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Domovní telefony / videotelefony

Systémy domovních telefonů

Sestavy (kity) pro malé instalace
Audio- a videosestavy Fermax

Sady pro typicky 1 až 4 účastníky, s dveřním panelem, příslušným počtem
telefonů nebo videotelefonů a napájecím zdrojem. Doplníte už jen vhodný
dveřní zámek/otvírač a máte kompletní řešení domovního interkomu pro
malé instalace.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Vybrat si můžete jak z běžných audio-, tak i videoverzí sestav, u některých dokonce s možností přesměrování hovoru na mobilní telefon
(např. sestava Way-Fi).

DUOX PLUS CITY audio kit pro 1
účastníka s telefonem VEO, bez el.
otvírače

VEO-XS DUOX PLUS WIFi videokit pro
1 účastníka

FERMAX49201

Video kit pro jednoho účastníka v
technologii Duox Plus - propojení
komponent jen po 2 nepolarizovaných vodičích, s handsfree videotelefonem VEO-XS. Podpora WiFi s možností paralelního vyzvánění na mobil
uživatele, bez ohledu na to, kde právě je.

FERMAX94511

Audio kit pro 1 účastníka s panelem
z řady City, telefonem v novém elegatním designu VEO a s napájecím
zdrojem. Technologie Duox Plus komponenty propojíte jen 2 nepolarizovanými vodiči.

WayFi kit - sestava videotelefonu pro
1 účastníka
FERMAX1431

Sestava WayFi pro 1 účastníka. Vstupní panel s 1 tlačítkem, videotelefon
s funkcí přesměrování volání na
mobilní telefon / telefony vlastníka
kamkoliv přes WiFi a následně cloud
(bezplatná funkce). Možnost otevírat
vstupní dveře dálkově přes aplikaci v mob. telefonu.

F-322

Fermax

Systém 2drátových domovních (video)telefonů
Duox v nové verzi Duox Plus

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Systémy domovních telefonů
R

Sestavy videotelefonů (monitorů) a dveřních panelů pro pohodlnou videokomunikaci s návštěvníky. Dveřní panel můžete, podle typu sestavy, s monitory propojit 2- nebo 4drátovou kabeláží, příp. přes klasickou „počítačovou“ síť pomocí
IP struktury.

Domovní telefony / videotelefony

Videosestavy Hikvision

R

R

Video kit pro 1 účastníka s barevným
videotelefonem

R

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

IP Video kit pro 1 účastníka se 7”
černo stříbrným monitorem

DS-KIS202

DS-KIS602

Video kit pro 1 účastníka, obsahuje
dveřní panel DS-KB2411-IM a domovní videotelefon DS-KH2220. 4-drátové propojení komponent.

IP Video kit pro 1 účastníka obsahuje:
DS-KD8003-IME1/ pro povrchovou
instalaci; DS-KH6320-WTE1; standard
PoE switch se 4 porty;16GB micro SD
paměťovou kartu

IP video kit pro 1 účastníka se 7”
monitorem, PoE switchem a 16GB TF
kartou
DS-KIS702

Domovní video kit pro 1 účastníka s
propojením dveřního panelu a monitoru (videotelefonu) přes IP. Dveřní
panel v modulárním provedení s vestavěnou kamerou, 7” handsfree videotelefon s kapacitním dotykovým
displejem, 4portový PoE switch (pro sadu není nutně potřeba samostatný napájcí zdroj) a 16GB micro
SD karta pro záznam.

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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Domovní telefony / videotelefony

Systémy domovních telefonů

Videosestavy Dahua

Sestavy domovních interkomů pro rezidenční nebo malé firemní aplikace, typicky pro 1 účastníka. Komunikace přes IP, případně přes WiFi, s
možností přenosu hovoru i na mobil uživatele.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Sestava videointerkomu pro 1
účastníka, vč. switche, 2drát. systém,
zápust.mont.
KTP01(F)

Sestava IP videointerkomu pro 1
účastníka, včetně Ethernet switche, videomonitoru VTH2421FW-P
a dveřního panelu VTO2202F-P pro
zápustnou montáž.

Sestava videointerkomu pro 1
účastníka, vč. switche, IP/PoE systém
KTP02

Sestava IP videointerkomu pro 1
účastníka, včetne Ethernet switche, videomonitoru VTH2421FB-P a
úzkého dveřního panelu VTO2111D-P-S2 se zabudouvanou čtečkou bezkontaktních karet.

Sestava videointerkomu pro 1
účastníka, PoE/WiFi
KTW01

Sestava IP/WiFi videointerkomu pro
1 účastníka. Komunikace mezi prvky
přes WiFi (volitelně i na mobil uživatele), dveřní panel VTO2211G-WP s
vestavěnou čtečkou bezkontaktních
karet, videomonitor VTH5221DW-S2.

F-324
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Systém DUOX PLUS - Fermax
Hlavní systém spol. Fermax pro domovní komunikaci - ať už jen audio
nebo i video, v jakékoliv kombinaci stále jen po 2 nepolarizovaných vodičích. Jednoduchá kabeláž a topologie i pro dlouhé kabelové trasy, s
libovolnou kombinací telefonů a videotelefonů.

Domovní telefony / videotelefony

Sběrnicová/vícevodičová řešení

Systémy domovních telefonů

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Řešení pro libovolné rozsahy instalací. Přechod z audio verze na video jednoduchou záměnou telefonu za videotelefon (monitor), bez
nutnosti změny v kabeláži. V případě, že sáhnete po WiFi verzi monitorů, můžete zdarma využívat i funkci paralelního vyzvánění na mobil
a komunikovat s návštěvníky, ať jste kdekoliv. Výčet prvků v této kapitole je jen ilustrativní, další varianty (např. instalační rámečky nebo
instalační krabice) najdete na našem webu.

SKYLINE DUOX PLUS základní audio/
video modul, W

DUOX PLUS Telefon v designu VEO

FERMAX73911

FERMAX3444

Základní audio+video modul systému Duox Plus s kamerou a zesilovačem, určený pro vestavbu do
rámů modulárního systému Skyline.
K tomuto modulu si můžete vybrat
libovolnou kombinaci dalších potřebných komponent, které chcete mít u vstupních
dveří, k tomu rozměrově odpovídající rámeček a
výsledkem je panel přesně dle vašich představ.

Telefon pro systém Duox Plus v novém elegantním designu VEO. Magnetické přitažení sluchátka, tlačítko
pro otevření dveří schováno pod
sluchátkem - pohledově neruší. Ovladač regulace hlasitosti na boku těla
pro snadný přístup.

DUOX PLUS VEO-XS 4,3” videotelefon
pro povrchovou instalaci
FERMAX9448

Nástěnný handsfree (bezsluchátkový)
videotelefon systému DUOX Plus v
menším kompaktním designu VEO-XS, s 4,3” LCD a fyzickými tlačítky pro
rychlé a spolehlivé ovládání základních i komfortních funkcí.

Fermax

Systém 2drátových domovních (video)telefonů
Duox v nové verzi Duox Plus
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Systémy domovních telefonů
SKYLINE DUOX PLUS základní audio modul, W
FERMAX73901

Panel City Line DUOX PLUS audio, 1 tlačítko
FERMAX40704

Panel City Line DUOX PLUS audio/color video, 1 tlač.,serie 1,bez inst.krabice
FERMAX40708

Napájecí zdroj s filtrem pro DUOX PLUS, 24VDC-2,5A, 10 DIN
FERMAX4825

Regenerátor DUOX PLUS - posiluje signál pro delší vzdál. a vyšší počet zařízení
FERMAX03268

DUOX (PLUS) zakončení sběrnice, instaluje se na rozbočení v instalaci
FERMAX3255

SKYLINE VDS/DUOX modul, 1 dvojité tlačítko, 201 V
FERMAX7376

SKYLINE VDS/DUOX modul, 2 dvojitá tlačítka, 202 V
FERMAX7372

SKYLINE modul DIGITAL klávesnice LYNX/DUOX, W
FERMAX7457

SKYLINE modul DIGITAL displej DUOX, W
FERMAX7450

SKYLINE panel 1 okénko, Série 1, rozměry 130mm x 128mm
FERMAX7341

SKYLINE panel 3 okénka, Série 4, rozměry 130mm x 199mm
FERMAX7333

TELEFONY

SKYLINE panel 5 okének, Série 6, rozměry 130mm x 294mm
FERMAX7335

DUOX PLUS Telefon v designu VEO
FERMAX3444

DUOX PLUS VEO-XS 4,3” videotelefon pro povrchovou instalaci
FERMAX9448

DUOX PLUS VEO-XS WiFi 4,3” handsfree videotelefon pro povrchovou instalaci
FERMAX9449

DUOX PLUS VEO 4,3” videotelefon pro povrchovou instalaci
FERMAX9445

DUOX PLUS VEO WiFi 4,3” videotelefon pro povrchovou instalaci
FERMAX9446

DUOX PLUS VEO XL 7” videotelefon pro povrchovou instalaci
FERMAX9468

DUOX PLUS VEO XL WiFi 7” videotelefon pro povrchovou instalaci s WiFi
FERMAX9469

DUOX PLUS konektor pro instalaci všech monitorů řady VEO & VEO-XS
FERMAX9447

VEO DUOX PLUS Audio jednotka portýra, černá
FERMAX09423
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VSTUPNÍ DVEŘNÍ PANELY
& KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ V OBYTNÉM PROSTORU
DVEŘNÍ PANELY
NE

W

MARINE
Souvislý hliníkový pro�il.

