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Prezentacja firmowa

Ró norodno  oferty od systemów analogo-

wych do systemów cyfrowych sprawia, ze 

sprz t firmy Fafisa sprosta wymaganiom nie-

mal w ka dej sytuacji. Dotyczy to zarówno 

funkcji realizowanych przez system domofo-

nowy jak i okablowania, które w przypadku 

remontu lub modernizacji budynku ju  ist-

nieje.

Ka dy system domofonowy sk ada si

z 3 podstawowych elementów:    

1. kaset zewn trznych,

2. zasilaczy,

3. urz dze  wewn trznych.

Kasety zewn trzne, wyposa one s

w uk ad rozmowny, przyciski do wywo ywa-

nia poszczególnych abonentów (system ana-

logowy lub cyfrowy) lub klawiatur  i wy-

wietlacz z elektronicznym spisem lokatorów 

(tylko system cyfrowy).W przypadku kaset 

z przyciskami mog  one by  powi kszone 

o modu  zamka szyfrowego lub czytnik kart 

magnetycznych.

Zasilacze s  elementem instalacji, monto-

wanym zazwyczaj w rozdzielni elektrycznej 

lub w jej pobli u i tylko one zasilane s  na-

pi ciem 230 V natomiast ca a instalacja do-

mofonowa jest  niskopr dowa, co zapewnia 

bezpiecze stwo systemu.

Urz dzenia wewn trzne to s uchawki do-

mofonowe lub wideomonitory, które mog

by  montowane 

pojedynczo lub 

po kilka w da-

nym mieszka-

niu. Ciekawym 

rozwi zaniem 

jest mo liwo

pod czenia za-

miast s uchaw-

ki lub równole-

gle ze s uchawk

domofonow  lub 

wideomonitorem, telefonu bezprzewodowe-

go, który oprócz funkcji telefonicznych spe -

nia równie  wszystkie funkcje domofono-

we – rozwi zanie szczególnie praktyczne 

w domkach jednorodzinnych.

Wysoka jako  i estetyka produktów Farfisa 

sprawia, e poza walorami u ytkowymi, przy-

czyniaj  si  one rów-

nie  do podniesienia 

presti u budynku, 

a tak e lokali.

Ciekawym roz-

wi zaniem kaset ze-

wn trznych s  ka-

sety serii Profilo, 

charakteryzuj ce 

si  wysok  estetyk

(wykonane z alumi-

nium z przyciskami 

ze stali kwasood-

pornej) oraz kasety  

wandaloodporne se-

rii Matrix.

Jednym z ciekawszych rozwi za  urz dze

wewn trznych jest g o nomówi cy wideomo-

nitor serii Echos. Wyst puje w kolorze bia ym 

lub tytanowym, posiada 3,5”ekran LCD, z re-

gulacja k ta pochylenia, która pozwala na re-

dukcj  zjawiska odbicia wiat a, a tak e do-

stosowa  ustawienie obrazu do wzrostu osoby 

odbieraj cej po czenie. Monitor wyposa o-

ny jest w podstawowe przyciski funkcyjne 

(otwieranie elektrozaczepu, podgl d obrazu, 

odbieranie rozmowy, p ynna regulacja g o no-

ci rozmowy i dzwonka) oraz dodatkowe do 

uruchamiania innych funkcji, np. zapalanie 

wiat a, otwieranie bramy gara owej itp.

Wszystkich zainteresowanych wyrobami 

Fafisa zapraszamy do bezpo redniego kon-

taktu. Dokonujemy bezp atnych wycen syste-

mów w oparciu o za o enia inwestora a dzi -

ki coraz szerszej sieci dystrybucji produktów 

mo na je naby  u lokalnych dystrybutorów 

i  skorzysta  z us ug do wiadczonych insta-

latorów.

Firma Alpol A.E.Schober s.j. oferuje szerok  gam  systemów domofono-

wych i wideodomofonowych znajduj cych swoje zastosowanie od dom-

ków jednorodzinnych poprzez domy wielorodzinne, z wieloma wej ciami 

wyst puj ce w osiedlach zamkni tych.
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