Zestaw audio DB

SERIA DB
Doskonały do willi, kamienicy,
domu, biura...

ZESTAW AUDIO SERIA DB
Łatwy w instalacji,
wygodny w użyciu !
Domofon audio serii DB jest tak łatwy w instalacji, jak dzwonek do drzwi,
jest prostym i skutecznym rozwiązaniem zabezpieczającym dom i
poprawiającym codzienny komfort.
> Tradycyjny dzwonek

> Nowa instalacja
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WYGODA
Seria DB jest łatwa w instalacji dzięki zintegrowanej technologii 2-przewodowej, nie są potrzebne
żadne dodatkowe przewody.
Przycisk dzwonka został zastąpiony stacją zewnętrzną, a dzwonek wewnętrzny - stacją audio
oferującą rozszerzone funkcje.

BEZPIECZEŃSTWO
Najnowsza gama sprzętu domofonowego audio,
seria DB umożliwia kontrolę wejścia do Twojego domu oraz
komunikację z gośćmi. Domofon umożliwia otwarcie furtki oraz/i/
lub bramy.

KOMFORT
Dzięki funkcji „głośnomówiącej” możesz swobodnie rozmawiać ze
swoim gościem, nawet z zajętymi rękami. Ponadto możliwość
dodania do 4 stacji wewnętrznych pozwoli Ci reagować na gości
niezależnie od tego, gdzie przebywasz w domu (komunikacja
interkomowa między stacjami wewnętrznymi).

Charakterystyka
łatwy i praktyczny z użyciu !

Przycisk funkcyjny :
pozwala na sterowanie
urządzeniami zewnętrznymi
jak brama

Interkom :
zapewnia komunikację
interkomową pomiędzy
wszystkimi jednostkami
wewnętrznymi

Regulacja
głośności:
potencjometr
umożliwia płynną
regulację głośności
dzwonka

Przycisk otwarcia
drzwi :
przycisk z symbolem
kluczyka, intuicyjny i
przystosowany dla osób
starszych i
dla
niepełnosprawnych.
Przycisk ROZMOWA :

Przycisk OFF :
kończy
komunikację

umożliwia
komunikację bez
użycia rąk
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Komunikacja “ bez użycia rąk” :
Kompaktowa konstrukcja stacji audio serii DB dopasowuje się do każdego wnętrza. Komunikacja
bez użycia rąk czyni ją przyjazną dla użytkownika.

Gotowy zestaw dla Twoich potrzeb
1/ rodziny zestaw DBS1AP
PT1211DR
Zailacz
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DB1MD
Unifon audio
głośnomówiący

DA1DS
Panel wejściowy
wykonany z aluminium

2/ OPCJE PANELA

3/ AKCESORIA
Możesz rozbudować swój
zestaw za pomocą elementów
uzupełniających.

Elementy dodatkowe panela : fronty
ze stali nierdzewnej.

FSDB1
Adaptation
façade inox saillie,
1 appel, résistante
au vandalisme

FDB1
Front ze stali nierdzewnej,
1 przycisk, odporny na
wandalizm

DB1SD
Dodatkowy unifon
głośnomówiący.

IER2
Wtórnik wywołania, tylko dla
DB1MD

MCWS1
Podstawka na biurkowa do
unifonu
KDA2
Podtynkowy front przedni ze
stali nierdzewnej, 1 wywołanie,
wandaloodporny z
podświetlaną klawiaturą 100
kodów, 2 przekaźniki
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Zapytaj swojego
instalatora o poradę !

WYMIARY (mm)

100
DA1DS

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ
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DB1MD / DB1SD

