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Pak. Nr ref. Dzwonki bezprzewodowe
Linia Essential

1 094250 Zestaw zawiera dzwonek (odbiornik) i przycisk IP44 
(nadajnik) z okienkiem opisowym.
Poziom głośności: +/- 80 dB
Liczba melodii: 32
Zasięg sygnału radio: ok. 50 m w otwartej przestrzeni
Zasilanie:
–  odbiornik: 2 x 1,5V (baterie typ AA – niedostarczane)
– nadajnik: 1 bateria CR2032 (w komplecie)
Kolor: biały
Linia Comfort
Zestaw zawiera okrągły dzwonek (odbiornik) i okrągły 
przycisk IP44 (nadajnik) z okienkiem opisowym
Poziom głośności: +/- 75 dB z regulacją
Liczba melodii: 15
Zasięg sygnału radio: ok. 100 m w otwartej przestrzeni
Zasilanie:
–  odbiornik: 3 x 1,5V (baterie typ AA – niedostarczane), 

z wyjątkiem ref. 0 942 54 (sieciowe 230 V)
– nadajnik: 1 bateria CR2032 (w komplecie)

1 094252 Kolor: biały (zasilanie bateryjne)
1 094253 Kolor: antracyt (zasilanie bateryjne)
1 094254 Kolor: biały (odbiornik wtyczkowy zasilany 230V)

Dodatkowy nadajnik do zestawów linii Comfort
Przycisk IP44 z okienkiem opisowym.
Maks. 3 dodatkowe przyciski dla 1 odbiornika.
Zasięg: ok. 100 m w otwartej przestrzeni.
Zasilanie: 1 bateria CR2032 (w komplecie)

1 094278 Kolor: biały
Linia Serenity
Zestaw zawiera prostokątny dzwonek (odbiornik) 
i prostokątny przycisk IP54 (nadajnik) z okienkiem 
opisowym.
Poziom głośności: +/- 80 dB z regulacją i możliwością 
wyciszenia.
Liczba melodii: 30.
Możliwość dodania własnej melodii MP3 
(oprogramowanie w wewnętrznej pamięci odbiornika + 
kabel USB w komplecie).
Wbudowana dodatkowa sygnalizacja świetlna.
Sygnalizacja (LED) słabej baterii na odbiorniku.
Zasięg sygnału radio: ok. 200 m w otwartej przestrzeni.
Zasilanie:
–  odbiornik: 3 x 1,5V (baterie typ AA – niedostarczane),
–  nadajnik: 1 bateria CR2032 (w komplecie).

1 094270 Kolor: biały (zasilanie bateryjne).
1 094271 Kolor: aluminium (zasilanie bateryjne).
1 094272 Kolor: biały

Zestaw z 2 odbiornikami: Serenity z zasilaniem 
bateryjnym i Comfort z zasilaniem 230 V.
Dodatkowy nadajnik do zestawów linii Serenity

1 094279 Przycisk IP54 z okienkiem opisowym.
Zasięg sygnału: ok. 200 m w otwartej przestrzeni.
Zasilanie: 1 bateria CR2032 (w komplecie).
Maks. 3 dodatkowe przyciski dla 1 odbiornika.
Kolor: biały
Detektor podczerwieni – IP20

1 094280 Do stosowania z zestawami Comfort i Serenity.
Uchwyt z regulacją nachylenia do montażu na ścianie.
Zasięg sygnału radio: ok. 150 m w otwartej przestrzeni
Zasięg detekcji: 6–8 m w kącie 110°.
Zasilanie: 3 x 1,5V (baterie typ AAA – niedostarczane).

