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344252 344552

system 2-przewodowy
wideodomofony i domofony CLASSE 100

Pak. Nr ref. Domofon bezsłuchawkowy CLASSE 100
1 344252 Domofon głośnomówiący z 4 klawiszami na froncie

umożliwiającymi odebranie wywołania i rozmowę,
otwarcie zamka, włączenie światła oraz aktywację
panelu zewnętrznego. Regulacja głośności wywołania 
i rozmowy. Montaż natynkowy z wykorzystaniem 
dostarczonego uchwytu lub na biurku (z wykorzystaniem 
podstawki 344552 zamawianej oddzielnie).
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).
Domofon słuchawkowy CLASSE 100

1 344272 Domofon słuchawkowy z 3 klawiszami do obsługi 
funkcji podstawowych: otwarcie zamka, aktywacja 
panelu, oświetlenie oraz 4 klawiszami numerowanymi
(od 1 do 4) przeznaczonymi do obsługi dodatkowych
funkcji (defi niowanych poprzez konfi gurację), na
przykład: interkom, aktywacja dodatkowego panelu,
sterowanie dodatkowym zamkiem itp. Regulacja 
głośności dźwięku wywołania.
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego
uchwytu lub na biurku (z wykorzystaniem podstawki
344552 zamawianej oddzielnie).
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).
Wideodomofon bezsłuchawkowy.
Wideodomofon bezsłuchawkowy 
CLASSE 100 BASIC

1 344502 Wideodomofon głośnomówiący z kolorowym ekranem 
LCD 3,5". Klawisze na froncie umożliwiają odebranie 
wywołania i rozmowę, otwarcie zamka, włączenie światła 
oraz aktywację panelu zewnętrznego/podgląd kamer.
Regulacja głośności wywołania i rozmowy oraz 
parametrów obrazu.
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego
uchwytu lub na biurku (z wykorzystaniem podstawki
344552 zamawianej oddzielnie).
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).
Wideodomofon bezsłuchawkowy 
CLASSE 100

1 344522 Wideodomofon głośnomówiący z kolorowym ekranem
LCD 4,3" (16:9). Klawisze na froncie umożliwiają
odebranie wywołania i rozmowę, otwarcie zamka,
włączenie światła oraz aktywację panelu zewnętrznego
l przegląd kamer.
4 klawisze numerowane (od 1 do 4) przeznaczone do
obsługi dodatkowych funkcji (defi niowanych poprzez
konfi gurację), na przykład: interkom, aktywacja
dodatkowego panelu, sterowanie dodatkowym 
zamkiem itp.
Dodatkowe 4 klawisze (- +  ) do obsługi menu.
Regulacja głośności wywołania i rozmowy oraz 
parametrów obrazu.
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego
uchwytu. Dodatkowe opcje montażowe z akcesoriami
zamawianymi oddzielnie.
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).
Akcesoria montażowe CLASSE 100

1 344592 Zestaw do montażu natynkowego uchylnego dla 
344522

1 344582 Zestaw ze słuchawką tradycyjną dla 344522 
do montażu natynkowego lub montażu na biurku 
z wykorzystaniem 2 podstawek 344552

1 344572 Zestaw do montażu podtynkowego dla 344522
1 344562 Zestaw do montażu podtynkowego uchylnego dla 

344522
1 344552 Podstawka biurkowa do montażu wszystkich 

aparatów CLASSE 100 na biurku.
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system 2-przewodowy
wideodomofony Axolute Video Station NIGHTER i WHICE
domofony Audio Eco, Centrala Portierska

344242
344232

Pak. Nr ref. AXOLUTE VIDEO STATION
NIGHTER I WHICE

1 349320 Zaawansowany aparat wewnętrzny głośnomówiący 
w wersji Nighter do montażu natynkowego (uchwyt 
w komplecie). Wyposażony w ekran LCD 8” i dotykową 
klawiaturę (pojemnościowa). Posiada menu OSD 
z interfejsem grafi cznym (ikony) konfi gurowanym 
z poziomu komputera, do obsługi funkcji 
wideodomofonowych oraz automatyki MY HOME: 
termoregulacji, systemu dźwiękowego, automatyki 
oświetlenia i rolet, scenariuszy i systemu alarmowego. 
W przypadku wykorzystania w systemie dźwiękowym 
pozwala na odtwarzanie dźwięku z różnych źródeł 
audio i wideo. Dotykowy panel sterowania umożliwia 
nawigację, aktywację paneli zewnętrznych, otwarcie 
zamka, włączenie światła, wyciszenie, wyłączenie 
sygnału wywołania, odebranie wywołania i rozmowę 
oraz wywołanie osoby w systemie dźwiękowym. 
Dedykowane diody LED sygnalizują wyłączenie 
wywołania, stan zamka i połączenia. Konfi guracja 
za pomocą zworek (konfi guratorów) lub za pomocą 
programu TiNighterandWhiceStation (na płycie 
w komplecie). Port USB do konfi guracji wirtualnej 
i aktualizacji oprogramowania. 
Wykończenie w kolorze czarnym.

1 349321 Jak wyżej. Wersja Whice – wykończenie w kolorze 
białym.

Domofony Audio Eco
1 344242 Domofon słuchawkowy montowany natynkowo.

Wyposażony w klawisz otwarcia zamka oraz klawisz 
dodatkowej funkcji (konfi gurowany). 
Trzystopniowa regulacja głośności dźwięku wywołania 
(w tym wyciszenie).
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).

1 344232 Jak wyżej. Wyposażony w dodatkowe zaciski 
do podłączenia przycisku dzwonka przy drzwiach.

Centrala Portierska
1 346310 Centrala portierska do 2-przewodowych systemów 

domofonowych i wideodomofonowych. Umożliwia 
obsługę różnych funkcji bezpośrednio z klawiszy 
lub za pośrednictwem przyjaznego menu 
wykorzystującego ikony. Podstawowe funkcje 
realizowane za pomocą centralki, to obsługa połączeń 
wewnętrznych (z aparatów) i zewnętrznych (paneli), 
przekierowywanie rozmów z paneli do aparatów, 
sterowanie zamkiem, oświetleniem klatki schodowej. 
Centralka jest wyposażona w kolorowy monitor 
LCD 7”, słuchawkę i opcję trybu głośnomówiącego, 
klawiaturę numeryczną, klawisze obsługi funkcji 
wideodomofonowych, klawisze nawigacji oraz 
dodatkowe klawisze konfi gurowalne. Centrala jest 
dostarczana ze zintegrowaną podstawką biurkową. 
Konfi guracja może być zrealizowana bezpośrednio 
na urządzeniu lub z poziomu komputera za pomocą 
dostarczonego oprogramowania (w komplecie).
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