Modulární hliníkový panel.
DUOX PLUS

4+N

VDS

DUOX PLUS

4+N

VDS

Souvislý hliníkový pro�il.

Souvislý hliníkový pro�il.

Panel z nerezové oceli. Odolný vůči vandalismu.
Možnost laserového gravírování.

MEET

MEET

MEET

GUARD UNIT

marine

marine
Panel z nerezové oceli. Odolný vůči
vandalismu. Možnost laserového
gravírování.
4+N
VDS
VDS

4+N

DUOX PLUS

4+N
VDS
VDS

4+N

Audio jednotka

S přenosem videa

DUOX PLUS

MEET

TELEFONY

DUOX PLUS

Panel z nerezové oceli. Odolný vůči
vandalismu. Možnost laserového
gravírování.

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ

NE

4,3” videotelefon
se sluchátkem

4,3” handsfree
videotelefon

S možností přesměrování
na mobilní telefon

NE

S možností přesměrování
na mobilní telefon

Bez WiFi

DUOX PLUS

W

7” handsfree videotelefon

S možností přesměrování
na mobilní telefon

Bez WiFi

W

DUOX PLUS

Bez WiFi

Handsfree videotelefon s rozsáhlou
nabídkou funkcí. Přesměrování hovorů
na mobilní telefon. Android APPs.

Handsfree videotelefon. Video hovory
s recepcí. Přesměrování hovorů na
mobilní telefon.

MEET

MEET

DUOX PLUS

Bez WiFi
VDS

NE

W

Basic

Handsfree
videotelefon.
VDS

DUOX PLUS

4+N

VDS

Extra

DUOX PLUS

VDS

Hands-free

4+N

DUOX PLUS

VDS

More Powerful
VĚTŠÍ
KAPACITA

VĚTŠÍ
FLEXIBILITA

VÍCE
TECHNOLOGIE

VÍCE
FUNKCÍ

2 vo d i če

Roz ši ř i tel né

Uživatel sky

Plně digitální vstupní

Až 10 vstupních panelů a 10 jednotek

Protože je systém zcela digitální, tak použitá

systém, který pracuje se 2

portýra pro hlavní vstupy.

nepolarizovanými vodiči v

Až 10 vstupních panelů a 10 jednotek

celé instalaci.

portýra na každou budovu nebo
blokový vstup. Až 100 bloků nebo

VĚTŠÍ
KONEKTIVITA

kabeláž má mnohem menší vliv na kvalitu a
výkon systému. Navíc je požadováno velice
málo podpůrných komponentů/prvků/, což
značně šetří čas instalace.

TELEFONY

dílčích bloků.

I n t u i ti v n í

Ž á d n é l im it y

Produktov á řada

Videotelefony DUOX PLUS

DUOX je navržen pro všechny

Široká nabídka vstupních

P ř i p o j e n í /s p o j e n í
p ro ka žd é h o

lze naprogramovat pouze za

typy instalací; velké nebo malé,

panelů a koncových zařízení
s exkluzivním designem a

S DUOX PLUS může FERMAX představit jakoukoliv

několik sekund přímo z OSD

jednoduché nebo složité, vertikální

menu.

nebo horizontální instalace.

pokročilými funkcemi bez
jakéhokoliv navýšení ceny.

budovu nebo domov na světě s konektivitou, zahrnující
přesměrování hovorů na mobilní telefon, a to i v těch
nejzákladnějších videotelefonech.

MÉNĚ KOMPONENTŮ NUTNÝCH PRO INSTALACI.
ŽÁDNÉ PATROVÉ DISTRIBUTORY.
ŽÁDNÉ DEKODÉRY. ŽÁDNÉ PŘEPÍNAČE.

REF.4812
REF.4812

REF.4812

REF.4812

Vždy snadné. Stačí přidat potřebné regenerátory podle vzdáleností.

marineelite
V RÁMCI ŘADY MARINE, EXKLUZIVNÍ ZAKÁZKOVÉ
PROVEDENÍ NABÍZEJÍCÍ MAXIMÁLNÍ SVOBODU,
PŘEDSTAVIVOST

A

TVOŘIVOST:

JAKÁKOLIV

BARVA, VELIKOST NEBO SKLADBA PANELU.

Colour

Composition

Size

RAL 3020

RAL 5005

TELEFONY

GOLD

RAL 9018

RAL 9005

Díky nerezové oceli s krytím IP54 IK09 je panel předurčen pro umístění
do nejkorozivnějších a vlhkých prostředí.
MARINE je řada antivandal dveřních panelů v provedení audio anebo
video. Je vyroben z nerezové oceli 316L o tloušťce 2,5 mm. MARINE je
jedním z nejodolnějších venkovních panelů, a to díky vysoké kvalitě jak

RAL 9016

použitých materiálů, tak výrobních procesů.

Fermax
nabízí
možnost
laserového
gravírování pro označení MARINE panelů.
Laserové gravírování je k dispozici pouze pro
panely v barvě nerezové oceli. Jiné barevné

Pro každý projekt

řešení nelze vyrýt.

požadavků.

možnost volby různých
velikostí a skladby
panelu podle osobních

TELEFONY

DUOX

PLUS

přináší

nejvýkonnější

2vodičový

Technologie FERMAX MEET IP je 100% IP systém pro

digitální systému do vašeho domova.

rezidenční komunikace.

S DUOX PLUS otevírá Fermax svět připojení k jakémukoli

Možnost přijímat hovory na váš mobilní telefon je

typu budovy a domu, včetně přesměrování hovorů na

standardní. Musíte jen mít nainstalovaný videotelefon v

zapnutý mobilní telefon a to i v těch nejzákladnějších

apartmánu. Stáhněte si zdarma aplikaci MEET ME a připojte

videotelefonech. Stáhněte si zdarma BLUE aplikaci a

až 8 smartphonů na stejný byt.

připojte se k domovu.

KIT WAY-FI vám dává CELKOVOU SVOBODU.
Díky

připojení

Wi-Fi

zabudovanému

do

Pokud máte ve vaší domácnosti videotelefon FERMAX nebo

vašeho

telefon s VDS technologií, můžete si nyní volání od domovních

videotelefonu jste to vy kdo může přesměrovat svůj

dveří domů nechat přesměrovat na svůj mobilní telefon. A bez

videovrátník na váš smartphone, přijmout hovor,

ohledu na to, jak staré je vaše vybavení. Vše, co k tomu potřebujete

odpovědět a otevřít dveře, pokud chcete.

je pouze nový Wi-Box od společnosti Fermax a zůstaňte ve spojení s

Bez ohledu na to, kde jste, vždy si můžete zvolit svoji

vaším domovem odkudkoliv na světě a užijte si svůj volný čas, i když

nejjednodušší cestu. Udělejte to po svém, když jste

nejste doma.Musíte si pouze stáhnout mobilní aplikaci a spárovat Wi-

pryč!

Box s vaší domácí WiFi sítí.

Řešení pro menší a střední (VDS) až rozsáhlé (MDS) instalace s digitálním
přenosem dat a řadou zajímavých funkcí, např. integrovaným přístupovým
systémem s centralizovanou správou.

Domovní telefony / videotelefony

Systémy VDS a MDS - Fermax

Systémy domovních telefonů

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Pomocí modulu WiBox můžete jako videotelefony využít i mobily uživatelů, díky funkci přesměrování volání (paralelního vyzvánění) na
mobil, ať je uživatel kdekoliv. Modul WiBox připojíte k libovolnému telefonu nebo videotelefonu i ve starých instalacích VDS, a podstatně
tak zvýšíte komfort uživatelů při hovorech s návštěvníky.

VDS DIRECT CITY audio panel pro až
199 účastníků, bez inst.krabice

iLOFT VDS telefon Extra, handsfree,
rozměry 146,5 x 90 x 20 mm

FERMAX7308

FERMAX5601

VDS DIRECT audio panel s vyvolávací
klávesnicí, která také nabízí 1 přístupový kód pro aktivaci zámku. Panel
neobsahuje instalační krabici S5.

Designové provedení hands free
telefonu v extra tenkém provedení
pro povrchovou instalaci. Vyroben z
odolného plastu ABS s povrchovou
úpravou „leštěného zrcadla” pro snadné čištění. Obsahuje 1 funkční tlačítko
pro volitelné funkce.

VDS DIGITAL CITY video/color panel,
serie 7, bez inst.krabice
FERMAX7299

VDS WiBox, modul pro přesměr.
hovorů v systému VDS na mobil

Video panel VDS DIGITAL je vhodný
pro budovy s až 199 bytovými jednotkami. LCD displej s vyvolávací klávesnicí minimalizuje velikost panelu a
umožňuje přehledné listování v seznamu uživatelů s možností vložení
až 350 jmen a přístupových kodů pro ovládání el.
zámku. Panel neobsahuje instalační krabici S7.

Modul umožňující přesměrování hovorů, mířených na koncové zařízení
uživatele, na aplikaci v jeho mobilním telefonu, a tedy komunikaci s
návštěvníkem v podstatě odkudkoliv. Připojení k libovolnému telefonu
nebo monitoru VDS, i ve starších instalacích.

