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AUDIO A VIDEO TECHNICKÁ STANICA K POŠTOVÝM SCHRÁNKAM 

dodacia
doba

cenová 
jednotka

bez
DPH

bez
DPH

                    Pevný obal z antikoru odolný voči 
                    striekajúcej vode s istením IP 44.
                    Automatické LED podsvietenie pre 
                    adresné okienko a tlačidlo zvončeka.
                    Automatické vypnutie podľa denného svetla. 
                    Úsporná prevádzka - spotreba iba 1 Watt. Zabudovaný reproduktor a
                    mikrofón. Otváranie elektromagnetického zámku je opticky znázorňované
                    dvoj sekundovým svietením na zeleno a akusticky dvojitým pípnutím. 

                    Vybavenie ako (2), navyše špiónska
                    farebná kamera so 70° uhlom snímania
                    a infra nočným snímaním.

                   
Domová stanica (3)  88 x 200 mm, hrúbka iba 22 mm. 
Možnosť voľby melódie a intenzity zvuku. Kľudové tlačidlo s LED pripomienkou vypne zvonček (kľudový režim). Tlačidlo pre otváranie dverí. Napájanie cez pribalené trafo.  

                   
Domová Video stanica (4)  98 x 262 mm, hrúbka iba 22 mm. 
Možnosť voľby melódie a intenzity zvuku. Kľudové tlačidlo s LED 
pripomienkou vypne zvonček (kľudový režim). Tlačidlo pre otváranie dverí. 
Napájanie cez pribalené trafo. 86 mm (3,5") farebný TFT display s tlačidlom
samostatného zapnutia aj bez aktivácie zvončeka.  

                  = nepotrebujete žiadne ďalšie technické súčiastky,
Balenie obsahuje všetky komponenty pre svoju prevádzku, 

okrem káblovania.
Elektromagnetický zámok do (0,8 A) je vždy súčasťou 

dodávky dverí, preto nie je obsahom balenia.
Jeho napojenie je možné cez pribalené trafo.   
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Externá Audio stanica (1)

Externá Video stanica (2)

Technická stanica 

Technická stanica 

vo farbe RAL 9010 biela

vo farbe RAL 9010 biela

Technická stanica biela RAL 9010
(Príklad so zabudovaným zvončekom a odposluchom) 

* 

* 

Trafo:
15V DC/1A

Trafo:

15V DC/1A

RAL- farby ku každému plotu

328,80274,00
AUDIO - ZVONČEK A ODPOSLUCH (vrátane všetkých komponentov*)

kompletný

kompletný

   set

   set

L

648,00540,00
VIDEO - ZVONČEK A KAMERA (vrátane všetkých komponentov*)

L

Príplatok za TECHNICKÚ STANICU v akejkoľvek RAL-farbe podľa vlastného výberu  príplatok B4 36,0030,00

(1) (3)

(2)

(4)

Technická stanica ( šírka 28 cm, výška 21 cm, hĺbka 4,5 cm ) je kvalitou a prevedením zhodná 

s poštovou schránkou POST a upevňuje sa priamo na stĺpovú tvarovku. Je potrebné k nej priviesť iba káblovanie. 

Do technickej stanice je možné priamo na mieste zabudovať niektorý z dvoch systémov:

1. Audio, 2. Video. Súčasťou každého balenia je elegantná domová stanica a trafo.   

L = tieto produkty sú skladom vo Wr.Neudorf (A). 
B1 / B2 / B3 / B4 = tieto produkty budú vyrobené na základe objednávky do 1 / 2 / 3 / 4 / týždňov.

 Ceny platia pri odbere zo závodu vo Wr.Neudorf v Rakúsku. 

Poštová schránka „POST“ biela

Tvarovka „EFEKT Galaxy“ s EXTRA poštovou schránkou Antikor

Audio a Video vrátnik v bielej farbe
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