Pak. Nr ref. Zestawy wideodomofonowe
Zestawy wideodomofonowe 1-rodzinne.
Możliwość rozbudowy do wersji 2-rodzinnej.
Zestaw składa się z:
–  1 panelu zewnętrznego: montaż natynkowy, IP54, 

IK07, z kamerą szerokokątną (95°)
–  1 aparatu wewnętrznego – wideodomofonu (rodzaj 

zależny od wersji zestawu – patrz niżej)
–  1 zasilacza wraz z akcesoriami do przedłużenia 

przewodu zasilającego
–  akcesoriów montażowych
Połączenie za pomocą 2 przewodów (brak w zestawie).
Maks. długość przewodu między wideodomofonem 
a panelem zewnętrznym: 100 m (zależnie 
od przekroju przewodu – patrz instrukcja).
Możliwość otwierania dwóch zamków (furtki i bramy).
Możliwość rozbudowy do wersji 2-rodzinnej (ten 
sam panel dla instalacji 1- i 2-rodzinnej). Możliwość 
rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny.
Możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV 
w obrębie jednego domu/mieszkania nr ref. 369400 
(zamawiana oddzielnie) i oświetlenia.
Możliwość interkomu z 2 dodatkowymi aparatami 
wewnętrznymi w obrębie jednego domu/mieszkania 
(zamawiane oddzielnie).
Dodatkowe funkcje zależne od rodzaju aparatu 
wewnętrznego (patrz poniżej)

1 369110 Zestaw z aparatem 4,3” nr ref. 369115
1 369220 Zestaw z aparatem 7” nr ref. 369225
1 369230 Zestaw z aparatem 7" nr ref. 369235

Aparaty wewnętrzne – wideodomofony
Wideodomofony głośnomówiące (bezsłuchawkowe). 
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego 
uchwytu. Możliwość realizacji interkomu między 
maks. 3 aparatami w mieszkaniu. Regulacja głośności 
sygnału wywołania oraz parametrów obrazu.

1 369115 Wideodomofon z ekranem 4,3”. Wyposażony 
w 4 przyciski funkcji podstawowych: odbioru 
wywołania, otwarcia furtki, otwarcia bramy, aktywacji 
panelu zewnętrznego.
Wideodomofon z ekranem 7".
Obsługa funkcji podstawowych: odbioru wywołania, 
otwarcia furtki, otwarcia bramy, aktywacji panelu 
zewnętrznego. 
Dodatkowo możliwość załączenia oświetlenia 
(ścieżka, schody itp.).

1
1

369225
369235

Kolor: czarny
Kolor: biały

Dodatkowy panel zewnętrzny
1 369339 Panel zewnętrzny 1-rodzinny. Łatwa zmiana 

na wersję 2-rodzinną. Możliwość współpracy 
z dodatkową kamerą nr ref. 369400 i obsługi 
sterowania furtką i bramą.

Kamera CCTV
1 369400 Kamera zewnętrzna do rozbudowy zestawów 

wideodomofonowych. Pozwala na obserwowanie 
z aparatu wideodomofonowego innych obszarów 
posesji.
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ZAINSTALUJ 1 ZESTAW

Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe aparaty 
wideodomofonowe  i 1 kamerę

ZESTAW ROZBUDOWANY DO SYSTEMU DWURODZINNEGO:

- 2 panele zewnętrzne (1 z zestawu + 1 dodatkowy)
- 2 dodatkowe kamery zewnętrzne (po 1 dla każdego panelu)
- 6 wideodomofonów (1 z zestawu + 5 dodatkowych = 3 wideodomofony 

w każdym domu)

+

+

RODZINA 1
ZAINSTALUJ 1 ZESTAW I DODATKOWY 
WIDEODOMOFON (DLA DRUGIEJ RODZINY)

Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe 
aparaty wideodomofonowe dla każdej rodziny 
i 1 kamerę

RODZINA 2

ZAINSTALUJ 1 ZESTAW
I DODATKOWY PANEL ZEWNĘTRZNY

Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe 
aparaty wideodomofonowe i 1 kamerę 
(dla każdego panelu)

PODŁĄCZ DODATKOWĄ KAMERĘ DO PANELU ZEWNĘTRZNEGO.

Wystarczy nacisnąć klawisz  na wideodomofonie, aby przełączyć
podgląd z panelu zewnętrznego na podgląd obrazu z kamery.

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE

Dom 1-rodzinny z 1 wejściem

Dom 1-rodzinny z 2 wejściami Maksymalna rozbudowa

Dom 2-rodzinny z 1 wejściem

Dodatkowa kamera = lepsza ochrona

094254

094272

094253

094271

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Systemy wideodomofonowe.indd   971 2018-03-25   09:54:33


