540,00
�19.740,00
�20.940,00
�22.140,00
�23.340,00
�24.540,00
�25.740,00
�26.940,00
�28.140,00
�29.340,00
�30.540,00
�31.740,00
�32.940,00
�34.140,00
�35.340,00
�36.540,00
�37.740,00
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VİSİO VİLLA SET

2140,00 TL
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Nexus Diyafon Akıllı Ev Sistemleri İç ve Dıș Ticaret Anonim Șirketi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residance No:201/6 Levent Șișli İstanbul

Tel / Fax: 0212 909 8 876
info: destek@vso.com.tr


