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Monta¿ podtynkowy z jednym przyciskiem
(94 x 150 x 17 mm)

Monta¿ natynkowy z dwoma przyciskami
(94 x 150 x 28 mm)

Tak proste, jak klikniêcie!

ClicKit jest now¹ lini¹ zestawów domofonowych zaprojektowa-  
nych przez firmê ACI Farfisa przeznaczonych dla jednej lub 
dwóch rodzin. Instalacja zestawu jest tak prosta jak klik-          
niêcie - wszystkie elementy s¹ kompaktowe, zastosowana  
zosta³a najprostsza technologia z elektronicznym wywo³aniem, 
kaseta przeznaczona jest dla 1 lub 2 u¿ytkowników.  

A jeœli uwa¿asz, ¿e to nie wystarczy...

popatrz na szczegó³y nowej kasety zewnêtrznej: zredukowane 
wymiary dla lepszego zastosowania w przypadku ma³ych   
przestrzeni takich jak bramy i kolumny, wysoki poziom ochrony 
i odpornoœci, doskona³y stosunek ceny do jakoœci, p³yta czo³owa 
wykonana z anodowanego aluminium, du¿e podœwietlone   
bia³ym œwiat³em LED okienko na nazwisko, wersja do monta¿u  
podtynkowego lub natynkowego, kaseta posiada funkcjê 

 ClicKit zawiera wszystkie elementy instalacyjne: kasetê zew- 
nêtrzn¹ Click, elegancki unifon serii Exhito oraz zasilacz.

Opakowanie jest nowoczesne i praktyczne.
Aci Farfisa oferuje 8 typów zestawów odpowiednio dostosowa-
nych do technologii, sposobu monta¿u kasety zewnêtrznej 
i liczby u¿ytkowników.

ClicKit, tak proste jak klikniêcie!!

potwierdzenia wciœniêcia przycisku wywo³ania.



System 1+1

ZESTAW UNIFON  KASETA ZEWN.  ZASILACZ  

1CKD EX311 CK monta¿ podtynkowy              

1CKSD EX311 CK monta¿ natynkowy PRS210

System 4+1

ZESTAW UNIFON  KASETA ZEWN.  ZASILACZ  

1CK EX310 CK monta¿ podtynkowy             

1CKS EX310 CK monta¿ natynkowy PRS210

Zestawy dla jednej rodziny

Zestawy dla dwóch rodzin

System 1+1

ZESTAW  UNIFON  KASETA ZEWNÊTRZNA ZASILACZ  

2CKD 2x EX311 CK Monta¿ podtynkowy PRS210

2CKSD 2x EX311 CK Monta¿ natynkowy PRS210

System 4+1

ZESTAW UNIFON  KASETA ZEWNÊTRZNA  ZASILACZ  

2CK 2x EX310 CK Monta¿ podtynkowy PRS210

2CKS 2x EX310 CK Monta¿ natynkowy PRS210

PRS210

PRS210
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Aci Farfisa:  
jakoœæ w³oskiego wykonania
Blisko pó³ wieku istnienia marki Farfisa sta³o siê synonimem
produkcji na krajowym i œwiatowym poziomie sprzêtu 
oraz systemów wideodomofonowych, kontroli dostêpu, 
systemów telefonicznych, zabezpieczeñ oraz automatyki domowej
w oparciu o rozwój i integracjê nowych technologii w celu dok³adnego
dopasowania nowoczesnych rozwi¹zañ do potrzeb u¿ytkowników.

Wierzymy ¿e wartoœæ produktów wyprodukowanych we
W³oszech s¹ niekwestionowanym znakiem i gwarancj¹ ich 
wysokiej jakoœci: wszystkie produkty wideodomofonowe s¹ 
projektowane i produkowane w Osimo (W³ochy) w oparciu  
o normy ISO 9001.
  
  

ACI srl 
Via E. Vanoni, 3 
60027 Osimo AN Italy 
Tel. (+39) 071.7202038 
Fax (+39) 071.7202037 
info@acifarfsa.it  
www.acifarfsa.it

FARFISA BELGIUM SA/NV 
tel +32.02.3846455 
www.farfsa.be

ACI FARFISA UK LTD. 
tel. +44.0844.8709025 
www.acifarfsa.co.uk

FARFISA CANARIAS SLU 
tel. +34.928935022 
www.farfsa.com.es

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce:
ALPOL A.E. SCHOBER S.J.
ul. Dolna Wilda 92A
61-501 Poznañ
Tel. (+48) 618358700
Fax (+48) 618333810
sklep@alpol.com.pl
www.alpol.com.pl 


