
prezentacja firmowa

ZASTOSOWANIE

Budownictwo indywidualne i wielorodzinne, budynki biuro-

we i usługowe, budynki użyteczności publicznej

ZALETY

eXta – Automatyka budynkowa

� możliwość budowy rozbudowanych systemów automaty-

ki budynkowej w oparciu o przystępne cenowo i proste

w montażu aparaty i urządzenia

� urządzenia powiązane jednolitym sposobem sterowania,

pozwalające  centralnie i lokalnie kontrolować oświetlenie

budynku, wybrane odbiorniki elektryczne czy rolety. 

� najwyższa jakość, całkowicie polska konstrukcja i wykona-

nie

� współpraca z instalacjami alarmowymi, radiowo-telewizyj-

nymi, sterowania wentylacją i klimatyzacją itd.

� współpraca z systemami domofonowymi serii eNtra

eNtra – Systemy domofonowe

� wysokiej klasy systemy łączności domofonowej i wideodo-

mofonowej w wersji analogowej i cyfrowej

� gotowe zestawy do samodzielnego montażu lub systemy

modułowe

� możliwość tworzenia samodzielnych syste-

mów kontroli dostępu

� praca w różnych systemach okablowania

� unifony i wideounifony z dodatkowymi przy-

ciskami „serwisowymi”

� modułowa budowa dająca możliwość ela-

stycznej rozbudowy i rekonfiguracji syste-

mów

� systemy domofonowe  z modułami kontroli

dostępu – zamki szyfrowe i czytniki kluczy

magnetycznych zbliżeniowych

� współpraca z urządzeniami automatyki bu-

dynkowej serii eXta

CHARAKTERYSTYKA

eXta – Automatyka budynkowa

Wykonanie urządzeń i sposób montażu – do montażu

w rozdzielnicach na szynie TH-35 (IP20), do montażu natyn-

kowego (IP20, IP54, IP65)

Zakres oferty:

Sterowanie oświetleniem – wyłączniki zmierzchowe, auto-

maty schodowe, przekaźniki bistabilne, ściemniacz oświetle-

nia

Przekaźniki czasowe – jedno- i wielofunkcyjne, jedno- i wie-

loczasowe

Kontrola parametrów zasilania – wskaźniki zasilania,

wskaźniki napięcia, przekaźniki napięciowe, czujniki kolejno-

ści faz, czujniki asymetrii napięcia, ograniczniki mocy, prze-

kaźnik priorytetowy

Zasilanie, regulacja, sterowanie – transformatory, przekaź-

nik rezystancyjny, przekaźnik zalania, sterownik rolet

eNtra – Systemy domofonowe

Wykonanie urządzeń:

� panele rozmówne wykonane z aluminium,

obudowy wykonane z aluminium lub stopów

metali

� unifony i wideounifony wykonane z najwyż-

szej jakości białego tworzywa ABS

� aparaty zasilające i sterownicze – do montażu

w rozdzielnicach na szynie TH-35 lub natynko-

wo

Sposób montażu – montaż podtynkowy lub na-

tynkowy

Zakres oferty:

� zestawy domofonowe i wideodomofonowe do

samodzielnego montażu, dla 1 lub 2 użytkow-

ników, wykonanie standardowe

� jw. z łącznością interkomową lub modułami kontroli do-

stępu (zamki szyfrowe i czytniki kluczy magnetycznych)

� zestawy domofonowe i wideodomofonowe analogowe

i cyfrowe wielorodzinne w szerokim zakresie wykonań

� systemy kontroli dostępu

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Włochy

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: deklaracje zgodności CE

Gwarancja: 24 miesiące

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, pomoc w konfigu-

racji nietypowych aplikacji Klienta  z zastosowaniem produk-

tów eXta, promocje dla klientów

Pozostała oferta: sundi – dzwonki i gongi, gardi – alarmy

bezprzewodowe, etero – bezprzewodowy system przywo-

ławczy, stiro – urządzenia  sterowania radiowego, ynsta –

sprzęt elektrotechniczny, cet – kable i przewody
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