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Farfisa jest synonimem dynamicznej i rozwijającej się firmy, która pod 

kierownictwem Dyrekcji Generalnej, Obszaru Sprzedaży i Marketingu 

monitoruje potrzeby rynkowe - a dzięki Grupie Badawczo Rozwojowej stosuje 

najlepsze technologie, aby sprostać wymaganiom klientów na całym świecie. 

Farfisa w swoich działaniach uwzględnia m.in. dystrybutorów, 
importerów, instalatorów, projektantów i użytkowników końcowych, 
zapewnia im najlepsze możliwe rozwiązania, a także oferuje 
serwis posprzedażowy i obsługę świadczoną przez uczciwych 

i kompetentnych ludzi zawsze na najwyższym poziomie.

 FARFISA
W CENTRUM 
KOMUNIKACJI

Witamy w Farfisa! Siedziba główna z działem produkcyjnym,  
biurem, działem badawczo-rozwojowym, showroomem  
i administracją znajduje się w Osimo (AN) we Włoszech: otwartość 
i życzliwość to nasze słowa kluczowe. Wejdź i odkryj świat Farfisa!
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Gateway

Globalnie 
i funkcjonalnie

CO 
Najwyższej jakości rozwiązania i konfiguracje 
odpowiadające na życzenia klientów. Ważne  
instalacje i duże kompleksy rozwiązane za  
pomocą produktów Farfisa na wszystkich 
szerokościach geograficznych. Dzięki swoim 
działaniom, Farfisa ceniona jest na całym  
świecie za jakość, technologię urządzeń oraz 
rzetelną obsługę.

Wysoka jakość

JAK 
Wszystko co związane z Farfisa odpowiada dbałoś-
ci o detale, dzięki zaawansowanej technologii, oraz 
całkowitej produkcji we Włoszech.

Włoska produkcja

GDZIE 
Produkcja, projekt, usługi: wszystko odbywa 
się w naszej fabryce. Również przy doborze  
dostawców stawiamy na najlepszych, lokalnych. 
Wysiłek, energia i jakość są widoczne i tego 
warte: tak to robimy we Włoszech!

Tworzymy  
historię

KIEDY
Firma powstała w 1967 roku, od tego czasu 
doświadczenie i know-how w zakresie tech-
nologii i codziennych zastosowań urządzeń 
uczyniły z firmy Farfisa solidną, przedsiębiorczą 
markę, która znajduje uznanie i rozwiązania dla 
ludzi na całym Świecie.
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PROJEKT
Słuchanie potrzeb klienta. 
Relacje między producentem Farfisa, 
a klientem są na najwyższym poziomie.

ANALIZA
Analiza potrzeb. Na tym etapie zespo-
ły sprzedażowe i techniczne wspólnie   
oceniają wymagania i dobierają optymalne 
rozwiązanie dopasowane pod dane  
zapytanie klienta.

ROZWIĄZANIE
Propozycja rozwiązania Farfisa. Firma 
przedstawia system i urządzenia pod  
konkretne zapytanie lub w przypadku, gdy 
projekt jest niestandardowy, opracowuje  
indywidualne rozwiązanie, zgodne z przed-
stawionymi wymaganiami.

REALIZACJE 
FARFISA
Niniejszym przedstawiamy przykładowe projekty, szczególne 
z różnych powodów: funkcjonalności, wielkości instalacji lub  
dlatego, że byliśmy w stanie spełnić specjalne życzenie klienta. 
Tak, rozwiązywanie problemów i dostosowywanie się do potrzeb 
to nasze atuty: uważnie słuchamy klienta, analizujemy  
i planujemy rozwiązanie, czasem naprawdę „szyte na miarę” dla 
konkretnej instalacji.

Elkhmail Compound, 
October City

Cairo - Egypt

+2800
Al Raidah Housing 
Complex Project

Jeddah - Saudi Arabia

+2550

Honey Park
Dun Laoghaire, Co.

