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Dom 10 2 0 0 5budujemy

Gdzie się stosuje?

Niewielkie obiekty takie jak domy jednorodzinne, nieduże

punkty usługowe, sklepy czy biura.

Jakie mają zalety?

� zróżnicowanie pod względem technicznym – szeroki wybór

umożliwia użytkownikowi dobranie odpowiednich funkcji

i parametrów domofonu indywidualnie do własnych po-

trzeb; wśród domofonów BASTION znajdują się m.in: zesta-

wy interkomowe, z łącznością wewnętrzną, obsługujące

wiele wejść; oprócz wszystkich funkcji dostępnych w trady-

cyjnych domofonach (wywołanie, rozmowa, otwieranie

zamka, podświetlanie szyldu z nazwiskiem) BASTION posia-

da możliwość obsługi kilku wejść bez potrzeby stosowania

dodatkowych elementów; dostępne są również wersje

umożliwiające łączność wewnątrz budynku

� niewielkie wymiary kasety rozmównej umożliwiają instalo-

wanie jej na niewielkich płaszczyznach – doskonale spraw-

dza się na wąskich słupkach bramy lub furtki

� odporność na wpływ warunków atmosferycznych oraz na

zniszczenia mechaniczne

� łatwy montaż możliwy dzięki odpowiedniej konstrukcji sys-

temu – domofony BASTION sprzedawane są jako zestawy

do samodzielnego montażu, ich zainstalowanie jest bardzo

proste (wystarczy połączyć kasetę rozmówną z unifonem

przy pomocy odpowiedniego kabla); wiele różnych odmian

zestawów i wersji kolorystycznych pozwala na indywidualne

dopasowanie do potrzeb każdego użytkownika

Charakterystyka

� Kaseta rozmówna

Obudowa: podtynkowa lub natynkowa, z daszkiem ze stali

pokrytej antykorozyjną powłoką galwaniczną lakierowaną

lub ze stali nierdzewnej

Wymiary (wys.xszer.xgr.) [mm]: 134x42x37

Płyta czołowa: aluminiowa o gr. 6 mm

Kolory: srebrny, czarny, miedź antyczna

Rodzaje: kasety wyposażone są w jeden lub dwa metalowe

przyciski, pola nazwisk są podświetlone

� Unifon

Typ: LR-13

Zasilanie [V]: 12 AC ± 10% z zewnętrznego zasilacza

Funkcje: regulacja tonu wywołania i głośności rozmowy,

obsługa kilku wejść

Połączenie kasety rozmównej i unifonu: kablem ośmio- lub

dziesięciożyłowym (w zależności od rodzaju systemu)

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Usługi: bezpłatne doradztwo w zakresie projektowania insta-

lacji, szkolenia dla wykonawców, serwis

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa oraz detaliczna w salonie fir-

mowym – Łódź, ul. Dąbrowskiego 249; sprzedaż wysyłkowa

Aprobaty i certyfikaty: Firma posiada Certyfikat ISO 9001:2000

Pozostała oferta: cyfrowe systemy domofonowe, w tym mię-

dzy innymi CD-3000 (Elektroprodukt 2003, tytuł „Łódź Propo-

nuje” 2004), domofony bezprzewodowe, wideodomofony,

elektrozaczepy i zamki elektromagnetyczne, zamki szyfrowe,

systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, cyfrowe systemy

archiwizacji obrazu, napędy bram, szlabany; urządzenia do

kompleksowego zabezpieczenia wszelkiego rodzaju obiektów

i przestrzeni

NOWOŚĆ: wideodomofon BASTION

z kasetą rozmówną niewiele różniącą się od kasety stosowanej

w urządzeniach domofonowych; w kasecie tej zostanie

umieszczona kamera umożliwiająca obserwację otoczenia

przez niewielki otwór znajdujący się w jej panelu; mało wi-

doczna kamera i wandaloodporne właściwości kaset BASTION

zapewniają skuteczną ochronę przed aktami wandalizmu oraz

długą i bezawaryjną pracę wideodomofonu
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Domofony i wideodomofony BASTION

union LR

monitor do zestawu

Bastion wideo

kaseta rozmówna
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