FERMAX3266

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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Systémy domovních telefonů

Analogové interkomy
Analogové interkomy 2N

Designové, funkční i superodolné - všechny tyto přívlastky můžete přiřadit
špičkovým interkomům od 2N v různých vzhledových a fyzických provedeních. Využijete je například všude tam, kde nelze použít IP infrastrukturu.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Nejodolnější Force, designově nestárnoucí Vario, výrazně oranžový Safety pro místa nouzového volání nebo malý Uni? Vybírat je z
čeho. Navíc s jednoduchým zapojením i zprovozněním a možností propojení s vaší stávající analogovou pobočkovou ústřednou.

Vario audio panel pro Pbú, 3 tlač.,
klávesnice, povrchová instalace
9135130K

Dveřní interkom se zajímavým designem podporující přenos hlasu i videa. Pro přenos hlasu a ovládání dveří
využívá analogovou telefonní linku.
Jednoduše se integruje do stávajícího
telefonního systému firmy, stačí jej
pouze napojit na analogovou ústřednu, bez nutnosti měnit již existující infrastrukturu či kupovat
další doplňkové prvky. 3 tlačítka se jmenovkami pro
přímé volání, klávesnice pro zadání čísla volané stanice z adresáře.

F-332

UNI analogový audio panel, 2
tlačítka
9153202

Uni je dveřní interkom pro přenos
hlasu a ovládání dveří pomocí analogové telefonní linky. Jednoduše se
integruje do stávajícího telefonního
systému firmy, stačí jej pouze napojit
na analogovou ústřednu, bez nutnosti měnit již existující infrastrukturu či kupovat
další doplňkové prvky. 2 tlačítka se jmenovkami pro
přímé volání.

Force audio analogový panel
pro Pbú/GSM/PSTN, 1 tlačítko,
klávesnice, IP65

Safety (analog), 1 podsvětlené
tlačítko bez jmenovky, IP65

FORCE9151201K

9152201

Interkom s extrémní odolností proti
vandalizmu i vnějším vlivům s přenosem audia pro náročné instalace.
Využívá analogovou telefonní linku;
jednoduše se integruje do stávajícího
telefonního systému firmy, bez nutnosti měnit již existující infrastrukturu či kupovat
další doplňkové prvky. 1 tlačítko se jmenovkou pro
přímé volání, klávesnice pro výběr volané stanice z
adresáře.

Analog Safety je kompaktní nouzový interkom, který odolá extrémním
teplotám, prašnosti, mechanickému
poškození i vandalismu. V kombinaci
s 2N GSM bránami ho lze využít i na
místech bez telefonní infrastruktury.
Nepřehlédnutelná oranžová barva a modře pod svícené tlačítko zaručí, že ho v případě potřeby každý
snadno najde a pouhým stisknutím tlačítka se dovolá pomoci.

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Systémy domovních telefonů

IP systém interkomů 2N
Špičkové IP interkomové systémy pro takřka libovolné potřeby. Malá řešení 2N Uni, jednodílné panely Vario, modulární systém Verso, superodolné provedení Force i špičkový IP Style; vše doplněno sadou designových
koncových prvků (videotelefonů).

Domovní telefony / videotelefony

IP interkomy

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Široké možnosti nastavení, funkce pro automatizaci (volné uživatelské programování chování systému), úzké propojení s přístupovým
systémem, včetně realizace pokročilé přístupovky samotnými prvky 2N, nebo takřka bezbřehé možnosti integrace s dalšími systémy a
technologiemi - to jsou interkomová a přístupová řešení 2N.

2N IP Verso základní audio jednotka
s 1 tlačítkem
9155101

2N IP Verso modul 5 tlačítek
9155035

Základní jednotka modulárního IP
systému Verso pro přenos audia s
jedním tlačítkem se jmenovkou pro
přímé volání je určena pro instalaci
do dvou- nebo třímodulového montážního rámečku. Montážní rámečky
jsou v provedení pro instalaci na povrch a pro instalaci pod omítku. (Montážní krabice pod omítku se
objednává samostatně.)

Modul s 5 tlačítky rychlé volby pro
modulární systém Verso. Využijete jej
všude tam, kde potřebujete zajistit
přímé volání na až 6 stanic (včetně 1
tlačítka na základním audio nebo video modulu Verso) bez nutnosti volby čísla volané stanice na číselné klávesnici.

2N IP Handset - nástěnný IP telefon,
bílý

IP Indoor Compact, bílá handsfree
jednotka, 4,3” obrazovka

1120101W

91378501WH

Nejdostupnější odpovídací jednotka
od 2N pro IP interkomové systémy.
Provedení v bílé barvě (dostupná i v
černé) pro instalaci na zeď nebo na
stůl, s tlačítkem pro otevření dveří.
Podpora PoE - stačí jen zacvaknout
Ethernetový kabel a je připojeno.

Elegantní řešení video komunikace.
Instalace připojením jediného UTP
kabelu a konfigurace přes webové
rozhraní nebo vzdáleně přes portál
my2N. Minimalistický design, povrch
z tvrzeného skla, barevný 4.3“ displej
a intuitivní ovládání pomocí kapacitních tlačítek
vedle displeje, záznamy o zmeškaých hovorech,
přepínání pohledů z IP kamer nebo třeba přivolání
výtahu dedikovaným tlačítkem.

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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IP INTERKOMY
2N® MOBILE KEY
Mobilní telefon místo karty
Proč nosit další kartu, když aplikace v telefonu ji dnes dokáže
plnohodnotně nahradit? S aplikací 2N® Mobile Key a 2N čtečkami
vybavenými Bluetooth technologií dopřejete svým zákazníkům
moderní, pohodlné a naprosto bezpečné řešení přístupu.
S telefonem v kapse se stačí dotknout čtečky a dveře se otevřou
ještě rychleji než při použití karty. Navíc za aplikaci ani za mobilní
přístupové údaje nic neplatíte!

2N IP INTERKOMY
TELEFONY

#1 na trhu IP interkomů
Nedílnou součástí našeho řešení jsou i IP interkomy. Ty k zajištění
přístupu do budovy ještě přidávají obousměrnou komunikaci mezi
návštěvou a recepcí. Hodí se tak na vchodové dveře, vjezdy do
garáží nebo vstupy na jednotlivá patra v budově. Na výběr máte
z 8 různých typů. Mezi největší přednosti 2N interkomů patří
snadná integrace s dalšími systémy v budově - video-monitorovací,
telefonní či systém správy budovy.

ŘEŠENÍ PRO VÝTAHY
Kontrola přístupu do pater
Výtahy jsou jedním ze způsobů, jak vstoupit do daného patra.
Proto by měly být součástí uceleného řešení přístupového
systému. Naše řešení se skládá z libovolné čtečky 2N Access Unit
instalované v kabině výtahu a releového Axis A9188 I/O modulu.
Uživatel se v kabině výtahu autorizuje svou kartou, telefonem či
otiskem prstu a následně může jen do pater, kam má oprávnění.
Některá patra, např. s restaurací, jsou dostupná všem, bez nutnosti
autorizace. Vše je jednoduše nastavitelné ze softwaru
2N® Access Commander.

Podrobnější popis 2N IP interkomů a přehled odpovídacích jednotek
najdete v sekci „Systémy domovních telefonů“.

Ucelený systém dveřní komunikace od 2N má s klasickými domovními zvonky
společného už jen pramálo. Moderní interkom u vchodových dveří, elegantní
a multifunkční odpovídací jednotky v bytě a chytré čtečky u vstupu do
společných prostor jsou toho důkazem. Správa přístupu do objektu je díky
nim pohodlnější a bezpečnější než kdy dřív.
Výhodou je také vzdálená správa všech 2N zařízení. Facility manager dnes může
zajistit jakékoli změny online, aniž by musel do domu vkročit technik. Naše řešení
lze navíc i snadno integrovat – ať už s kamerovým systémem nebo řešením pro
správu budovy. Šetří tak čas i peníze.

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, CZ, +420 225 271 400 , obchod@2n.cz, www.2n.cz

TELEFONY

SYSTÉMY
DOMOVNÍCH
TELEFONŮ

ODPOVÍDACÍ JEDNOTKY
2N IP INTERKOMY
Chytré interkomy nejen pro volání
2N IP interkomy u vchodových dveří zajišťují bezpečnost celé
budovy. Kombinují v sobě moderní design s intuitivním ovládáním
a pohodlným řešením přístupu do budovy. Na výběr máte
z několika variant. Pro vchodové dveře použijte modulární
interkom 2N® IP Verso s dotykovým displejem a kombinovanou
RFID & Bluetooth čtečkou.

TELEFONY

Rezidentům zajistíte bezpečný a pohodlný vstup do domu
s využitím mobilního telefonu a návštěvníci se přes dotykový
displej intuitivně dovolají konkrétní osobě. Pro moderní novostavby
zvolte luxusní, plně dotykový 10” interkom 2N® IP Style, který je
navíc vybaven i full HD kamerou pro perfektní zobrazení volajícího
za všech světelných podmínek.