Dublin - Ireland

+1400

System wideo dla ponad 1400 użytkowników, rozwiązany w 
technologii cyfrowej DUO. Instalacja składa się z paneli zewnętrz-
nych serii Solvo i unifonów cyfrowych EX352, a także modułu por-
tiera PDX2000. Duża kubatura instalacji pod względem ilości użyt-
kowników i odległości, konieczne wymaganie jakie spełnia system 
to rozwiązanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a 
także kompatybilność i podłączenie z istniejącym wcześniej sys-
temem alarmowym.

Rozbudowany kompleks mieszkaniowy położony na obrzeżach 
Jeddah, z systemem wideodomofonowym Farfisa w technologii 
DUO. System składający się z 74 budynków. 74 panele wideo serii 
Solvo i 2556 monitorów ZHeroS: to imponujące liczby. W projekcie 
nastąpiła znaczna zmiana specyfikacji po rozpoczęciu prac, gdzie 
miał być zamontowany system DUO w wersji audio, inwestor  
ostatecznie zdecydował się jednak na zainstalowanie systemu w 
wersji wideo.

Rzut kamieniem od Kairu, działamy w Compound Elkhmail, wiel-
kim kompleksie budynków mieszkalnych, który wciąż jest w bu-
dowie i którego plan obejmuje ponad 400 budynków (zarówno 
mieszkalnych, biznesowych, jak i komercyjnych). Farfisa otrzyma-
ła kontrakt na dostarczenie systemu audio / wideo . Specyfikacja 
to: gwarancja bezpieczeństwa i maksymalnej niezawodności, 
spełnienie oczekiwań i terminowość w dostawie urządzeń.  
Wyzwanie jest fascynujące, a oferta, termin i realizacja zgodnie z 
umową są trudnym zadaniem. Farfisa oferuje instalację systemu  
w technologii DUO, które spełnia wymagania związane z  
bezpieczeństwem, odległościami i dużą liczbą użytkowników.

Edificio Caprese
Guatemala City - Guatemala

48

Cyfrowy system DUO w wersji wideo składający się z 3 paneli  
zewnętrznych serii Solvo i 48 mieszkań, każde z 2 monitorami 
słuchawkowymi EX3262C. System podzielony na 2 niezależne 
piony, podłączony z modułem portiera PDX2000 i  20 aktuatorami  
2281Q umożliwiającymi współpracę z windami. System spełnia 
funkcję przywołania „windy” w momencie wyboru danego  
apartamentu i możliwość wywoływania numerów  za pomocą  
ustalonych numerów „alias”. Konfiguracja systemu i realizacja z 
dostawą „pod klucz”. 
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Do you know that

Badania & Rozwój

Produkcja i Jakość

Obsługa Klienta

Wiedza i Szkolenia

T U T O R I A L E

PROJEKT
PRODUKCJA
ROZWÓJ
Wiedza, Technologia, Serwis

Dobór najlepszych surowców i podzespołów, współpraca 
ze sprawdzonymi dostawcami, zaangażowanie  
i motywacja działu produkcyjnego zawsze prowadzą do 
doskonałych rezultatów finalnego produktu: porównaj 
jakość i wybierz produkty wyprodukowane we Włoszech!

Zespół Farfisa jest gotowy każdego dnia, aby odpowiadać 
na zapotrzebowanie rynku, w kontekście sprzedaży, 
obsługi klienta i pomocy technicznej. Celem personelu 
Działu Obsługi Klienta jest zapewnienie tego, co najlepsze 
w logistyce, lokalnie i na całym świecie, w najlepszy i  
specyficzny dla każdego rodzaju klienta i regionu  
geograficznego sposób. Zespół ds. Sprzedaży tech-
nicznej jest do dyspozycji w sprawie zgłoszeń lub ewen-
tualnych uwag, sugerując rozwiązania dostosowane do  
wymaganych potrzeb, aby maksymalnie zadowolić klienta. 

Spotkania, szkolenia czy webinaria są kluczowe dla 
przedstawicieli i dystrybutorów Farfisa we Włoszech i na 
świecie. Dzięki temu tworzymy sieć wykwalifikowanych 
i profesjonalnie przeszkolonych ludzi. Dodatkowo 
udostępniane są na bieżąco ogólnodostępne materiały 
pomocnicze i informacyjne takie jak: katalogi techniczne, 
instrukcje, schematy instalacji, filmy wideo, wywiady 
techniczne, broszury czy katalog produktów.

