
Dotknij tego, co wyróżnia
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O FIRMIE

Nasza firma została założona w grudniu, 1981 roku przez Pana Tadeusza Kołodziejczyka.
Od samego początku kładł on nacisk na nowoczesność i innowacyjność, czego dobrym
przykładem były jedne z pierwszych torów podczerwieni, czy central alarmowych, 
zaprojektowanych i produkowanych w Polsce.

Kolejnym krokiem działalności firmy, była rozpoczęta w 1987 produkcja domofonów.
Tym samym staliśmy się pierwszym polskim producentem tych systemów.
 
Od ponad 30 lat produkujemy najwyższej jakości urządzenia, które poprawiają
bezpieczeństwo, jakość, oraz komfort życia. Wykonujemy nie tylko unifony, wideodomofony,
czy nowoczesne kasety domofonowe, ale również projektujemy i tworzymy innowacyjne 
systemy kontroli ruchu kołowego i pieszego, dostępu, oraz inteligentnego mieszkania.
 
Nasze produkty znajdują zastosowanie nie tylko w dużych i skomplikowanych osiedlach,
ale również w małych blokach, domach jednorodzinnych, oraz w obiektach przemysłowych,  
i komercyjnych.
 
Ponadto oferujemy również możliwość dostosowania urządzeń pod indywidualne wymagania
każdego klienta, tak by spełniały one jego oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  
z naszym katalogiem, oraz do kontaktu z nami.
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Kaseta Wideodomofonowa Premium
Innowacyjna, wielofunkcyjna kaseta domofonowa, wykonana z najwyższej 
jakości materiałów. Została zaprojektowana z myślą o domach wielorodzinnych, 
oraz rozbudowanych osiedlach mieszkalnych, czy mieszkalno-usługowych.

Zintegrowanie kasety z czytnikiem RFiD powoduje, że drzwi objęte są kontrolą 
dostępu.

Dzięki ustandaryzowanym przyciskom i komunikatom głosowym obsługa nie 
sprawi problemu osobom niedowidzącym, a duży i czytelny wyświetlacz LED, 
oraz cztery ikony informujące o:

• Nawiązaniu połączenia z lokalem,

• rozpoczęciu rozmowy,

• zajętości linii domofonowej,

• otwarciu drzwi,

Ułatwią obsługę osobom starszym i niepełnosprawnym.

Każda z kaset standardowo wyposażona jest w czytnik chipów RFiD,  
a dodatkowo może zostać wyposażona w kamerę wideo, lub przycisk szybkiego 
wywołania numeru (który można wykorzystać do połączenia z portiernią). 
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Dane techniczne:

Wymiary frontu kasety 

domofonowej:

Wysokość: 402 mm
Szerokość: 142 mm
Grubość: 2 mm

Wymiary puszki montażowej: Wysokość: 370 mm
Szerokość: 120 mm
Głębokość: 36 mm

Zasilanie: Kaseta: Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/1A
Kamera: Zasilacz prądu stałego DC 12V/0,5A

Oprzewodowanie: Do centrali: UTP kat. 5e,  lub 12 x 0,5 YTDY
Sygnał wizyjny: UTP kat. 5e
Do rygla, przycisku portiera: 2 x 0,75 mm

Uwagi dodatkowe: Dostępna tylko podtynkowa wersja montażowa.
Typ czytnika RFiD: Unique.
Parametry kamery:

• Tryb widzenia: Dzień/noc
• Rozdzielczość: 420 linii
• Regulacja widzenia w pionie: 20°
• Regulacja widzenia w poziomie: 30°

Temperatura pracy: -25°C ± + 50°C.
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Kaseta Wideodomofonowa Premium Mini
Luksusowa kaseta wideodomofonowa, stworzona z myślą o domach 
jednorodzinnych, oraz przejściach niewymagających wybierania lokali 
mieszkalnych.  Wykonana z wysokiej jakości stali kwasoodpornej, oraz 
poliwęglanu, dzięki czemu jest odporna na każde warunki pogodowe, oraz akty 
wandalizmu.

Dzięki wbudowanym komunikatom głosowym jest przyjazna osobom 
niepełnosprawnym, a zastosowany czytnik RFiD powoduje, że drzwi są objęte 
kontrolą dostępu.

Na specjalne życzenie klienta, możliwe jest zamówienie kasety wyposażonej 
w same przyciski szybkiego wywołania numeru. Sprawia to że można ją 
zastosować w każdym budynku.

Kaseta dostępna w wersji zwykłej, lub wideo. Montaż tylko podtynkowy.
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Dane techniczne:

Wymiary frontu kasety 

domofonowej:

Wysokość: 181 mm
Szerokość: 102 mm
Grubość: 2 mm

Wymiary puszki montażowej: Wysokość: 173 mm
Szerokość: 92 mm
Głębokość: 36 mm

Zasilanie: Kaseta: Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/1A
Kamera: Zasilacz prądu stałego DC 12V/0,5A

Oprzewodowanie: Do centrali: UTP Kat. 5e, lub 12 x 0,5 YTDY
Sygnał wizyjny: UTP kat.5e
Do rygla, przycisku otwarcia: 2 x 0,75 mm

Uwagi dodatkowe: Dostępna wersja montażowa:
• Podtynkowa
• Natynkowa

Typ czytnika RFiD: Unique.
Parametry kamery:

• Kolorowa
• Rozdzielczość: 420 linii
• Regulacja widzenia w pionie: 20°
• Regulacja widzenia w poziomie: 30°

Temperatura pracy: -25°C  ± + 50°C.
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Kaseta Wideodomofonowa Standard
Kaseta która pomimo upływu lat nadal jest chętnie kupowana przez 
naszych klientów. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali kwasoodpornej 
i poliwęglanu, gwarantujemy jej odporność na nie tylko złe warunki 
atmosferyczne, ale również akty wandalizmu i uszkodzenia mechaniczne. 