2N ODPOVÍDACÍ JEDNOTKY
Elegantní jednotky do každého bytu
V našem portfoliu najdete celou škálu odpovídacích jednotek,
které se hodí jak do rezidenčních projektů, tak i na recepci
kancelářské budovy. Všechny vynikají svým stylovým designem,
povrch mají chráněný tvrzeným sklem a nabízí audio v té nejlepší
kvalitě. Náš vlastní 2N OS zaručuje jejich spolehlivost, snadnou
konfiguraci a bezpečnost. Sami si vyberte, zda potřebujete pouze
audio jednotku, nebo zda chcete menší (4.3”) či větší (7”) displej
pro zobrazení volajícího. Případně zvolte jednotku s Android OS,
která může být součástí řešení domácí automatizace.

2N® MOBILE VIDEO
Buďte k zastižení i mimo domov
S naší chytrou aplikací 2N® Mobile Video pro mobilní telefony již
nezmeškáte žádný hovor z interkomu. Ať už jste v práci, nebo
na dovolené, můžete jednoduše komunikovat s návštěvníky
a mít přehled o dění před domem. Stejně tak snadno otevřete
odkudkoliv dveře například kurýrovi, který vám doručuje balíček.
Aplikace vyniká svou rychlostí a naprostou spolehlivostí.
K dispozici je pro platformy iOS a Android.

2N SLUŽBY
Služby usnadňující integraci a správu 2N zařízení přes internet

MY2N CLOUD PLATFORMA
Správa a konfigurace všech 2N zařízení z jednoho místa – to nabízí cloudová služba
2N® Remote Configuration. Jejími základními stavebními kameny jsou spolehlivost,
bezpečnost a stabilní výkon. Právě to umožní nastavovat všechna 2N zařízení
v celém objektu vzdáleně v reálném čase. Který interkom má kam volat? Má kromě
odpovídací jednotky v bytě paralelně zvonit i mobilní telefon? To se jednoduše nastaví přes zabezpečený kanál přes internet. Náklady na případné výjezdy techniků
se tím snižují na nulu a rychlost oprav násobně zvyšuje. Využití všech těchto výhod
je zcela zdarma.

Zdarma, kdykoliv a odkudkoliv – takové je online studium na 2N Academy.
Nový portál nabízí dokonalé seznámení s 2N produkty a získání jistoty při jejich
instalaci a konfiguraci. Skrze sérii online webinářů a interaktivních kurzů může
profesionality dosáhnout každý. Nabyté znalosti doloží získaný certifikát.

2N PROJECT DESIGNER
Nakonfigurujte 2N interkomy tak, aby splňovaly požadované funkce. Zkombinujte
je s 2N odpovídacími jednotkami a přístupovými čtečkami, přidejte příslušenství
a poté si stáhněte seznam položek v XLS souboru.

2N INTEGRATION HUB
Současné rezidenční budovy jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi,
který významně zvyšují komfort bydlení. Schopnost integrace se systémy
domácí automatizace je pro 2N produkty klíčovou vlastností. Navštivte proto
naši platformu 2N Integration HUB a podívejte se, jak 2N produkty co nejsnáze
integrovat i do vašeho řešení.

2N VIRTUAL EXPERIENCE
Nová aplikace vám ukáže, jaké konkrétní produkty se nejlépe hodí do vašeho
projektu, ať už se jedná o bytový či rodinný dům, nebo komerční budovu.
Produkty si můžete důkladně prohlédnout ze všech stran. Animace vám
dokonce ukáže, z jakých jednotlivých dílů se skládají. Zkuste to a projděte
se po virtuální budově.

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, CZ, +420 225 271 400 , obchod@2n.cz, www.2n.cz

TELEFONY

2N ACADEMY

Domovní telefony / videotelefony

Systémy domovních telefonů

IP systém interkomů Hikvision

Hikvision vám nabídne interkomy pro menší instalace s několika uživateli i
modulární systém, vhodný pro rozsáhlejší objekty. Vše doplněno škálou videotelefonů (monitorů) pro přizpůsobení takřka jakýmkoliv požadavkům.

R

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
TELEFONY

V modulárním systému si můžete poskládat funkcionalitu i vzhled svého budoucího panelu sami - kombinací základní jednotky s kamerou s libovolnou skupinou modulů s tlačítky, klávesnicí, LCD displejem, čtečky karet apod. A to vše do rámu pro instalaci na povrch
nebo zapuštění pod omítku. K tomu si přidejte možnosti hovoru na mobilní telefony, snadné propojení s kamerovým systémem včetně
společné správy a hromadu dalších zajímavých uživatelských funkcí.

R

Hlavní jednotka modulárního IP
interkom systému

R

DS-KD8003-IME1/EU

DS-KV8413-WME1

Hlavní
jednotka
modulárního
dveřního IP interkom systému; 1 vyzváněcí tlačítko, vestavěná kamera a
audiokomunikátor, připojení max. 8
modulů (doplňková tlačítka, klávesnice, přístupová čtečka atd.)

R

Designový handsfree videotelefon
pro modulární interkom systém
(možnost WiFi )
DS-KH8350-WTE1/EU

Designový monitor (videotelefon)
pro modulární IP interkom systém. 7”
LCD s kapacitní dotykovou plochou,
fyzické tlačítko pro otevírání dveří,
napájení i přes PoE, volitelně komunikace i přes WiFi.

F-338

Dveřní IP videopanel 2.gen. se 4
tlačítky, 2MPx a IR přísvitem, kov.
provedení
Dveřní IP videopanel 2. generace v
kov. provedení se 4 tlačítky, 2MPx
kamerou s IR přísvitem a vestavěnou
Mifare čtečkou pro přístupové funkce, Ethernet s PoE + WiFi.

R

Android 10” IP videotelefon pro
modulární interkom systém
DS-KH9510-WTE1

IP bytový dotykový monitor s 10,1”
obrazovkou s PoE napájením a OS
Android. Nové uživatelsky přívětivé
dotykové ovládání a kapacitní dotykový barevný IPS displej. Nezávislé
otevírání 2 zámků, komunikace s mobilním klientem (smartphone, tablet) rozlišení 1024
x 600 px.

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

HLAVNÍ VLASTNOSTI
IP VIDEO INTERKOMOVÝCH SYSTÉMŮ

VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU
•

2 MP Fisheye kamera s WDR a skvělým nočním
viděním

SNADNÉ UŽÍVÁNÍ
•
•
•
•
•

Pohodlné ovládání prostřednictvím mobilní aplikace
Řízení přístupu k bráně a ovládání výtahu pro byty
Řízení přístupu na příjezdovou cestu a ovládání
dveří pro vily
Bohaté funkce pro jakýkoli situace: PIN / uzamknutí /
heslo / zpráva / mód nerušit / možnost zvolení
vyzvánění a další

FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI
•
•

Snadno rozšiřitelné pomocí různých modulů
Různé instalační rámy, které lépe zapadnou do
jakéhokoli prostředí

ELEGANTNÍ & UŽITEČNÝ DESIGN
•
•

Elegantní design
Oceněná vnitřní stanice Reddot

•
•
•

Správa klienta all-in-one
Video nahrávání na DVR / NVR
Prohlížení přenosu IP kamer
z vnitřních stanic

TELEFONY

CCTV INTEGRACE

MODULÁRNÍ DVEŘNÍ STANICE

Modulární interkomové produkty společnosti Hikvision
v ynikají pohodlnou instalací a možnostmi flexibilní ho
rozšíření. Kompletní balíček obsahuje hlavní modul s několika
rozšiřujícími moduly od tradičního jmenovkového štítku a
modulu klávesnice až po čtečky karet a indikační moduly, které
zákazníkům poskytují spoustu funkcí.

Hlavní

Indikační modul

VNITŘNÍ STANICE

Tyto tři vnitřní stanice získaly skvělé komentáře pro své
čisté a jednoduché provedení a pro vynikající interaktivní
zážitek. Sedmipalcová vnitřní stanice Ultra Series získala
cenu Reddot v roce 2017. Její nově navržené rozhraní
spolu s každodenními funkcemi, jako je vzdálené
odemykání, náhled IP kamery, interkom mezi vnitřními
stanicemi a protokoly hovorů, slibují všude pohodlný
výkon. Standardní PoE, instalace na zeď a bezdrátové
připojení umožňují rychlou a snadnou instalaci a
konfiguraci.