Odpowiednie połączenie umiejętności, profesjonalizmu 
i pracy zespołowej pomaga stworzyć idealną atmosferę 
dla odnoszącego sukcesy, dynamicznego działu 
Badań i Rozwoju, a także zgranego zespołu  
inżynierii produkcji. 

O N L I N E  S E R V I C E
www.farfisa.com

DES I GN U S Ł U G I / S E R W I S

P R O D U K C J A S Z K O L E N I A
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Do you know 
that

JESTEŚMY 
DLA 

CIEBIE

Skontaktuj sie z nami, 
 
Słuchamy Twoich rad i uwag, 
 
Rozmawiamy o Twoich potrzebach.

Klient jest naszym „priorytetem”. Relacja z 
klientem jest zawsze ważna, dlatego większość 
naszej energii poświęcamy na słuchanie:  
słuchanie próśb, analiza możliwości i suge-
rowanie odpowiednich rozwiązań, słuchanie 
specyfikacji, aby sprostać wymaganiom,  
słuchanie reklamacji, aby je w najlepszy sposób 
rozwiązać. Dajemy różne możliwości kontaktu 
z nami, ale co ważne - Farfisa to ludzie: mó-
wimy NIE dla zautomatyzowanych rozwiązań, 
mówimy TAK dla działającej sieci specjalistów  
złożonej z rzetelnych osób, które odbierają ma-
ile, telefony i chcą Tobie pomóc!

Komunikacja to dla nas codzienne rozmowy, 
dzielenie się doświadczeniami, badaniami, 
wiadomościami, to powody, które skłoniły nas 
do rozbudowy kanałów medialnych: przede 
wszystkim strony internetowej, powstanie  
newsletterrów, social media, ale też pomocnych 
aplikacji na  smartfona i - czemu nie? -  
Bądź na bieżąco i zostańmy w kontakcie! 

Idź do:
www.farfisa.com/en
i zobacz nowości!

LICZNE 
ROZWIĄZANIA
/ przykładowe zastosowania

System DUO jest idealnym rozwiązaniem dla prostych systemów 
jednorodzinnych, jak i dla rozbudowanych kompleksów liczących 
do 20000 użytkowników, z wieloma możliwościami, a wszystko 
to z łatwością i szybkością w instalacji i zarządzaniu systemem. 
Gwarantowane działanie na dużych odległościach, integracja z  
systemem CCTV, modułem portiera i modułem bramki IP, co daje jeszcze 
więcej zalet, począwszy od wideorozmowy po kontrolę dostępu  
bezpośrednio na Twoim smartfonie!

→ Duże budynki i osiedla

W zestawach wideo z Technologi Pluggy można osiągnąć 
maksymalną prostotę i najlepszy stosunek jakości do ceny 
z elegancją, designem i przyjazną obsługą, sygnowaną 
najbardziej prestiżowymi liniami estetycznymi Farfisa.

Panel zewnętrzny oraz zasilanie to wszystko, 
czego potrzebujemy, aby uzyskać kompletną 
i niezawodną instalację, bez zbędnego oka- 
blowania. Komunikuj się i zarządzaj dostępem 
sytemu nawet zdalnie, dzięki programowaniu 
przez SMS, USB lub stronę internetową.

→ Rozmawiaj wszędzie, 
bez zdbędnego okablowania 

→ Zestaw cyfrowy w estetyce Alba-Sette
 z możliwością rozbudowy do 4 użytkowników linkedIn

tutorials

newsletter

facebook

youtube

Czy wiesz, że...?

instagram

Farfisa magazine
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    → estetyka
    → modułowość
    → funkcjonalność

Wyrafinowany wygląd panela, który zachowuje zaawansowane 
technologicznie serce, kompatybilne ze wszystkimi panelami ze-
wnętrznymi oraz urządzeniami wewnętrznymi w Systemie DUO.