Dzięki wbudowanym komunikatom głosowym, pomaga niepełnosprawnym 
osobom w jej obsłudze, a zastosowany czytnik RFiD powoduje, że drzwi są objęte 
kontrolą dostępu.

Dodatkowo może zostać wyposażona w kamerę wideo, lub przycisk szybkiego 
wywołania numeru (który można wykorzystać do połączenia z portiernią). 

Kaseta dostępna z dwoma rodzajami frontów. Ze stali kwasoodpornej, bądź 
blachy lakierowanej na czarno.

W zależności od potrzeby, możliwe jest zamówienie kasety współpracującej  
z systemem CCD 2001 w.1000 wyposażonej w czytnik RFiD oraz kamerę, lub 
systemem CCD 2001 C-02. 
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Dane techniczne:

Wymiary puszki montażowej 

kasety domofonowej w wersji 

z czytnikiem RFiD:

Wysokość: 370 mm
Szerokość: 120 mm
Głębokość: 30 mm
Szerokość kołnierza maskującego  
(wersja podtynkowa): 15 mm

Wymiary puszki montażowej 

kasety domofonowej w wersji 

bez czytnika RFiD:

Wysokość: 330 mm
Szerokość: 120 mm
Głębokość: 30 mm
Szerokość kołnierza maskującego  
(wersja podtynkowa): 15 mm

Zasilanie: Kaseta: Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/1A
Kamera: Zasilacz prądu stałego DC 12V/0,5A

Oprzewodowanie: Do centrali: UTP Kat. 5e, lub 12 x 0,5 YTDY
Sygnał wizyjny: UTP kat.5e
Do rygla, przycisku otwarcia: 2 x 0,75 mm

Uwagi dodatkowe: Dostępna wersja montażowa:
• Podtynkowa
• Natynkowa

T yp czytnika RFiD: Unique
Parametry kamery:

• Tryb widzenia: Dzień/noc
• Rozdzielczość: 420 linii
• Regulacja widzenia w pionie: 20°
• Regulacja widzenia w poziomie: 30°

Temperatura pracy: -25°C  ± + 50°C.
Produkt dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych:

• Stal nierdzewna
• Czarna lakierowana
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Kaseta Domofonowa Standard Mini
Kaseta stworzona z myślą o przejściach garażowych, ewakuacyjnych,  
lub bramach wjazdowych. Wykonana z wysokiej jakości stali kwasoodpornej  
i poliwęglanu, dzięki czemu jest odporna na każde warunki pogodowe i akty 
wandalizmu. Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiają obsługę osobom 
niepełnosprawnym, a w standardowo montowany czytnik RFiD usprawni wyjście 
z garażu, czy uniemożliwi dostęp do budynku osobom nieuprawnionym.
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Dane techniczne:

Wymiary puszki montażowej 

kasety domofonowej:

Wysokość: 185 mm
Szerokość: 102 mm
Głębokość: 25 mm
Szerokość kołnierza maskującego 
(wersja podtynkowa): 10 mm

Zasilanie: Kaseta: Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/1A

Oprzewodowanie: Do centrali: UTP Kat. 5e, lub 12 x 0,5 YTDY
Do rygla, przycisku otwarcia: 2 x 0,75 mm

Uwagi dodatkowe: Dostępna wersja montażowa:
• Podtynkowa
• Natynkowa

T yp czytnika RFiD: Unique.
Temperatura pracy:  – 25°C + 50°C.
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Kaseta Classic
Klasyczna już wersja kasety domofonowej, sprzedana w niezliczonej liczbie 
egzemplarzy. Dzięki poziomemu ustawieniu może zostać użyta tam, gdzie nie 
ma miejsca na wyższe domofony, a fizyczna klawiatura nie tylko jest przyjazna 
starszym osobom, ale przede wszystkim ułatwia obsługę osobom niewidzącym. 
Wykonana z wysokiej jakości stali kwasoodpornej i poliwęglanu, dzięki czemu 
jest odporna na każde warunki pogodowe i akty wandalizmu. Wbudowane 
komunikaty głosowe dodatkowo ułatwiają obsługę osobom niepełnosprawnym.

Dostępne w dwóch wersjach. Ze stali kwasoodpornej, bądź blachy  
lakierowanej na czarno.

