




NOWOŚCI 2016



KASETA DOMOFONOWA PREMIUM POZIOMA
Wielofunkcyjna kaseta domofonowa jest wykonana z najwyższej jakości 
materiałów. Została zaprojektowana z myślą o domach wielorodzinnych, 
rozbudowanych osiedlach mieszkaniowych czy budynkach 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. Posiada duży i czytelny 
wyświetlacz LED oraz cztery ikony informujące o:

• Nawiązaniu połączenia z lokatorem,

• Rozpoczęciu rozmowy,

• Zajętości linii domofonowej,

• Otwarciu drzwi.

Ułatwią one obsługę osobom starszym i niepełnosprawnym.
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary frontu kasety  

domofonowej podtynkowej:

•  Wysokość: 187 mm
•  Szerokość: 230 mm
•  Grubość: 2 mm

Wymiary frontu kasety  

domofonowej natynkowej:

• Wysokość: 170 mm
•  Szerokość: 213 mm
•  Grubość: 32 mm

Wymiary puszki montażowej: •  Wysokość: 167 mm
•  Szerokość: 210 mm
•  Grubość: 2 mm

Zasilanie •  Kasety: zasilacz prądu zmiennego AC 12V/1A

Oprzewodowanie: •  Do centrali: 12×0,5 YTDY
•  Do rygla, przycisku portiera: 2 x 0,75 mm

Uwagi dodatkowe: •   Dostępne wersje montażowe: 
– podtynkowa 
– natynkowa

•  Typ czytnika RFiD: Unique
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KASETOCENTRALA 2WIRE WIDEO
Nowoczesna wandaloodporna centrala wideodomofonu 2Wire Wideo  
z frontem ze stali szczotkowaniej INOX 2mm z wysokiej jakością kamerą  
która dzięki zastosowaniu diod podczerwonych przekazuje dobrej jakości  
obraz nawet w nocy. System ten obsługuje do 255 mieszkań a dzięki 
zastosowaniu zaawansowanego rozdzielacza możemy do jednego  
mieszkania podłączyć dwa wideounifony lub unifon cyfrowy i wideounifon,  
do maksymalnie czterech wideouinifonów w jednym rozdzielaczu. 

System 2Wire Wideo współpracuje z wideounifonami HandFree, TYDOM oraz 
nowymi ZK1.

System ten posiada proste intuicyjne menu oraz przejrzysty system podłączenia 
monitorów a monitory i unifony montowane w mieszkaniach nie potrzebują 
dodatkowego zasilania. 

Dzięki temu rozwiązaniu możemy połączyć w jedną sieć do 8 kasetocentral 2Wire 
Wideo.
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary KASETOCENTRALI: •  Wysokość: 402 mm
•  Szerokość: 142 mm
•  Grubość: 2 mm

Wymiary PUSZKI MONTAŻOWEJ: •  Wysokość: 370 mm
•  Szerokość: 120 mm
•  Głębokość: 36 mm

Zasilanie: •  DC 12V/2A

Parametry kamery: •  Rozdzielczość: 420 linii
•  Tryb widzenia: Dzień/Noc

Oprzewodowanie: •  Do unifonów: UTP kat.5e
•  Do rozdzielaczy piętrowych: UTP kat.5e

Uwagi dodatkowe: •   Dostępne wersje montażowe:
– podtynkowa
– natynkowa

•  Typ czytnika RFiD: Unique
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WIDEOUNIFON ZK1
Wideounifon ZK1 jest nowoczesnym aparatem wideo domofonowym  
wykonanym z wysokogatunkowych materiałów i bardzo nowoczesnym designie. 
Jego konstrukcja umożliwia każdemu z klientów, łatwe dostosowanie wyglądu 
aparatu do wnętrza w którym ma być montowany, za pomocą wymiennych 
kolorowych nakładek.  Duży 4,3” ekran oraz dotykowe przyciski sterujące są 
wkomponowane w szklany front wykonany w kilku kolorach. Metalizowane 
ramki upodabniają aparat do tableta czy smartfona.

Produkowany jest w trzech wersjach systemowych:

•  ZK1 w.1000, ZK1 2Wire, ZK1 4CH
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UNIFON TK8
Głośnomówiący TK8 jest nowoczesnym unifonem domofonowym wykonanym z 
wysokogatunkowych materiałów i bardzo nowoczesnym designie. 
Jego konstrukcja umożliwia każdemu z klientów, łatwe dostosowanie wyglądu 
aparatu do wnętrza w którym ma być montowany, za pomocą wymiennych 
kolorowych nakładek.  Intuicyjny panel dotykowy z czytelnymi klawiszami 
ułatwia korzystanie z niego. Przyciski sterujące są wkomponowane w szklany 
front wykonany w kilku kolorach. 

• Aparat posiada wbudowaną funkcjonalność SOS

• Posiada dodatkowy przycisk 

• Wbudowana funkcja dodatkowego dzwonka „sprzed drzwi”

W prosty sposób możemy zamienić go na model ZK1, wymieniając unifon TK8 
na wideounifon ZK1.

Metalizowane ramki upodabniają unifon do tableta czy smartfona.
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary KASETOCENTRALI: •  Wysokość: 170 mm
•  Szerokość: 117 mm
•  Głębokość: 35 mm

Zasilanie: •  Zasilacz prądu stałego DC 12V / 500mA

Oprzewodowanie: •  Do rozdzielacza piętrowego: UTP kat. 5e

Dostępne wersje: •  ZK1 w.1000,
•  ZK1 2Wire,
•  Zk1 4CH.
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Uwagi dodatkowe: •   Wideounifon może zostać wykorzystany 
jako dzwonek do drzwi

•   Produkt dostępny jedynie w wersji natynkowej.

• Wysokość: 170 mm 
• Szerokość: 117 mm 
• Głębokość: 35 mm

• Zasilacz prądu stałego DC 12V / 500mA

• Do rozdzielacza piętrowego: UTP kat. 5e

• ZK1 w.1000
• ZK1 2Wire
• ZK1 4CH,
• TK8  w.1000.

• Unifon może zostać wykorzystany 
 jako dzwonek do drzwi 
• Produkt dostępny jedynie w wersji natynkowej.














































