Stworzony, opracowany i wyprodukowany w całości we Włoszech 
- Alba jest najbardziej uniwersalnym modelem serii paneli ze-
wnętrznych firmy Farfisa. Dzięki doskonałemu wzornictwu i do-
pracowanej funkcjonalności, panel jest kompatybilny z najbardziej 
zaawansowanymi technologicznie systemami (DUO, myCom,Pluggy) 
Modułowość i elastyczność połączona jest z odpornością na 
warunki atmosferyczne i estetyką, którą zapewniają elementy 
wykonane z anodowanego aluminium. 

Zastosowano starannie dobrane materiały, które zapewniły este-
tyczną czystość i lekkość panela, np – głośnik ukryty w kamerze 
oraz niewidoczny mikrofon, schowany w dolnej krawędzi ramki. 
Samodzielny moduł bazowy może zawierać - w niewielkich 
przestrzeniach - (moduł wystający zaledwie 1 cm od ściany) - układ 
rozmówny, kamerę 2,3 mm z obiektywem szerokokątnym 160 stopni 
i akcesoria skonfigurowane do 4 wywołań tj. np. 4 przyciski oraz 
nawet wbudowany na życzenie klienta czytnik zbliżeniowy.

Po uruchomieniu wywołania, Alba doświetla odpowiednie ikony 
sygnalizujące status systemu dla maksymalnego komfortu, a także 
sygnalizuje, kiedy drzwi lub brama jest otwarta. Inne ważne funkcje 
to wbudowane dwa wyjścia przekaźnikowe oraz automatyczna 
alokacja adresów dla kolejnych dodatkowych modułów  
przyciskowych.

W Ł O S K A  E L E G A N C J A

więcej
modułów
większa funkcjonalność
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Płyta czołowa wykonana z anodyzowanego aluminium ze  
szczotkowanym wykończeniem, kolorowa kamera o ogniskowej 
2,3 mm i szerokokątnym obiektywie, wbudowany w kamerę głośnik 
i  niewidoczny mikrofon w dolnej części, szczególnie chroniona 
elektronika i mechanika wewnętrzna IP55, dzięki czemu Alba jest 
odporna na warunki atmosferyczne.

Zapalające się diody LED pod ikonami graficznymi wskazują aktualny 
stan systemu: połączenie, zajętość, aktywna rozmowa, otwarcie 
drzwi. Alba posiada 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe do  
aktywacji elektrozaczepu i innych funkcji, montaż jest uproszczony 
i szybki, a panel w Systemie DUO jest zasilany bezpośrednio z  
magistralii systemu. Alba przystosowana jest do pracy z rozbu-
dowanymi instalacjami, dzięki czemu może być używana jako głów-
na jednostka zewnętrzna systemów do 20000 użytkowników przy 
bardzo dużych odległościach między jednostkami zewnętrznymi i 
wewnętrznymi. Do montażu podtynkowego lub natynkowego, Alba 
nadaje się również do renowacji dzięki dopasowanym lub zbliżonym 
wymiarom do poprzednich paneli zewnętrznych Farfisa. 

Dzięki technologii Bluetooth oraz dedykowanym darmowym ap-
likacją Farfisa, panele serii Alba można programować oraz nimi 
zarządzać z pozycji smarfona, co zapewnia większy komfort,  
szybkość, niezawodność i użyteczność zarówno dla instalatora, jak 
i dla użytkownika końcowego.

W Ł O S K A  E L E G A N C J A

WSZECHSTRONNOŚĆ

dowolność rozwiązań

→ dzięki zastosowaniu szerokokątnego obiektywu 160 
stopnii, obraz z kamery swobodnie obejmuje nawet oso-
by na wózkach inwalidzkich

→ przyciski oznaczone Brajlem; dla osób niewidomych

→ sygnalizacja świetlna ikon panela pozwala osobom 
niedowidzącym i niesłyszącym ocenić stan połączenia. 
np. połączenie / otwieranie

→ urządzenie pozwala na podłączenie pętli dla osób z 
aparatami słuchowymi

/ Asortyment
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W  W Ł O S K I M  S T Y L U

 → 7” calowy ekran
    
 → wyrafinowany i odróżniający design
 
 → głośnomówiący
 
 → dotykowe przyciski

Farfisa z dumą przedstawia serię urządzeń wewnętrznych, Sette.  
 