W zależności od potrzeby, możliwe jest zamówienie kasety współpracującej  
z systemem CCD 2001 w.1000, lub CCD 2001 C-02.
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Dane techniczne:

Wymiary kasety domofonowej: Wysokość: 173 mm
Szerokość: 212 mm
Głębokość: 30 mm
Szerokość kołnierza maskującego: 17 mm

Zasilanie: Kaseta: Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/1A

OprzewodowaniE: Do centrali: UTP Kat. 5e, lub 12 x 0,5 YTDY
Do rygla, przycisku otwarcia: 2 x 0,75 mm

Uwagi dodatkowe: Produkt dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych:
• Stal nierdzewna
• Czarna lakierowana

Temperatura pracy:  – 25°C + 50°C.
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Kasetocentrale dwużyłowe (2 Wire)
Przedstawiamy Państwu nasze najnowsze rozwiązanie dla małych budynków 
i osiedli. Jego największą zaletą jest cyfrowa transmisja danych między kasetą 
domofonową a lokalami, wymagająca tylko dwóch żył. Ponadto możliwe jest 
wybranie wersji z kamerą wideo, która wymaga tylko dwóch dodatkowych 
żył. W systemie możemy połączyć po sieci do ośmiu kaset łącznie. Dzięki 
temu systemowi, w niedrogi i prosty sposób możemy odświeżyć wejście do 
budynku, oraz zabezpieczyć furtki i bramy wjazdowe obiektu. Możliwe jest to 
dzięki specjalnie przygotowanym rozmiarom puszek montażowych, idealnie 
pasujących do kaset domofonowych innych producentów.

Dużym atutem będą standardowo montowane czytniki RFiD umożliwiające 
proste i łatwe zabezpieczenie wejścia podstawowym systemem kontroli 
dostępu.

Czytelne wyświetlacze LED, ikony informujące o stanie rozmowy i otwarciu 
drzwi, oraz duża wyraźna klawiatura, z pewnością ułatwią korzystanie z naszego 
produktu osobom starszym, oraz niepełnosprawnym.  
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Dane techniczne:

Wymiary kasety wersji 

pionowej:

Puszka:
Wysokość: 215 mm
Szerokość: 105 mm
Głębokość: 30 mm

Wymiary kasety wersji 

poziomej:

Puszka:
Wysokość: 155 mm
Szerokość: 185 mm
Głębokość: 30 mm

Zasilanie: Kaseta: Zasilacz prądu zmiennego AC 12V/1A
Kamera: Zasilacz prądu stałego DC 12V/0,5A

Oprzewodowanie: Do aparatów i piętrowych wzmacniaczy wideo: UTP kat.5e

Uwagi dodatkowe: System pracuje w systemach:
• Dwużyłowym spolaryzowanym (+, -)
• Adresowanych aparatów abonenckich

Typ czytnika RFiD: Unique.
Parametry kamery:

• Tryb widzenia: Dzień/noc
• Rozdzielczość: 420 linii
• Regulacja widzenia w pionie: 20°
• Regulacja widzenia w poziomie: 30°

Temperatura pracy: -25°C ± + 50°C.

Panel:
Wysokość: 245 mm
Szerokość: 130 mm
Głębokość: 32 mm

Panel:
Wysokość: 183 mm
Szerokość: 214 mm
Głębokość: 32 mm
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Wideounifon Wekta Tydom
Luksusowy, innowacyjny wideounifon ze sterownikiem Inteligentnego Domu. 
Oprócz najwyższej jakości połączenia głosowego i obrazu z kamery, daje 
możliwość sterowania wszystkimi funkcjami Systemu Inteligentnego Domu 
takimi jak:

• oświetlenie,

• temperatura,

• rolety,

• brama garażowa,

• system ogrodowy.

Dodatkowo zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo, ponieważ współpracuje 
z bezprzewodowym systemem alarmowym. Dzięki nowoczesnemu designowi, 
może stanowić element dekoracyjny wnętrza każdego domu. Na specjalne 
zamówienie wykonamy go w dowolnym kolorze lub wzorze!

Czytaj więcej o inteligentnym mieszkaniu na stronie 26.
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Dane techniczne:

Wymiary wideounifonu: Wysokość: 123 mm
Szerokość: 235 mm
Grubość: 8 mm
Głębokość puszki montażowej podtynkowej: 45 mm

Zasilanie: Bezpośrednio z rozdzielacza piętrowego, zasilaczem DC 
12V typ DR 4512

Oprzewodowanie: Do rozdzielacza piętrowego: UTP Kat. 5e
Do sieci RS: UTP Kat.5e

Uwagi dodatkowe: Impedancja głośnika: 16Ω.
Ekran dotykowy LCD 4,3”.
Temperatura pracy: +10°C ± +40°C.
Możliwość podłączenia przycisku zewnętrznego. 
Wideounifon będzie wówczas pełnił dodatkowo funkcję 
dzwonka do drzwi. Dostępnych jest wiele dźwięków 
dzwonka.
Funkcja dyskretnego podglądu (bez połączenia 
akustycznego z kasetą domofonową).
Pełna regulacja audio.
Podświetlane klawisze dotykowe.
Podstawowe wersje kolorystyczne:

• Biała,
• Srebrna

Istnieje możliwość zamówienia obudowy w kolorze  
lub wzorze dostępnym na stronie:  
www.wekta.com.pl/kolory
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Wideounifon Wekta Handfree
Funkcjonalny, nowoczesny wideounifon, posiadający funkcję dyskretnego 
podglądu, czyli podglądu obrazu bez połączenia głosowego z kasetą,  oraz 
mogący pełnić rolę dzwonka do drzwi. Dzięki systemowi głośnomówiącemu, 
podczas rozmowy nie musimy trzymać słuchawki, a czuły mikrofon przekaże 
każde słowo.

Kolorowy wyświetlacz LCD, oraz nowoczesna obudowa, którą możemy 
 wykonać w dowolnym kolorze, z pewnością będzie pasować do każdego domu,  
czy mieszkania.