Displej modul

Pro Series Indoor Station
7-inch
Modulární venkovní stanice
(přizpůsobitelný)

Prázdný modul

Čtečka karet

Klávesnicový
modul

Jmenovkový

Ultra Series Indoor Station
7-inch

Ultra Series Indoor Station
10-inch

ŘEŠENÍ PRO BYTY

Řešení pro bytové domy podporuje až 500 vnitřních stanic, mezi kterými je k dispozici
komunikace. Pro jednu budovu lze nainstalovat více dveřních stanic a obyvatelé je mohou
odemknout pomocí karty nebo hesla. Díky integraci s řídicím systémem výtahu je celý
systém ještě bezpečnější. Řešení IP Video Interkom pro byty od společnosti Hikvision je
nejlepší volbou pro interkom a bezpečnostní systém v budovách
Kapacita systému (bez Master stanice)
9 dveřních stanic + 500 vnitřních stanic

*s Master stanicí je možné další rozšíření kapacity

Byt
Vnitřní stanice řady Pro (7 palců)
•
Dotyková obrazovka
•
Živý přenos z IP kamery
•
Automatické zachycení obrazu
pro zmeškaný hovor
•
Standard PoE

TELEFONY

Byt
Vnitřní stanice řady Ultra (7 palců)
•
IPS dotyková obrazovka
•
Oceněný design
•
Živý přenos z IP kamery
•
Automatické zachycení obrazu pro
zmeškaný hovor
•
Standard PoE

Hlavní vchod
Hlavní modul + Jmenovkový modul
•
Fisheye kamera
•
Noční vidění
•
Odemknutí dveří kartou nebo heslem
•
Nahrání videa do CCTV systému
•
Mobilní aplikace pro volání jedním
dotykem a vnitřní stanice

Postranní vchod
Hlavní modul + Čtečka karet + Klávesnice
•
Fisheye kamera
•
Noční vidění
•
Odemknutí dveří kartou nebo
heslem
•
Nahrání videa do CCTV systému
•
Mobilní aplikace pro volání jedním
dotykem a vnitřní stanice

Hlavní vchod
Síťová kamera
Výtah
Kontrolní stanice výtahu
Master
Kontrola až 128 pater

R

Interkomová řešení Dahua sahají od malých instalací pro několik uživatelů s
1- až 4tlačítkovými panely až po komponenty pro rozsáhlé systémy. K tomu
snadné propojení s kamerovým systémem a řada nadstandardních funkcí,
třeba přesměrování volání na mobil.

Domovní telefony / videotelefony

IP systém interkomů Dahua

Systémy domovních telefonů

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Prakticky libovolnou funkcionalitu dveřního panelu si můžete poskládat z dostupných komponent modulárního systému - základní
jednotky s kamerou a k ní libovolné kombinace tlačítkových, čtečkových nebo klávesnicových modulů. Na straně uživatelů pak videotelefony z řady dostupných typů - včetně např. v této kategorii unikátních sluchátkových provedení.

Venkovní „villa” dveřní panel se 2
tlačítky, kovové tělo, 2 MPx, Night
vision

Zákl. modul s kamerou pro modul.
intekom systém řady 42xx
VTO4202F-P

Venkovní „villa” IP dveřní panel v
odolném kovovém provedení pro
menší instalace se 2 tlačítky, 2 MPx
kamerou s nočním viděním a hlasovou indikací. Napájení pomocí PoE
nebo 12 Vss.

Základní video modul s kamerou pro
modulární intekomový systém. Jednoduše k němu přidejte libovolné
další modulární prvky z řady 4202 a
vytvořte si vlastní kombinaci dostupných funkcí - s tlačítky, klávesnicí, info
displejem nebo třeba čtečkou otisků prstů pro pohodlný vstup uživatelů do objektu.

Modul přístupové klávesnice pro
modul. interkom systém řady 42xx

Domovní IP videotelefon s 10”
dotykovým LCD, handsfree, černý

VTO4202F-MK

VTH1660CH

Modul přístupové klávesnice pro
modulární interkomový systém řady
4202. Přidejte jej k základnímu modulu VTO4202F-P (klidně i s dalšími
volitelnými prvky) a máte hned řešení
pro volání na velký počet stanic i přístupy uživatelů kódem.

Černý handsfree (bezsluchátkový)
domovní IP videotelefon s 10” kapacitním dotykovým LCD s kovovým
rámečkem. Podopora jednoduchého
zabezpečovacího systému, volitelná
SD karta jako úložiště snímků a videí.

VTO3211D-P2
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TELEFONY

IP VIDEOINTERKOMY

Domovní IP videotelefony jsou navrženy s důrazem na kvalitu provedení a funkčnost. K dispozici je široká škála
provedení videovrátníků od jednotlačítkových až po modulární varianty s možností výběru různých materiálů.
Předností videointerkomů je jejich snadná ovladatelnost, zasílání notifikací na mobilní telefon, nebo také možnost
správy připojených elektrických zámků. Kamery ve vstupních panelech disponují nočním přísvitem pro snímání
osob za zhoršených světelných podmínek. Důležitým faktorem je možnost nahrávání do kamerového systému - do
nahrávacích zařízení NVR i XVR, abyste nepřišli o důležitá obrazová data v případě nežádoucí události. Novinkou je použití
standardního komunikačního protokolu SIP 2.0, nejen pro vyšší kvalitu videokomunikace ale také širší implementace
videotelefonů do SIP serverů třetích stran. Nově je také možné vytvořit SIP server na hlavní VTO jednotce a napojit na
ní podružné VTO jednotky do jednoho, komplexního interkom systému. Samozřejmostí je české a slovenské uživatelské
rozhraní a audio. Bezplatná mobilní aplikace umožňuje zobrazení videa z jednotky, přesměrování hovoru, ovládaní
elektrických zámků připojených na jednotlivé VTO jednotky. U vybraných jednotek je možné použít 2-wire, tedy
dvoudrátové zapojení.

VTO

Video monitor
VTH5241E-H

VTH
VTH2

Switch
witch

VTH1

Venkovní jednotka
VTO2000A

APP
Internet
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VNITŘNÍ JEDNOTKY
PRODUKTY S OZNAČENÍM VTH

VTH5421E(W)-H

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
7” TFT dotykový displej
rozlišení 1024×600
sluchátko pro rušné prostředí
alarmové vstupy/výstupy
microSD až do 32GB
DC12V / PoE (802.3af)

VTH5221D/DW-S2

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
7” TFT dotykový displej
rozlišení 1024×600
alarmové vstupy/výstupy
připojení zařízení AirFly
možnost Wi-Fi připojení
microSD až do 32GB

VTH1550CH-S2

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
7” TFT dotykový displej
rozlišení 1024×600
alarmové vstupy/výstupy
microSD až do 32GB
DC12V / VTNS1060A (2-wire)

VTH2421FB/FW-P

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
7” TFT dotykový displej
rozlišení 1024x600
alarmové vstupy/výstupy
vestavěná paměť 8GB
DC12V / PoE (802.3 af)

VTH5341G-W

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
10” TFT dotykový displej
Android 8.1 OS
rozlišení 1024x600
alarmové vstupy/výstupy
microSD až do 256GB
DC12V / PoE (802.3 af), Wi-Fi

TELEFONY

DC12V / PoE (802.3af)

www.dahuasecurity.com

VENKOVNÍ JEDNOTKY
PRODUKTY S OZNAČENÍM VTO

VTO4202F-X

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Modulární tlačítková jednotka

náhrada za VTO2000A-X 2Mpx kamera,
160° úhel záběru; modul s 1/3/5 tlačítky
modul s klávesnicí, displejem, otiskem
prstů, široká paleta instalačního
příslušenství, odemykání 2 zámků,
krytí IP65, odolnost IK07
DC12V / PoE (802.3af), 2-wire

VTO3211D-P/P2/P4-S2

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
1 / 2 / 4 tlačítková jednotka

2Mpx kamera, 140° úhel záběru
noční přísvit do 5m
čtečka karet Mifare
odemykání 2 zámků
krytí IP65, odolnost IK08

TELEFONY

DC12V / PoE (802.3af)

VTO2211GW-P

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
1 tlačítková jednotka

1Mpx kamera, 125° úhel záběru
noční přístvit do 5m
čtečka karet Mifare
krytí IP65
odemykání 1 zámku
DC12V / PoE (802.3af); Wi-Fi

VTO2202F-P-S2

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
1 tlačítková jednotka

náhrada za VTO2000A-C
zápustná i povrchová instalace 2Mpx
kamera, 160° úhel záběru odemykání 2
zámků
krytí IP65, odolnost IK07
DC12V / PoE (802.3af), 2-wire
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FERMAX svým designovým systémem MEET pronikl i do světa IP interkomů.
Poskládejte si své řešení z panelů KIN nebo MILO, k nim třeba doplňte 1tlačítkové nebo čistě čtečkové moduly a do vnitřních prostor některý ze 7“ nebo
10“ elegantních monitorů.

Domovní telefony / videotelefony

IP systém interkomů Fermax MEET

Systémy domovních telefonů

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Systém MEET můžete použít pro takřka libovolně rozsáhlé instalace a s IP komunikací čistě po strukturované kabeláži. Kombinujte
dveřní panely pro menší i velké objekty, samostatné čtečkové moduly pro přístup nebo - pro rozsáhlejší objekty - třeba i stolní jednotku
portýra pro ostrahu nebo recepci.

Dveřní panel Marine systému MEET
IP, antivandal

Dveřní panel KIN systému MEET IP s
velkoploš.dotyk.LCD a čtečkou

FERMAX1455

FERMAX1445

Dveřní panel IP systému MEET, v
odolném antivandal provedení Marine. Možnost přípravy v zákaznické úpravě, odolná klávesnice pro
ovládání a výběr volané stanice z
adresáře na barevném displeji, vestavěná čtečka karet i rozpoznávání tváří pro snadný
přístup rezidentů do objektu.

Designový dveřní panel KIN systému
MEET IP s velkoplošným dotykovým
LCD (s elektronickým adresářem),
vestavěnou bezkontaktní čtečkou
Mifare karet, možností rozpoznávání
obličejů pomocí vestavěné kamery,
podporou streamování přes protokol RTSP; napájení PoE.

