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Funkcjonalno
U ytkownik zestawów Bastion mo e prowa-

dzi  rozmow  z osob  znajduj c  si  przy 

wej ciu do budynku lub posesji oraz odblo-

kowa  zdalnie drzwi lub furtk  przez wci-

ni cie przycisku w monitorze. U ytkownik 

mo e w dowolnym momencie w czy  na 

ekranie monitora podgl d obrazu z kamery 

w panelu zewn trznym.  

Monitory s  bezs uchawkowymi (g o no-

mówi cymi) urz dzeniami z kolorowym 

wy wietlaczem LCD, o przek tnej ekranu 

5,8’’ – Bastion Libra i 7’’ – Bastion Draco. 

Monitory wyposa one s  w wygodne 

przyciski oraz regulacj  g o no ci, jasno ci 

obrazu i nasycenia kolorów. 

Panel zewn trzny cechuje si  niewielkimi 

wymiarami, dzi ki czemu monta  na w skim, 

metalowym s upku ogrodzenia jest równie a-

twy, jak na cianie, czy s upku murowanym.

Panel wyposa ony jest w du y przycisk 

i o wietlacz u atwiaj cy obserwacj  roz-

mówcy noc , kiedy przy wej ciu nie ma 

o wietlenia.

Trwa o
Panel zewn trzny montowany jest na ze-

wn trz budynków, jest wi c elementem na-

ra onym na szkodliwy wp yw warunków 

atmosferycznych i akty wandalizmu. Panel 

zewn trzny, wykonany jest jako solidny, 

metalowy odlew, tak aby sprosta  wymie-

nionym zagro eniom.

Nowoczesne wzornictwo
Monitory stosowane w wideodomofonach 

zapewniaj  ich u ytkownikom maksy-

maln  funkcjonalno , a ich wzornictwo 

jest zgodne z trendami w projektowaniu 

wn trz. Monitory stosowane w zestawach 

Bastion Libra i Draco spe niaj  te wymaga-

nia. Oryginalny wygl d, wysokiej jako ci 

materia y, oraz precyzyjne wykonanie czy-

ni  z nich elementy, które pasuj  do ka de-

go, nowoczesnego domu.

Solidna konstrukcja dostosowana jest do 

trudnych warunków, w jakich pracuje pa-

nel zewn trzny, ma estetyczny wygl d, -

cz c w ciekawy sposób metal z elementami 

ozdobnymi. 

atwy monta
Po czenie elementów zestawu jest atwe 

i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani 

sprz tu. Liczba elementów niezb dnych 

do poprawnej pracy zosta a ograniczona 

do minimum, podobnie jak liczba przewo-

dów w instalacji elektrycznej wideodomo-

fonu. W zestawie znajduje si  szczegó owa

instrukcja monta u i korzystania z wideo-

domofonu.   

Wsparcie klienta
Firma Laskomex jest jednym z wiod cych 

producentów urz dze  domofonowych i wi-

deodomofonowych w Polsce, obecnym na 

rynku od prawie wier  wieku.

Naszym klientom zapewniamy profesjo-

nalne wsparcie techniczne oraz serwis ofe-

rowanych przez nas produktów. 
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Zestawy
wideodomofonowe
Bastion Libra i Bastion Draco

Zestawy Bastion Libra i Bastion Draco to 

nowoczesne wideodomofony zaprojektowane 

specjalnie dla budownictwa jednorodzinnego. 

Zestaw sk ada si  z nowoczesnego i wandalo-

odpornego panela zewn trznego z wbudowan

kolorow  kamer , monitora kolorowego 

z wy wietlaczem LCD oraz zasilacza.

Bastion Libra

Bastion Draco

Wybrany fragment oferty firmy Laskomex