Aparat dostępny w wersji podtynkowej, lub natynkowej.
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Dane techniczne:

Wymiary wideounifonu: Wysokość: 123 mm
Szerokość: 235 mm
Grubość: 8 mm
Głębokość puszki montażowej podtynkowej: 45 mm
Głębokość puszki natynkowej: 26mm

Zasilanie: Bezpośrednio z rozdzielacza piętrowego,  
zasilaczem DC 12V typ DR 4512

Oprzewodowanie: Do rozdzielacza piętrowego: UTP Kat. 5e
Do sieci SOS: UTP Kat.5e

Uwagi dodatkowe: Impedancja głośnika: 16Ω.
Ekran LCD 4,3”
Temperatura pracy: +10°C ± +40°C.
Możliwość podłączenia przycisku zewnętrznego. 
Wideounifon będzie wówczas pełnił dodatkowo funkcję 
dzwonka do drzwi. Dostępnych jest wiele dźwięków 
dzwonka.
Funkcja dyskretnego podglądu (bez połączenia 
akustycznego z kasetą domofonową).
Pełna regulacja audio.
Podświetlane klawisze dotykowe.
Podstawowe wersje kolorystyczne:

• Biała
• Srebrna

Istnieje możliwość zamówienia obudowy w kolorze  
lub wzorze dostępnym na stronie: 
www.wekta.com.pl/kolory
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Unifon TK6
Unifon TK6 to nowoczesny i funkcjonalny aparat domofonowy, pozwalający na 
prowadzenie rozmowy poprzez kasetę domofonową, lub inny unifon.  
Dzięki wysokiej jakości wykonania, estetycznej obudowie, oraz łatwej instalacji 
został już sprzedany w setkach tysięcy sztuk.

Dodatkowo aparat może być wyposażony w system przyzywowo-alarmowy 
(SOS), umożliwiający natychmiastowe połączenie głosowe z pomieszczeniem 
portierni, lub pomieszczeniem ochrony.

Aparat współpracuje z systemami CCD 2001 w.1000 i CCD 2001 C-02.
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Dane techniczne:

Wymiary unifonu: Wysokość: 210 mm
Szerokość: 80 mm
Głębokość: 42 mm

Zasilanie: Bezpośrednio z centrali domofonowej lub rozdzielacza 
piętrowego

Oprzewodowanie: System 3+1: TTDY 4 x 0,5mm., lub UTP kat.5e
System 5+1: TTDY 6 x 0,5mm., lub UTP kat.5e
Sieć SOS: UTP kat.5e

Uwagi dodatkowe: Impedancja głośnika: ok. 50Ω.
Dwie wersje przyciska dodatkowego:

• Uniwersalny
• SOS



22

Unifon TK7
Cyfrowa wersja aparatu TK6. Posiada te same funkcje, ale został dostosowany  
do pracy z systemami cyfrowymi. Współpracuje z naszym systemem 
dwużyłowym 2Wire, oraz większością polskich i zagranicznych systemów 
cyfrowych dwużyłowych.

O jego jakości i uniwersalności świadczy sprzedaż sięgająca kilkuset tysięcy 
sztuk, nie tylko w Polsce ale i na Ukrainie, Litwie, Białorusi, Rosji, oraz wielu 
innych krajach Europy. 
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Dane techniczne:

Wymiary unifonu: Wysokość: 210 mm
Szerokość: 80 mm
Głębokość: 42 mm

Zasilanie: Bezpośrednio z centrali domofonowej lub rozdzielacza 
piętrowego

Oprzewodowanie: Komunikacyjny: 2 x 0,5 mm
Sieć SOS: UTP kat.5e

Uwagi dodatkowe: Impedancja głośnika: ok. 50Ω.
Dwie wersje przyciska dodatkowego:

• Uniwersalny
• SOS
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domofon 
jeszcze bardziej osobisty
To, że jesteśmy producentem urządzeń, które oferujemy daje wiele możliwości. 
Możemy modyfikować istniejące produkty, lub tworzyć takie, które będą 
spełniały wszystkie wymagania klienta. Oznacza to również, że możemy 
stworzyć dla Państwa taki system, którego nie oferuje obecnie nikt na rynku.

Możliwe jest zamówienie kasety Premium z np. sześcioma przyciskami 
szybkiego wywołania, lub kasety mini premium z trzema przyciskami.

Możecie zamówić nie tylko wideounifon pokryty wzorem orzecha, karbonu,  
czy nawet marmuru, ale też wybrać dowolny kolor z palety RAL.

Wszystko zależy od Państwa potrzeb i inwencji. Obok prezentujemy przykłady 
produktów, które już powędrowały do naszych klientów.



Internetowy Projektant

Od zawsze głównym celem i priorytetem 
naszej firmy, była wygoda klientów.
Chcąc ułatwić Państwu pracę, oraz usprawnić tworzenie ofert i projektów systemów 
domofonowych, stworzyliśmy narzędzie, dzięki któremu mogą Państwo sami 
przygotować projekt instalacji wideodomofonowej. Cały proces trwa dużo krócej  
niż do tej pory. Na przykład zaprojektowanie kompletnego systemu dla 3 budynków  
z pięcioma klatki, po dwadzieścia lokali w każdej, trwa niewiele dłużej niż 20 minut. 
Końcowy projekt składa się z profesjonalnego rysunku technicznego instalacji,  
z zaznaczonymi wszystkimi elementami systemu,  zbiór kart katalogowych wraz  
z certyfikatami, wycenę detaliczną, oraz niezbędne instrukcje i schematy instalacyjne.