Dveřní panel MILO s 1 tlačítkem a
čtečkou systému MEET IP

Monitor NEO systému MEET IP, 7”,
bílý

FERMAX9534

FERMAX14501

Dveřní panel MILO IP systému MEET,
s 1 tlačítkem, kamerou a vestavěnou
bezkontaktní čtečkou, pro místa s
přímým voláním na jedinou stanici.
Elegantní design s hliníkovým tělem
a odolným tvrzeným sklem.

Monitor IP systému MEET v designu
NEO, se 7” LCD v bílé barvě. Napájení přes PoE, intuitivní ovládání
pomocí ikon na kapacitním dotykovém displeji, LED indikátory stavu
(zmeškaná volání, zprávy, režim Nerušit).
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MEET pro rezidenční projekty
ZÁKLADNÍ

STŘEDNÍ

POKROČILÝ

PANELY &/NEBO MÍSTNÍ

PANELY &/NEBO MÍSTNÍ

PANELY &/NEBO MÍSTNÍ JEDNOTKY

JEDNOTKY PORTÝRA

JEDNOTKY PORTÝRA

PORTÝRA S WIT VIDEOTELEFONY
V APARTMÁNECH

NEO
MONITOR

MEET ME APP
Username

WIT
MONITOR

Username

Password

Password

Username

Password

ACCEPT

ACCEPT

ACCEPT

Username

Password

ACCEPT

TELEFONY

01/01/2020 11:14

Ovládání výtahu
Modul
relé

Blok 1
WIT videotelefon

Blok 2

Brána
pro výtah

WIT videotelefon

WIT videotelefon

Switch

Switch

Switch

RS-485

WIT videotelefon

Switch

Switch

Switch

Panel pro vstup

Panel pro vstup
do bloku

do bloku

Switch

Optické
vlákno

Software
pro správu

Switch

Panel pro hlavní
vstup

Modulární systém od inovativního německého výrobce kamerových řešení
- spol. Mobotix. Zkombinujte základní video modul s vestavěnou špičkovou
kamerou Mobotix s dalšími volitelnými prvky a poskládejte si sestavu přesně podle svých potřeb.

Domovní telefony / videotelefony

IP systém interkomů Mobotix

Systémy domovních telefonů

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Německy elegantní design, výběr z vícetlačítkových modulů i kompaktní nástěnný ovládací panel (monitor) s dotykovým displejem
dělají z interkomů Mobotix zajímavého kandidáta na designové a funkčně bohaté řešení pro rodinné domy i menší firmy.

T26 CamCore, 6MP, B016, Day, White
Mx-T26B-6D016

Modul Bell Button (4 malá tlačítka)
pro dveřní modul T26

Základní kamerový modul T26 s
6MP kamerou s 360° pohledem bez
slepých míst. Vestavěná tlačítka pro
volání a ovládání osvětlení, autonomní zaznamenávání snímků a videí
na vnitřní kartu.

MX-Bell1-Button-F4

MX-T25 - Dotykový nástěnný
ovládací panel MxDisplay+, bílý

MX-T25 - montážní rámeček pro 3
moduly, bílá barva

MX-DISPLAY3

MX-OPT-Frame-3-EXT-PW

Dotykový nástěnný ovládací panel
MxDisplay+ v bílé barvě pro příjem hovorů z dveřního interkomu,
ovládání přístupového systému nebo
řízení automatizace domácnosti.

Montážní rámeček pro umístění 3
modulů systému domovního interkomu MX-T26. Sestavte se vlastní
kombinaci modulů pro dosažení
požadované funkcionality, rámeček
vám je sjednotí do vzhledově jednolitého celku.

Modul Bell Button se 4 tlačítky se
jmenovkami pro přímé volání, jako
volitelný doplněk ke dveřnímu modulu T26.
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Domovní telefony / videotelefony

Systémy domovních telefonů

IP systém interkomů Axis

Dveřní panely od průkopníka IP videokamer - společnosti Axis. Špičková
kvalita videa, pohodlné použití, spousta vestavěných funkcí a odolné tělo
v několika variantách provedení pro malé i rozsáhlejší instalace.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Pro větší nebo funkčně komplexnější řešení můžete využít i snadné integrace s videosystémem Axis nebo přístupovými kontroléry
A1001/A1601 a společnou centralizovanou správou, např, pomocí Axis Camera Station.

Dveřní komunikátor A8105-E v
úzkém provedení s vestavěnou
kamerou

Dveřní IP panel (interkom) AXIS
A8004-VE s vestavěnou kamerou
0673-001

0871-001

Dveřní IP panel (komunikátor) v
odolném provedení s 1 vyzváněcím
tlačítkem. HDTV kamera s WDR pro
identifikaci návštěvníků v takřka
jakýchkoliv světelných podmínkách,
podpora SIP, napájení přes PoE.

Dveřní komunikátor s vestavěnou
kamerou a 1 vyzváněcím tlačítkem
v úzkém provedení. Špičkové video
i audio, podpora SIP i Axis Digital
Corridor Format (přizpůsobení úhlu
pohledu kamery okolnímu prostředí).

Kompaktní dveřní IP panel (IP
interkom) AXIS I8016-LVE
01995-001

01436-001

Dveřní IP interkom AXIS I8016-LVE v
kompaktním odolném (IK10) těle, s
vestavěnou kamerou a 1 tlačítkem.
Podpora ONVIF G a S i SIP protokolu.

F-348

Dveřní IP panel (interkom) A8207-VE
s 6MPx kamerou, klávesnicí a RFID
čtečkou
Dveřní IP panel (interkom) A8207-VE
se špičkovou 6MPx kamerou, indikačními ikonami, vestavěnou klávesnicí a RFID čtečkou pro pohodlný
přístup rezidentů i volbu volané stanice pomocí jejího čísla. Top model
nabídky interkomů spol. Axis.

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Prvky pro blokaci přístupových míst

Elektrické otvírače do zárubní

Nabídneme vám širokou škálu provedení mechanických blokovačů, standardních i reverzních, pro nejrůznější provedení dveří a využití. A pokud potřebujete otvírače nebo jiné typy zámků pro speciální
účely, najdete je u nás také - hned v následující kapitole.

Domovní telefony / videotelefony

Zámky a otvírače

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Elektrický otvírač 12V, standard
stavitelná střelka

Elektrický otvírač ploché konstrukce
118.13A71 10-24V ss/stř, PROFIX2

BEFO1211

EL001323

Oblíbený model dveřního otvírače
standardního typu (v klidu zablokován, připojením napětí se odblokuje).
Nastavitelná západka umožní doladění spolehlivé funkce pro konkrétní dveře.

Otvírač z řady PROFIX2 - speciální
konstrukce západky a integrovaná
náběhová rampa umožňují zmenšit
prostor pro skrytou montáž otvírače.
Standardní režím - bez napětí blokován, připojeím napětí se otvírač
odblokuje.

Radiální elektrický otvírač, tloušťka
16,5mm,8-12V, AC/DC, standard,stav.
střelka

El.otvírač12V/ss570mA/
stř.720mA,standard o tloušťce 16mm

DORCAS 41N

Elektrický otvírač s malými rozměry i
pro stísněná místa (tloušťka 16 mm)
se standardní funkcí, nastavitelnou
západkou a symetrickým tělem - lze
otáčet pro levé i pravé dveře. Obsahuje varistor pro potlačení zákmitů.

Radiální symetrický elektrický otvírač
s malými rozměry a tloušťkou těla
16,5 mm, fungující na stejnosměrné
i střídavé napětí. Běžný režim funkce
(bez napětí zablokovaný, připojením
napětí se odblokuje).

GUN RR

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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Domovní telefony / videotelefony

Prvky pro blokaci přístupových míst

Speciální elektrické otvírače

Otvírače pro širokou škálu speciálních použití - pro únikové
východy, skleněné dveře, prostředí s vysokou vlhkostí, panikové hrazdy a mnohá další.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Elektrický otvírač pro únikové
východy, 24V/95mA
EFF 332.80-F91

Nízkoodběrový reverzní otvírač pro
napětí 24 Vss (odběr jen 95mA).
Určen pro únikové a ventilační dveře
- západka povolí i pod zatížením 295
kg.

Voděodolný reverzní elektrický
otvírač 138W E91 12V DC
EL002282

EL000374

Speciální otvírač pro dveře na únikových cestách k příčným panikovým
hrazdám. Napájení 12 Vss, reverzní
typ (bez napětí odblokovaný). Součástí je montážní konzole pro povrchovou montáž.

Protipožární otvírač ploché
konstrukce 10-24V AC/DC, stavitel.
střelka
EFF 118F A71

Díky své voděodolnosti je otvírač
vhodný i pro venkovní použití, např.
u branek, nechráněných vstupů apod.
Symetrická konstrukce, vestavěná
přepěťová ochrana, napájení 12 Vss.
Reverzní režim činnosti - bez napětí je
odblokován, připojením napětí se blokuje.

F-350

El. otvírač 34.400-20105 E91 pro
příčné panikové hrazdy typ 34.400 reverzní

Speciální požárně odolný otvírač s
minimální velikostí a symetrickou
konstrukcí. Otvírače řady 118F lze použít pro montáž do požárně odolných
dveří. Napájení 12-24 Vss/stř, běžná
funkce (pod napětím odblokováno),
vysoká odolnost proti vylomení (885 kg).

