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Systémy domácích telefonů a videotelefonů určených pro malé, 
střední a velké aplikace 

Videotelefon řady myLogic disponuje 4,3“ dotykově ovládaným 
LCD displejem a jako první barevný videotelefon značky ACI Farfisa 
má funkci videopaměti s možností exportování pořízených snímků 
na paměťovou kartu. Zcela novou funkcí je možnost zapsání  
textové poznámky umístěné na displeji videotelefonu,  
kterou je možné sdílet s ostatními uživateli.

ECHOS
Hands-free videotelefon s 3,5“ LCD barevným 
displejem. Umožňuje instalaci na i pod omítku. 
Videotelefon má 6 volitelných tlačítek.

Exchito
Sluchátkový videotelefon se 4“ LCD displejem, 
5 volitelných tlačítek.

colour communication

Domácí telefon Exchito pro audio komunikaci 
s 6 volitelnými tlačítky.



• Elegantní design
• Povrchová montáž
• Modré podsvětlení jmenovek 
• Velmi snadná instalace

AGORA PROFILO MATRIX

• Odolné celohliníkové provedení
• Povrchová/ zápustná montáž
• Zelené LED podsvětlení jmenovek 
• Velmi snadná instalace

• Antivandal provedení
• Ochranný litinový rámeček
• Moduly z nerezové oceli 
• Povrchová/ zápustná montáž

Nejprodávanější digitální DUO systém od ACI Farfisa, který využívá pro zapojení veškerých 
komponent pouze dva vodiče což zjednodušuje instalaci systému. Tento systém je určen  
pro domácí videotelefony barevné nebo černobílé a domácí audio telefony. Obrovskou výhodou 

u toho systému je libovolná kombinace videotelefonů a domácích telefonů v jednom systému (například 6 uživatelů může mít 
videotelefony a 17 uživatelů domácí audio telefony). Tato vlastnost zaručuje, aby si každý uživatel vybral nejvhodnější řešení 
podle svých možností a nároků.
Tento systém dokáže pracovat až s 255 uživateli a díky tomu je vhodný i pro nejnáročnější aplikace. Nejen, že umožňuje  
připojení tolika uživatelů, ale má možnost mít v jednom systému až 12 dveřních stanic (například ve velkém objektu,  
kde je několik firem, může mít každá firma svou vlastní dveřní stanici nebo pro bytový dům až s 12 vchody).  
Systém díky své variabilnosti dokáže uspokojit veškeré požadavky uživatelů, jako je použití přístupových čteček, kódových 
klávesnic nebo nastavení adresné interkomové komunikace mezi některými uživateli. Interkom je možný v rámci jedné  
samostatné adresy nebo mezi různými adresami (například když je v jednom bytě několik video/audio telefonů nebo mezi 
adresami zvlášť tzn. mezi jednotlivými byty). Volné tlačítka na video/ audio telefonech je možné naprogramovat na volitelné 
funkce jako je například otevírání pojezdové brány a podobně.

Digitální systém DF-6000  je nejvhodnější pro systém, kde jsou pouze domácí audio telefony, 
protože k instalaci systému stačí pouze 2 vodiče. V systému je samozřejmě možné použití i černobílých 
videotelefonů, je ovšem nutno použít 5 vodičů. Adresa interiérových stanic pro jednotlivá tlačítka  
se nastavují pomocí jumperů. Tento systém zaujme nejen jednoduchou instalací, ale také nízkou cenou 
a příjemným designem dveřní stanice MODY a domácích audio telefonů.

Analogový systém využívá pro instalaci domácích audio telefonů kabeláž 4+n a pro systémy 
videotelefonů kabeláž 7+n+koax. Analogový systém domácích telefonů je nejvhodnější používat 
jako náhradu za starší systémy domácích telefonů (Tesla Stropkov) a je také výbornou volbou  
pro novou instalaci u systémů s malým rozsahem (např. do 20 uživatelů). Výhodou toho systému  
je především jeho nízká cena a jeho variabilnost. Analogový systém videotelefonů je vhodný  
pro malé aplikace, u kterých dokáže za výhodnou cenu splnit téměř jakékoliv požadavky uživatele. 
Videotelefony podle vybrané designové řady mohou mít jak barevnou tak černobílou obrazovku.

Designové varianty dveřních stanic

Tři systémy pro ideální instalaci
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