Obsługa programu jest intuicyjna, oraz tak przygotowana, by cała pracę można było 
wykonać na tablecie.

Po zalogowaniu dostępna jest pełna baza Państwa klientów, oraz wszystkie 
poprzednie projekty, które można edytować niezależnie od wieku projektu.

Z biegiem czasu pojawiać się będą kolejne moduły, rozszerzające możliwości 
programu, takie jak np.: projektowanie garażu, systemu telewizji przemysłowej,  
czy inteligentnego mieszkania.
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Inteligentny Dom

Inteligentne Mieszkanie, to takie, które 
dzięki zastosowanym urządzeniem ułatwia 
mieszkańcom wykonywać codzienne 
czynności, lub wykonuje je automatycznie 
wg ustalonego harmonogramu.
Jeszcze do niedawna budując dom, byliśmy zmuszeni do korzystania  
z tradycyjnych metod, zwłaszcza w zakresie instalacji elektrycznych  
i teletechnicznych. Dzisiaj, kiedy elektronika wkracza do każdego zakamarka 
naszego życia, mamy możliwości jakie nie pojawiły się nigdy wcześniej.

Stosując system Inteligentnego Mieszkania Wekta by Delta Dore, nie tylko możemy 
sterować oświetleniem, klimatyzacją, włączać, lub wyłączać prąd w gniazdach 
elektrycznych z pomocą tabletu, czy telefonu, ale również korzystając  
z wideounifonu Wekta Tydom.

Nasz system to również bezpieczeństwo. Wykorzystując bezprzewodowy system 
alarmowy Delta Dore, oraz specjalnie zaprojektowaną kartę komunikacyjną 
wideounifonu Wekta Tydom, mamy możliwość nie tylko poinformować  
o włamaniu agencję ochrony, ale również poinformować o zalaniu mieszkania, 

pożarze, czy nawet usterce ogrzewania, lub konieczności wymiany baterii. 
Dodatkowym atutem tego rozwiązania, jest możliwość zaprogramowania 
dowolnego pilota Delta Dore, lub zwykłego przycisku (np. Legrand), by pełnił rolę 
przycisku napadowego, lub wzywania pomocy SOS.

Nasz system to również inteligentne ogrzewanie. Rozwiązanie to pomaga 
oszczędzić nawet do 1/3 energii, poprawiając tym samym bilans budżetu 
domowego, nie zmniejszając komfortu mieszkańców.

Kolejnym ważnym usprawnieniem jest wspomniana wcześniej integracja 
wideodomofonu z panelem sterującym mieszkaniem. Korzystając z tego samego 
urządzenia możemy rozmawiać z naszym gościem, włączyć światło na ścieżce  
do domu, lub zaprogramować to tak, by realizowały się automatycznie  
w określonym czasie i przygotować ogród na przybycie gości.

Granicą Naszego Systemu 
Jest Twoja Wyobraźnia.



SYSTEM CCD 2001 W. 10000

System CCD 2001 w.1000 to 
zaawansowany technologicznie, 
nowoczesny system cyfrowy, który  
jest połączeniem bezawaryjności  
i bezpieczeństwa z łatwością montażu, 
oraz niską ceną. 
System został stworzony z myślą o zastosowaniu go w budynkach z wieloma 
wejściami, lub w kompleksach budynków.

Dzięki swojej wielofunkcyjności oraz elastyczności, system sprosta nawet 
największym wymaganiom. Możliwość łatwego monitorowania i zarządzania 
danymi w portierni, możliwość wykorzystania kart zbliżeniowych, oraz 
zaawansowanych funkcji sieciowych, dostęp do funkcji inteligentnego budynku, 
system zarządzania garażami i parkingami, monitoring stanu technicznego 
budynku i jego elementów, automatyczne realizowanie scenariuszy alarmowych  
i ewakuacyjnych, to kilka z cech wyróżniających system.

Rozbudowa systemu CCD 2001 w.1000 o funkcję wideo otworzyła nowe 
możliwości. To nie tylko podgląd osoby dzwoniącej, ale również wykorzystanie 
kamer z kaset wideodomofonowych w systemie CCTV, dzięki czemu poszerzony 
został obszar monitorowany przez ochronę, a tym samym znacznie zostało 
zwiększone bezpieczeństwo pracowników i lokatorów. Dodatkowym atutem 
naszego systemu jest pełna rejestracja zdarzeń i osób zsynchronizowana  
z kontrolą dostępu, dzięki czemu w razie potrzeby bezproblemowo można 
wszystkie zdarzenia zlokalizować i odtworzyć.
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Portiernia i pomieszczenie ochrony

Portiernia, czy pomieszczenie ochrony zawsze stanowi największe wyzwanie  
dla firm oferujących systemy ochrony mienia. 

Skomplikowane obiekty, duża liczba kamer, przejść objętych kontrolą dostępu, 
mnogość sygnałów i informacji wymaga specjalistycznego oprogramowania  
i urządzeń, tak zaprojektowanych i zainstalowanych żeby móc łatwo zarządzać 
największym osiedlem.

System Wekta Pulpit Portiera umożliwia łatwe i szybkie zarządzanie najbardziej 
skomplikowanym osiedlem. Oprócz zdalnego sterowania wszystkimi drzwiami, 
bramami, furtami, oraz monitorowania stanu technicznego dowolnych urządzeń, 
możemy łatwo zwizualizować na trójwymiarowej makiecie osiedla, takie zdarzenia 
jak np.: 

• Pożar,

• Włamanie,

• Zalanie lokalu,

• Sygnał SOS,

• Przetrzymanie i zablokowanie drzwi,

• Otwarcie i zamknięcie bramy wjazdowej.