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Prvky pro blokaci přístupových míst
Zámky pro použití všude tam, kde preferujete vysokou bezpečnost zajištění
přístupového místa - závorou v zámkovém mechanizmu vysouvanou mechanicky (a uvolňovanou el. pulzem) - u elektromechanických zámků, nebo
vysouvanou motorem - u elektromotorických.

Domovní telefony / videotelefony

Elektromech. a el.motorické zámky ABLOY

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
V nabídce najdete i příslušenství k těmto typům zámků - kování různých typů (klika/klika, klika/koule apod.), propojovací kabely nebo
třeba zadlabací průchodky pro pohodlné zatažení kabeláže do křídla dveří.

Elektromechanický hluboký
samozamykací panikový zámek

Elektromechanický úzký
samozamykací panikový zámek
backset 35mm

ABLOY EL560/55

ABLOY EL460

Elektromechanický samozamykací
panikový zámek, backset 55 mm,
rozteč 72 mm. Možnost nastavení
do reverzního režimu (bez napětí
průchozí) nebo normálního režimu
(bez napětí blokován), jednoduché
otočení nebo odstranění panikové funkce. Zámek
je pravolevý díky obousměrné střelce. V zamčeném
stavu je vysunuta závora a blokována střelka –
zajištění ve dvou bodech. Použití na požárně odolných a únikových dveřích.

Elektromechanický samozamykací
panikový zámek, backset 35 mm,
rozteč 92 mm. Možnost nastavení
do reverzního režimu (bez napětí
průchozí) nebo normálního režimu
(bez napětí blokován), jednoduché
otočení nebo odstranění panikové funkce. Zámek
je pravolevý díky obousměrné střelce. V zamčeném
stavu je vysunuta závora a blokována střelka –
zajištění ve dvou bodech. Použití na požárně odolných a únikových dveřích.

Elektromechanický úzký vícebodový
samozamykací panikový zámek

Elektromotorický úzký
samozamykací panikový zámek

ABLOY EL466/35/1760

ABLOY EL420/35

Elektromechanický vícebodový samozamykací panikový zámek, backset 35 mm, rozteč 92 mm. Možnost
nastavení do reverzního režimu (bez
napětí průchozí) nebo normálního
režimu (bez napětí blokován), jednoduché otočení nebo odstranění panikové funkce.
Zámek je pravolevý díky obousměrné střelce. V
zamčeném stavu je vysunuta závora a blokována
střelka – zajištění ve dvou bodech. Použití na požárně odolných a únikových dveřích.

Elektromotorický samozamykací panikový zámek, backset 35 mm, rozteč
92 mm. Závora zámku je motoricky
zatažena do těla. Jednoduché otočení
nebo odstranění panikové funkce.
Časté použití s pohonem dveří, nebo
na velmi frekventované místa (200 a více průchodů
za den). Zámek je pravolevý díky obousměrné střelce. V zamčeném stavu je vysunuta závora a blokována střelka – zajištění ve dvou bodech. Použití na
požárně odolných a únikových dveřích.
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Prvky pro blokaci přístupových míst

Elektromechanické zámky BERA

Elektromechanické nebo elektromotorické typy zámků pro místa s vyššími
nároky na zabezpečení a odolnost proti neoprávněnému vniknutí. Blokace
dveří střelkou a závorou, vysouvanou mechanicky zavřením dveří nebo motoricky.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Elektromechanický pravý zámek,
backset 35mm,hloubka zámku 51,
rozteč 92 mm

Elektromechanický pravý zámek,
backset 55mm, hloubka zámku
71,rozteč 92mm

BERASZPE92

BERASZPDS92

Elektromechanický samozamykací
zámek bez signalizace, backset 35
mm, hloubka 51 mm, rozteč 92 mm.
Dvoubodové blokování dveří - střelkou a závorou. Vnitřní klika s panikovou funkcí (vždy otevírá dveře), napájení 12 Vss, uvolnění možné i mechanickou vložkou
v zámku. 3pinová svorkovnice s 30cm připojovacím
kabelem.

Elektromechanický samozamykací
zámek s možností signalizace, backset 35 mm, hloubka 51 mm, rozteč
92 mm. Dvoubodové blokování dveří
- střelkou a závorou. Vnitřní klika s panikovou funkcí (vždy otevírá dveře),
napájení 12 Vss, uvolnění možné i mechanickou
vložkou v zámku. 3pinová svorkovnice s 30cm kabelem, připojení akustické a vizuální signalizace na
štítu zámku nad klikou.

Elektromotorický zámek, backset
35mm, monitoring, 12-24Vss
BERAMZMM

Elektromotorický zámek, který elektrickým pulzem motoricky odjistí
pohyblivý mechanizmus v zámku
(uvolní horní dělenou střelku a zároveň zatáhne závoru do zámku). Další
možností otevření je vnitřní klika s panikovou funkcí nebo klíč v cylindrické vložce zámku.
Impulzní nebo trvalý režim odemčení, napájení 1224 Vss.

F-352

Kování klika klika, nerezové, pravé,
broušené
KOVANIKPNE

ve dveřích.

Bezpečnostní kování typu klika-klika,
pravé, broušený povrch, s certifikací
ve ve 3. bezp. třídě (dle ČSN 12 209)
i pro únikové východy (dle EN 179).
Je určeno pro zámky BERA, umožňuje
použití i cylindrické zámkové vložky
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Prvky pro blokaci přístupových míst
Skříňkové i elektromechanické zámky se spolehlivou funkcí pro instalace v
bytových domech, kancelářích, školách, šatnách s úložnými skříňkami nebo
úložnými boxy. Řada obsahuje i doplňky a pomocné prvky - kabely nebo třeba
odpružené dveřní kontakty.

Domovní telefony / videotelefony

Elektromechanické zámky ERBI

Elektrický skříňkový
zámek se signalizací, černé
provedení,12Vss/220mA

Elektromechanický reverzní
samozamykací zámek

MINI 1

Pro všechny interiérové i venkovní dveře s funkcí samozamykání
po zavření dveří, rozteč 72 mm.
Šířka zámku 15 mm umožňuje
nahradit stávající zámky bez dodatečných úprav. Paniková funkce
kliky s odemknutím pouze stiskem kliky, mechanicky nastavitelná orientace kliky, na levou nebo
pravou. Blokování závory proti nechtěnému vyjetí
při otevírání dveří s nedotažením kliky do spodní
úvratě. Napájení 12-24 Vss, protipožární i bezpečnostní certifikace.

Elektrický miniaturní skříňkový trnový zámek se signalizací. Při zavření
skříňky blokuje tělo zámku zasunutý
trn a brání otevření dvířek. Automaticky centrovaný trn pro vyrovnání
malých posunů dvířek, signalizace
stavu zavření, černé provedení, napájení 12 Vss.

Elektromechanický úzký reverzní
samozamykací zámek
SAM REV 9235

Pro všechny interiérové i venkovní dveře s funkcí samozamykání
po zavření dveří, rozteč 92 mm.
Šířka zámku 15 mm umožňuje
nahradit stávající zámky bez dodatečných úprav. Paniková funkce
kliky s odemknutím pouze stiskem kliky, mechanicky nastavitelná orientace kliky, na levou nebo
pravou. Blokování závory proti nechtěnému vyjetí
při otevírání dveří s nedotažením kliky do spodní
úvratě. Napájení 12-24 Vss, protipožární i bezpečnostní certifikace.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

SAM REV 7255

Dveřní odpružený kontakt, třípólový
12V/2A max, 24V/1,3A max
PRK1

Jednoduchý přenos elektrické energie z dveřního rámu do vlastních
dveří. Dveřní kontakty jsou zadlabané
jak v rámu, tak i ve dveřích. Při zavření
dveří se pružinové kontakty spojí a
vytvoří se zámkem, nebo magnetem,
elektrický obvod. Dotykové plochy u dveřních kontaktů jsou dostatečně velké, aby při posunutí dveří
vůči rámu, nebo při provedení nepřesné montáže,
byl vždy spolehlivý přenos elektrické energie.
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Tradice se vrací

Kvalitní zámky
Oboustranný otvor pro šroubek
na změnu strany panikové kliky

Dělená střelka

Tenký zámek 15 mm

Certifikováno dle:

do všech dveřních zádlabů.

ČSN EN 179

Levý/pravý.
Detail řešení
nechtěného
zamknutí

Blokace proti nechtěnému
zamknutí při otevřených dveří.

ČSN EN 1125

Mechanický
i elektromechanický

ČSN EN 1634

Rozměry: 90/50
72/55

ČSN EN 14 846
ČSN EN 1627
ČSN EN 12 209

72/65

Oboustranný otvor pro šroubek
na změnu strany panikové kliky

Dělená střelka

Tenký zámek 15 mm
do všech dveřních zádlabů.

TELEFONY

Synchronní
uzamčení
závory
se střelkou

Levý/pravý.
Blokace proti nechtěnému
zamknutí při otevřených dveří.
Mechanický
i elektromechanický
Rozměry: 92/35
92/45

Skříňkové
elektromechanické nebo
motorické zámky

Odpružený kontakt
Kontaktní plocha 10x10 mm
12V/2A

Pinový zámek s LED
a prosvíceným vnitřním prostorem.

