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Prezentacja firmowa

W ofercie firmy dost pne systemy wideodomo-

fonowe: analogowe oraz cyfrowe.

systemy cyfrowe dedykowane do red-

nich i du ych systemów (do 10 000 u yt-

kowników) oparte o skr tk  komputerow

UTP Cat5 lub kable wielo y owe z wyko-

rzystaniem przewodu koncentrycznego. 

Mo liwo  stosowania kaset portierskich 

(dwukierunkowa czno : lokator-portier, 

portier-lokator oraz mo liwo  po czenia 

z ka dej kasety zewn trznej). Dowolne pro-

gramowanie po cze  interkomowych we-

wn trz systemu. Ka dy system daje mo -

liwo ci integracji z systemami kontroli 

dost pu oraz CCTV.

 systemy analogowe lub cyfrowe dedykowa-

ne do ma ych instalacji – biura, domy jednoro-

dzinne, centra handlowe.

Odbiorniki 

wideodomofonowe:

Wszystkie serie produktów dost pne we 

wszystkich systemach. Aparaty podtynkowe, 

natynkowe – bezs uchawkowe oraz tradycyj-

ne. Wideofony dost pne z monitorami koloro-

wymi lub cz/b – od 3,5” do 7”. Obudowy do-

st pne w kilkunastu kolorach.

 Panele zewn trzne:

Seria Galileo

 kasety wykonane z aluminium 

lakierowanego oraz anodowane-

go. Dost pne w kilku kolorach 

– min. szary, grafitowy, srebrny.

Seria 3300

 kasety wykonane ze specjal-

nie wzmocnionego aluminium 

zawieraj ce dodatkowe zabezpie-

czenia antyw amaniowe.  

Seria 1200

 kasety wykonane ze stali nie-

rdzewnej. W tej serii dost pne 

równie  kolumny wolnostoj ce.

Seria INOX

 kasety wykonane ze stali nie-

rdzewnej szczotkowanej – atwa 

integracja ze skrzynkami na li-

sty.

Panele cyfrowe wyposa o-

ne w wy wietlacze LCD oraz 

w przypadku wersji wideo 

standardowo w kolorowe ka-

mery z pod wietleniem LED.

Kraj produkcji: W ochy

Dystrybucja: hurtowa, deta-

liczna oraz przez dystrybu-

torów

Certyfikaty: ISO 9001

Us ugi: bezp atne projekto-

wanie oraz doradztwo tech-

niczne dla du ych systemów, 

serwis i konserwacja insta-

lacji opartych na systemach 

ELVOX

Gwarancja: 24 miesi ce
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