Ponadto, dzięki naszemu systemowi możliwa jest identyfikacja pojedynczych 
lokali, przejść, oraz każdego innego elementu objętego systemem synoptyki. 
Umożliwia to szybką identyfikację zagrożeń i niepożądanych zdarzeń. Możliwe jest 
również zdalne otwieranie dowolnych drzwi, bram, przejść, oraz wykonywanie 
skomplikowanych scenariuszy przy pomocy jednego przycisku.

Demo programu dostępne jest na stronie www.wekta.com.pl

Oprócz specjalistycznego oprogramowania, posiadamy w ofercie specjalnie 
przygotowaną konsolę portierską, umożliwiającą wykonywanie połączeń 
głosowych do wszystkich lokali, oraz ich odbierania, w tym połączeń SOS,  
z furt i bram wejściowych.



Telewizja przemysłowa

Telewizja przemysłowa to gwarancja 
bezpieczeństwa. Dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom CCTV staje się czymś więcej 
niż tylko minitoringiem!
SKUTECZNA PREWENCJA

Instalacja kamer w miejscach widocznych i mocno wyeksponowanych, odstrasza 
większość osób chcących coś zniszczyć, lub ukraść.

WSPARCIE PRACOWNIKÓW OCHRONY

Dobry ogląd na to co dzieje się w budynku, automatyczne wyzwalanie kamer w sytuacji 
zaistnienia krytycznych zdarzeń, automatyczne śledzenie osób lub pojazdów które 
wtargnęły do stref zamkniętych znacząco usprawnia i ułatwia pracę pracowników 
ochrony, oraz pozwala na zmniejszenie ich liczby.

DOKUMENTACJA DLA ORGANÓW ŚCIGANIA

Dzięki wykorzystaniu urządzeń o wysokiej jakości, oraz zapewnienie długich czasów 
zapisu nagrań znacząco ułatwiają policji, oraz innym służbom ratunkowym wykrycie 
przestępstw, przyczyn pożaru, lub innych uszkodzeń które miały na obiekcie. 

Dodatkowym atutem naszego rozwiązania jest wykorzystanie kamer montowanych 
w kasetach wideodomofonowych, oraz integracja serwerów wideo z programem do 
zarządzania osiedlem. Takie rozwiązanie przekłada się nie tylko na znaczące obniżenie 
kosztów całej instalacji, ale również poprawę jakości telewizji dozorowej poprzez 
zmaksymalizowanie obszaru objętego monitoringiem i lepszą identyfikację twarzy osób 
wchodzących do budynku, lub obiektu, oraz automatyczne powiększanie obrazów 
z kamer, czy wywoływanie aktualnie ukrytych w przypadku pojawienia się sytuacji 
krytycznych.
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Kontrola Ruchu Kołowego

Całościowe podejście do realizowanych 
inwestycji, wymusiło na nas takie 
projektowanie urządzeń, by realizowały 
jedną, nadrzędną funkcję- bezpieczeństwo. 

Zaowocowało to stworzeniem komplementarnego systemu Inteligentne Osiedle. 
System ten gwarantuje zmaksymalizowanie bezpieczeństwa lokatorów, przy 
zachowaniu niskich nakładów finansowych. Udało się to osiągnąć bez utraty 
elastyczności, jaką zawsze cechowały się nasze rozwiązania. 

System świetnie nadaje się do osiedli mieszkaniowych, a także tych z rozbudowaną 
strefą komercyjną (ułatwia skuteczne oddzielenie strefy komercyjnej, 
od mieszkaniowej). Znajduje również zastosowanie w małych obiektach 
przemysłowych, oraz usługowych. Wykorzystanie standardowych urządzeń, 
zawsze obecnych w budynkach (kaset domofonowych, anten radiowych), 
umożliwiło nam osiągnięcie drugiego podstawowego założenia- estetyki 
połączonej z zachowaniem poczucia swobody użytkowników.

Ponieważ urządzeniami do których mają dostęp lokatorzy, oraz osoby postronne 
są wytrzymałe kasety wideodomofonowe, gwarantuje to minimalizację uszkodzeń. 

Dzięki ogromnemu doświadczeniu z zakresu ochrony osób i mienia, stworzyliśmy 
szereg narzędzi dedykowanych pracownikom administracyjnym, oraz ochronie 
stale rezydującej w budynku, czy obiekcie.
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Zarządzanie Garażami i Parkingami
Wykorzystanie zaawansowanych funkcji automatyki, połączonych z systemami kontroli 
dostępu i ruchu kołowego pozwala na stworzenie skomplikowanych, ale przedewszystkim 
bezpiecznych rozwiązań dla pomieszczeń parkingowych. 

System zbudowany jest w oparciu o między innymi:

• System synoptyki, w skład którego wchodzą pętle indukcyjne,  
tory podczerwieni, radary, czytniki RFiD,

• Telewizję przemysłową, w tym system analizy obrazu i identyfikacji  
tablic rejestracyjnych,

• System wideodomofonowy, ułatwiający korzystanie z systemu gościom  
i służbom ratunkowym,

• Urządzenia kontroli ruchu kołowego, szlabanów, bram, tablic 
i sygnalizatorów świetlnych.