ERBI systems s.r.o. obchod@erbi.cz
ERBI inz. A4_AD_2021.indd 1

www.erbi.cz
16.03.2021 18:12

Prvky pro blokaci přístupových míst
Řada cenově dostupných zámků pro jednoduché použití v aplikacích typu
úložných skříněk, automatických výdejních boxů, rackových skříní, chladicích boxů, blokování dvířek u různých nábytkových sestav nebo třeba jako
náhrada přídržných elektromagnetů.

Domovní telefony / videotelefony

Speciální zámky Promix

Kolíkový el.mech. zámek miniaturní,
reverzní, 12V, 150 kg, snímač, bílý
Promix-SM102.00.1

Miniaturní kolíkový zámek pro
šuplíky, skříňky, úložné boxy apod.,
včetně typů s posuvnými dveřmi. Reverzní provedení (bez napětí odblokováno), 12 V/100 mA, přídržná síla
150 kg, snímač stavu dveří, automatické centrování kolíku. Standardně bílé provdení,
na spec. požadavek lze dodat i další barvy (šedá,
hnědá, žlutá, černá).

Kolík.el.mech. zámek na zárubně,
reverzní, 12V, 400 kg, snímače stavů,
bílý
Promix-SM101.00.03

Kolíkový zámek určený pro instalaci
na dveřní zárubně, jako alternativa
k přídržným elektromagnetům. Reverzní provedení (při napětí zablokovaný), 12 V/100 mA, přídržná síla 400
kg, snímač stavu dveří i zámku, automatické centrování kolíku. Standardně v bílé barvě,
na spec. požadavek dostupná i šedá a hnědá.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Kolíkový el.mech. zámek válcový,
pusher, standardní, 12V, 300 kg,
snímač
Promix-SM104.10.1

Kolíkový elektromechanický zámek s
„pusherem” (odskočením ovládaných
dveří při uvolnění) pro skříňky, úložné
boxy, šuplíky apod. Válcové provedení, standardní režim (odblokování
napětím), 12 V/350 mA, přídržná síla
300 kg, snímač stavu dveří, automatické centrování
kolíku.

El.mech. zámek pro úložné boxy,
pusher, standardní, 12V, 500kg,
snímač, bílý
Promix-SM323.10.1-00

Elektromechanický zámek primárně
pro úložné a výdejní boxy, s „pusherem” (odskočením dvířek při uvolnění). Standardní provedení (odblokování napětím), 12 V, přídržná síla
500kg, snímač, stavu dveří. Standardně bílá barva, na spec. objednávku lze dodat i jiné
(šedá, hnědá, černá), provedení pro pravou stranu
(na objednávku i levá varianta).
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Prvky pro blokaci přístupových míst

Elektromagnetické přídržné zámky

Elektromagnetické zámky pro použití všude tam, kde potřebujete velkou
přídržnou sílu a jednoduchou montáž mimo stávající klikový a zámkový mechanizmus dveří. K dispozici jsou i elektromagnety se signalizací stavu dveří
kontaktem a plošnými barevnými LED.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Speciálním typem jsou tzv. retrofity - přídržné elektromagnety kryté designovým hliníkovým tělem, které můžete instalovat horizontálně podél horního okraje dveří nebo vertikálně, např. místo původního madla dveří. Spojíte tak do jednoho celku funkčnost, bezpečnost
a elegantní vzhled.

Dveřní elektromagnet 300kg,
12/24V, optická signalizace
V3SR

F-356

Dveřní elektromagnet 300 kg, 12/24
Vss v hliníkovém krytu o délce 400
mm

Určen pro povrchovou montáž s
přídržnou silou 300 kg a doživotní zárukou. Designové provedení
těla z vroubkovaného eloxovaného
hliníku, indikace stavu plošnou LED:
červená=zavřeno,
zelená=otevřeno, splňující nové předpisy pro pomoc osobám se
sníženou mobilitou. Reléový výstup pro signalizaci
stavu dveří, např. do přístupového systému. Zaoblené rohy a ocelové lanko pro zvýšenou bezpečnost.

P300RP

Horizontální kryt z anodizovaného
hliníku s 2x300kg magnety,12/24/48
Vss

Výztuha s rukojetí,délka
2500mm,anodizovaný hliník,
2x300kg,12/24Vss

BO600RH

BO600RP

Provedení tzv. retrofitu se 2 elektromagnety s přídržnou silou 2x300 kg,
které jsou při zavřených dveřích schovány pod elegantním hliníkovým krytem a vzhledově tak neruší vzhledový
dojem ze dveří. Předpokládaná instalace podél horního okraje dveří, takže nemusíte
nijak zasahovat do případného stávajícího zámkového mechanizmu a kliky. Rozměry 925 x 105 x
62 mm.

Estetická kombinace 2 elektromagnetů s přídržnou silou 2x300 kg, které
jsou umístěny v hliníkovém profilu
o délce 2500 mm. Profil s magnety
se umístí na svislou část zárubně, na
křídlo dveří se pak instaluje druhý
profil s madlem, který elektormagnety v zavřeném
stavu překryje. Jednoduchá a rychlá instalace pro
všechny typy dveří i rekonstrukce stávajících. Na
objednávku i jiné barvy a délky.

Estetická kombinace elektromagnetu
s přídržnou silou 300 kg a hliníkového
krytu, který můžete ve vertikální instalaci na dveřích použít i jako madlo,
které současně dveře blokuje. Sada
může nahradit původní madlo dveří
nebo kliku. Rozměry krytu 400 x 105 x 63 mm.

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Prvky pro blokaci přístupových míst

Chytré zámky, správa klíčů apod.
Trezory pro obecné použití i speciální typy pro úschovu klíčů a jejich řízený
výdej, doplňky pro zámková řešení nebo třeba chytré zámky s ovládáním a
správou přes mobilní telefon pro malé rezidenční instalace - i tyto prvky najdete v nabídce ADI.

Domovní telefony / videotelefony

Ostatní prvky a doplňky

1142-10 Klíčový spínač s přepín.
kontaktem, na povrch
EL002918

Klíčový spínač s přepínacím kontaktem, určený pro trvalé vypnutí, nebo
zapnutí, aktivaci, nebo deaktivaci připojených zařízení (např. přídržných
magnetů, propojení s řídící jednotkou dveří, ovládání el. prvků, atd.)
Krytí IP54, povrchová montáž, maximální spínané
napětí 24 V/2 A. Neobsahuje cylindrickou vložku.

Sejf Yale Compact Standard
SP001258

Kompaktní trezor pro uložení libovolných vašich cenností. Elektronický
zámek s číselnou klávesnicí, modře
podsvícený LCD, funkce alarmu při
opakovaném nesprávném zadání
PINu, upozornění na nízký stav napájecích baterií, funkce zapnutí/vypnutí displeje.
Ocelové dveře se otevírají automaticky po zadání
správného kódu, vyztužený ocelový závěs dveří,
pancéřované ocelové desky chránící zamykací
ústrojí, hmotnost 10 kg.

TELEFONY

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Přístupová jednotka s motorickým
ovládáním zámku a správou přes
smartphone
ENTR - KIT 1

Přístupová jednotka ENTR s motorickým ovládáním zámku hlavně pro rezidenční instalace. Správa přes smartphone, možnost odemykání zámku
telefonem nebo volitelným příslušenstvím - dálkovým ovladačem, externí
klávesnicí nebo externí čtečkou otisků prstů. K jednotce je potřeba objednat vložku FAB v rozměrech
pro konkrétní dveře.

Traka 21, PLUG&PLAY systém pro
správu klíčů, vhodný pro malé a
střední podniky
EL002263

Jednoduchý, výkonný a cenově dostupný systém Traka 21 pomáhá
sledovat pohyb každého klíče nebo
klíčového svazku, který je vždy
uzamčen v individuální pozici kabinetu. Výdej (po zadání PINu na dotykovém displeji) jen těch klíčů, k nimž má dotyčný
uživatel oprávnění. Jednoduchá oblsluha a správa
pomocí vestavěného LCD.
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Prvky pro blokaci přístupových míst
Vnitřní povrchové magnety

Magnety v hliníkovém krytu

TELEFONY

Vnitřní zápustné magnety

Venkovní magnety

F-358
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Domovní telefony / videotelefony
TELEFONY

Střihové magnety

Magnety v hliníkovém krytu / architektonické madlo s estetickým profilem a LED signalizací
P300EVO

P600EVO

BO600EVO

BO900EVO

300 Kg

2 x 300 Kg

2 x 300 Kg

3 x 300 Kg

Ano

Ano

Ano

Ano

Hliník

Hliník

Hliník

Hliník

LED modrá/zelená

LED modrá/zelená

LED modrá/zelená

LED modrá/zelená

12/24/48 VDC

12/24/48 VDC

12/24/48 VDC

12/24/48 VDC

Proudový odběr@ 12 VDC

480 mA

960 mA

960 mA

1440 mA

Proudový odběr@ 24 VDC

240 mA

480 mA

480 mA

720 mA

Proudový odběr@ 48 VDC

120 mA

240 mA

240 mA

360 mA

Certifikace NFS 61-937

Ano

Ano

Ano

Ano

Monitorovaný výstup

-

-

-

-

500x126x68 mm

700x126x68 mm

2500x136x68 mm

2500x136x68 mm

Přídržná síla
Vestavná ochrana proti špičkám EMF
Materiál
Optická signalizace
Napájecí napětí

Rozměry magnetu
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