1.

VARIANTA
- Šifrator brezžični trikanalni nadometni,
dimenzije 10 x 10 x 3,8 cm, montiran na alu
steber 15x13 cm
- Šifrator brezžični trikanalni nadometni,
dimenzije 7,2 x 7,2 x 2 cm, montiran na alu
steber 8x8 cm

- Tipka na ključ brezžična dvokanalna, dimenzije
7,2 x 7,2 x 6,88 cm

- Domofon nadometni URMET, eno- ali
dvostanovanjski, montiran na alu steber 15x13
cm
- Domofon s kamero nadometni URMET, eno- ali
dvostanovanjski, montiran na alu steber 15x13
cm

- Tipka za zvonec + trafo + brezžični zvonec
(notranja enota). V tem primeru potrebujemo v
stebru 220 V, ki ga lahko jemljemo od motorja.

Notranja enota
hišnega zvonca

2.

VARIANTA
- Večnamenski steber iz aluminija v barvi
ograje. Njegova višina je spremenljiva do
maks. 175 cm višine. Širina je fiksna 50 cm,
debelina je fiksna 18 cm. Sprednja plošča je
izdelana iz alu plošče, pobarvane v barvi
ograje in ima tipsko vgrajen poštni nabiralnik.
Na to ploščo lahko dodamo:

- Domofon vgradni URMET, eno- ali
dvostanovanjski, analogni
- Domofon s kamero vgradni URMET, eno- ali
dvostanovanjski, analogni
- Šifrator brezžični trikanalni vgradni, dimenzije
7,2 x 7,2 x 2 cm, analogni
- Tipka za zvonec + trafo + brezžični zvonec (v
tem primeru potrebujemo v stebru 220 V, ki ga
lahko jemljemo od motorja)
- Razni osvetljeni napisi, kot so hišna številka,
ime in priimek, naslov …
- Dodatni poštni nabiralnik

- Izrez za vgradnjo domofona ali domofona s
kamero po naročilu stranke in ga stranka tudi
sama vgradi

3.

VARIANTA
- Večnamenski steber iz aluminija v barvi ograje.
Njegova višina je spremenljiva do maks. 175 cm
višine. Širina je fiksna 50 cm, debelina je fiksna
18 cm. Sprednja plošča je izdelana iz alu plošče,
pobarvane v barvi ograje in ima tipsko vgrajen
poštni nabiralnik.

Na to ploščo lahko dodamo digitalne module, ki
uporabljajo IP tehnologijo:

- Domofon
- Domofon s kamero
- Zaslon na dotik (šifrator + imenik)
- Šifrator
- Bluetooth in kartica dostopa RFID
- Bluetooth
- Kartica dostopa RFID
- Šifrator in kartica dostopa RFID
- Razni osvetljeni napisi, kot so hišna številka,
ime in priimek, naslov …
- Dodatni poštni nabiralnik

4.

VARIANTA
- Večnamenski steber iz aluminija v barvi ograje.
Njegova višina je spremenljiva do maks. 175 cm
višine. Širina je fiksna 50 cm, debelina je fiksna
18 cm. Sprednja plošča je izdelana iz
karbonatnega stekla in ima tipsko vgrajen
poštni nabiralnik.

Na to ploščo lahko dodamo digitalne module, ki
uporabljajo IP tehnologijo:

- Domofon
- Domofon s kamero
- Zaslon na dotik (šifrator + imenik)
- Šifrator
- Bluetooth in kartica dostopa RFID
- Bluetooth
- Kartica dostopa RFID
- Šifrator in kartica dostopa RFID
- Razni osvetljeni napisi, kot so hišna številka,
ime in priimek, naslov …
- Dodatni poštni nabiralnik