Opracowanie niemalże dowolnej koncepcji systemy, oraz wyposażenie w niego każdego 
– czy to wielopoziomowego, czy rozległo garażu nie stanowi problemu. System został 
wzbogacony o nieodpłatny pakiet oprogramowania, które szybko i precyzyjnie dostarcza 
informacji o stanie obiektu i elastycznie przydziela uprawnienia użytkownikom. 
Jednoczesne zastosowanie wielu elementów, wykonujących podobne funkcje 
maksymalizuje bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zwiększa też funkcjonalność,  
oraz szybkość reakcji systemu na różne wydarzenia.

Nasz system oparty jest o dwa typy identyfikatorów, które można stosować osobno, 
lub łączyć je razem:

• Obsługową- wymagającą użycia pilotów radiowych. Stosowana jest w przypadku 
chęci obniżenia kosztów samej instalacji, oraz przyznawania jednorazowych 
dostępów do garażu lub parkingu.

• Bez obsługową- wykorzystującą systemy dalekiego zasięgu. Stosowana tam  
gdzie najważniejszy jest szybki wjazd do obiektu. Rozwiązanie to wiąże się  
z koniecznością naklejenia niewielkiej naklejki, pod lusterkiem wstecznym na 
przedniej szybie samochodu, więc jest ona praktycznie niewidoczna dla kierowcy.

Nasze rozwiązania znajdują również zastosowanie w garażach osiedlowych, gdzie ruch 
pojazdów jest nasilony o konkretnych porach. Zastosowanie naszych rozwiązań pozwala 
zwiększyć płynność ruchu, zmniejszyć ilość zatorów, oraz podnieść bezpieczeństwo 
innych uczestników dróg.
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CENTRALA DOMOFONOWA

Urządzenie sterujące i zarządzające urządzeniami  
do niego podłączonymi. Przechowuje w swojej pamięci 
ustawienia kaset domofonowych, połączeń sieciowych, 
kodów dostępu i lokali. Dzięki cyfrowej transmisji 
danych, maksymalny zasięg pomiędzy centralami 
łączonymi w sieć wynosi ponad 1000 m.
Zasilanie 12V AC.

MODUŁ WYWYOŁAŃ DODATKOWYCH

Moduł rozszerzający liczbę wywołań centrali 
domofonowej o dodatkowe 40 numerów. Do jednej 
centrali można podłączyć maksymalnie 7 modułów,  
a cała konfiguracja obsłuży do 300 lokali.

MODUŁ SIECIOWY

Zaawansowany technologicznie cyfrowy moduł sieciowy. 
Umożliwia wykonywanie do sześciu jednoczesnych 
rozmów sieciowych. Każde z urządzeń umożliwia 
podłączenie do czterech central. Moduły sieciowe 
łączone są ze sobą szeregowo. Dzięki cyfrowej transmisji 
danych, maksymalny zasięg pomiędzy modułami wynosi 
ponad 1000 m. Zasilanie 12V AC. Dostępne są dwie wersje 
produktu, ze względu na złącza:

• ŁK
• RJ45
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MODUŁ AWARYJNEGO OTWIERANIA DRZWI

Moduł ten ułatwia konfigurację, oraz wykonanie 
instalacji Awaryjnego Otwierania Drzwi. Dzięki 
przemyślanej konstrukcji, grupuje tylko niezbędne 
żyły komunikacyjne. Dodatkowo każde ze złaczy jest 
opisane na samej płytce, sprawiając że jego użycie  
jest intuicyjne.

DYSTRYBUTOR KLATKOWY

Urządzenie ułatwiające połączenie central i modułów 
rozszerzeń z rozdzielaczami piętrowymi. Grupuje  
do 80 lokali w 10 grupach. Z jego pomocą możemy 
szybko  
i sprawnie podłączyć kolejne klatki do systemu,  
nie martwiąc się, że coś pójdzie nie tak.

 ROZDZIELACZ PIĘTROWY

Rozdzielacz piętrowy jest urządzeniem które nie  tylko 
ułatwia poprowadzenie instalacji, ale w znaczący sposób 
przyspiesza te prace. Możemy do niego podłączyć do 
ośmiu wideounifonów, lub unifonów. Dużą zaletą tego 
produktu, jest możliwość zasilania wideounifonów, 
umożliwiając tym samym zastosowanie mniejszej 
ilości zasilaczy, oraz przewodów. Występuje w wersji 
Audio, oraz Audio Video.  Dostępne są też dwie wersje 
produktów, ze względu na złącza:

• ŁK
• RJ45



SYGNALIZATOR ŚWIETLNY LED

Sygnalizator świetlny LED – wraz z pozostałymi
elementami tworzącymi system CCD 2001 w.1000
– pozwala na budowanie układów zarówno dla
prostych budynków, jak i dla skomplikowanych
osiedli mieszkalnych oraz mieszkalnousługowych.
Sygnalizator jest przeznaczony do montażu w ciągach
komunikacyjnych, przejazdach, wjazdach i wyjazdach
z garaży podziemnych czy na teren obiektu. 
Zasilany 24VDC.

TABLICA SYNOPTYCZNA LED

Tablice synoptyczne LED są stosowane ze szczególnym
powodzeniem w garażach, przejazdach i innych
miejscach gdzie wymagana jest kontrola ruchu
samochodowego. Za ich pomocą możemy informać
kierowców o różnych wydarzeniach, oraz informować
o numerach dostępnych miejsc parkingowych, czy
numerze miejsca parkingowego. Dzięki zastosowaniu
diod LED tablice sprawdzają się również w dzień, oraz
pracują pod niskim napięciem. Obudowa ze stali inox,
oraz poliwęglanu grwarantuje trwałość. Zasilana 24VDC.

Tablice Synoptyczne  
i semafory
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SYSTEM CCD 2001 C-02

Cyfrowo-analogowy system domofonowy 
– łączący w sobie dużo funkcji,  
łatwość instalacji z wysoką odpornością 
na warunki atmosferyczne – spełnia 
oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających użytkowników.
System cyfrowo-analogowy CCD 2001 C-02 został wyprodukowany z myślą 
o zastosowaniu go w średnich i dużych budynkach mieszkalnych z jednym 
wejściem. Wśród  funkcji systemu domofonowego wymienić można m.in.:  
czytelny wyświetlacz, komunikaty głosowe, unikalne kody wejścia dla każdego  
z lokali oraz możliwość obsługi aż do 120 lokali.

Do systemu domofonowego CCD 2001 C-02 produkowane są kasety domofonowe 
z najwyższej jakości stali nierdzewnej bądź blachy lakierowanej. Kasety – 
wyposażone w klawiaturę numeryczną i wyświetlacz LED – wyróżniają się 
łatwością montażu i obsługi oraz wysoką odpornością zarówno na warunki 
atmosferyczne, jak i na akty wandalizmu.
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CENTRALA DOMOFONOWA

Główne urządzenie zarządzające całym system.
W pamięci centrali przechowywane są wszelkie dane
o ustawieniach systemu, począwszy od parametrów
akustycznych i czasu rozmowy, na spersonalizowanych
kodach wejściowych kończąc.

MODUŁ WYWOŁAŃ DODATKOWYCH

Moduł rozszerzający liczbę wywołań centrali CCD 2001
C-02 o dodatkowe 32 numery. Do centrali można 
podłączyć 3 moduły wywołań i obsłużyć do 120 lokali.

Centrala, rozszerzenie,
tanio a dobrze
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System 2Wire

Przedstawiamy Państwu nasze  
najnowsze rozwiązanie dla małych 
budynków i osiedli.  
Jego największą zaletą jest cyfrowa transmisja danych między kasetą domofonową 
a lokalami, wymagająca tylko dwóch żył. System obsługuje do 250 lokali, ośmiu 
kasetocentral, które standardowo są wyposażone w czytniki RFiD.  Gwarantuje to 
wygodę, oraz bezpieczeństwo, ponieważ daje pewność że nikt obcy nie skorzysta z kodu 
wejściowego do budynku. Dzięki możliwości zamontowania wielu kaset domofonowych, 
współpracujących w jednej sieci, możliwe jest zastosowanie tego systemu do małych 
osiedli, w których liczy się bezpieczeństwo, oraz minimalizacja kosztów.



38

Wekta Domestic

Inteligentny Zestaw Wideodomofonowy
Wraz ze stworzeniem nowej linii wideodomofonów Wekta HandFree, stworzyliśmy 
zupełnie nowy zestaw wideodomofonowy dla domów jednorodzinnych. 

Uprościliśmy w nim znacznie sposób instalacji, oraz połączeń między 
urządzeniami, oraz zaprojektowaliśmy specjalną wersję kasety wideodomofonowej, 
która pełni rolę centrali domofonowej. Dzięki temu zachowaliśmy wszystkie zalety 
dotychczasowych produktów, które były stosowane na osiedlach wielorodzinnych, 
dostosowując je do potrzeb małego budownictwa.

Cały zestaw składa się z:

• odpornej na wandalizm i warunki pogodowe kasety wideodomofonwej,

• rozdzielacza (który znacznie ułatwia instalację systemu),

• zasilacza,

• nowoczesnego wideodomofonu Wekta HandFree.

Tym co wyróżnia nasz produkt jest możliwość podłączenia 2 aparatów (czy to tk6, 
czy Wekta HandFree i Wekta HandFree Domestic Tydom), tak aby móc przyjmować 
rozmowy w dwóch miejscach, oraz łatwa wymiana aparatu Wekta HandFree 
na Wekta HandFree Tydom, co umożliwia sterowanie systemem inteligentnego 
mieszkania DeltaDore.
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Unikalną funkcją tego zestawu jest 
możliwość kupienia wersji zawierającej 
wideounifon Wekta Tydom.

Wideounifon umożliwi sterowanie systemem inteligentnego Mieszkania Delta 
Dore, oraz możliwość podłączenia bezprzewodowego systemu alarmowego 
DeltaDore, systemu przyzywowo alarmowego SOS, oraz czujników dymu, zalania, 
i klimatyzacji.

Dodatkowym atutem tego systemu jest karta rozszerzeń, która umożliwia  
wysłanie informacji do różnych nadajników radiowych:

• Agencji ochrony,

• Pogotowia,

• Straży pożarnej,

• Nadajników GSM.

Możliwe jest to dzięki transmisji 6 różnych sygnałów alarmowych  
i technicznych:

1. Pożarowego,

2. Włamaniowego,

3. Alarmowego SOS,

4. Zalania,

5. Usterce klimatyzacji,

6. Ogólnych problemach technicznych systemu 
inteligentnego mieszkania.

Wejdź na stronę wekta.com.pl by dowiedzieć się jakie zestawy Delta Dore  
są obecnie w promocji.
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