Zaprojektowany w bardzo rygorystyczny sposób: starannie 
wyważona linia definiuje ultrapłaski, smukły monitor o 
eleganckim i lekkim wyglądzie, dzięki atrakcyjnemu ostremu 
profilowi z krawędziami 45 stopni, w połączeniu z wyraźną linią 
oddzielającą ekran od obszaru kontrolnego. 

Estetyka i jakość zapewniona dzięki wykonaniu projektu i produkcji 
monitora w 100% we Włoszech.

Ikony doświetlone diodami LED, miękkie przyciski dotykowe 
i elementy sterujące na interfejsie graficznym pozwalają na 
zarządzanie zaawansowanymi ustawieniami systemu oraz 
funkcjami automatyki domowej.

W estetyce monitorów Sette, dostępne są również monitory 
SE7PG, do cyfrowego systemu w techologii Pluggy (strona 56). 

Nowoczesny
Design
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new!ROZWIĄZANIE, 
KTÓRE DĄŻY DO 
NIESKOŃCZONOŚCI

→ solidność

→ przejrzystość

→  kompatybilność

→ wysoka jakość

→ konfigurowalność

Kompaktowy, solidny i praktyczny, przeznaczony do 
obsługi od niewielkich do najbardziej możliwie zło-
żonych instalacji osiedli mieszkaniowych i dużych blo-
ków mieszkalnych. 

Dzięki Solvo, Farfisa oferuje rzeczywiste rozwiązanie 
dla nowoczesnego i niezawodnego panela zewnętrznego  
do systemów audio i wideodomofonowych: łatwość in-
stalacji, niecodzienne możliwości i funkcjonalne rozsze-
rzenia - kontrola dostępu, moduł GSM czy bramka IP. 

Cechy charakterystyczne panela obejmują kamerę z 
szerokokątnym obiektywem 160 stopni z diodami oraz 
ikonami sygnalizacyjnymi status systemu w jednym 
kompletnym module (aż 4 wersje panela do wyboru), 
który spełnia najbardziej wyszukane wymagania.

Nieprzeciętny pod względem osiągów technologicznych i bez-
pieczeństwa, nowy panel zewnętrzny HERO wykonano z mate-
riałów z najwyższej półki dbając o jego wykończenie i detale. 
Podtynkowy, płaski panel składa się z jednego spójnego  
elementu: dużego frontu ze stali nierdzewnej 316L, z dużymi 
podświetlanymi, stalowymi przyciskami i 6 śrubami  
zabezpieczającymi Torx, które zwiększają wandaloodporność pa-
nela łącząc najlepszą ergonomię i maksymalne parametry techno-
logiczne.
“W dotyku uczucie zimna i solidności, wizualnie poczucie  
elegancji i niezawodności.”

HERO Cię zachwyci!

Hero zaprojektowano do pracy w Cyfrowym Systemie DUO do 
zarządzania prostymi, jak również najbardziej rozbudowanymi 
instalacjami, nawet do 20,000 użytkowników, pozwalając  
jednnocześnie na zachowanie maksymalnych odległości mię-
dzy jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Panel posia-
da cyfrową klawiaturę składającą się z 14 dużych podświetla-
nych przycisków, duży, podświetlany wyświetlacz z ikonami 
sygnalizującymi status systemu, kamerę z szerokokątnym  
obiektywem i inne udogodnienia, które sprawiają, że Hero to zna-
komity wybór również dla osób niepełnosprawnych. Jeden pa-
nel  może zarządzać nawet 500 użytkownikami z indywidualnymi 
hasłami i jest przygotowany do montażu czytnika zbliżeniowego. 
Wśród innych funkcji dostępne są komunikaty głosowe, a progra-
mowanie możliwe jest za pomocą technologii Bluetooth.

NIEZAWODNOŚĆ
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

→ wandaloodporny

→ wszechstronny

→ kompletny i wydajny

/ Asortyment
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SUBTELNA SZTUKA
KOMUNIKACJI

→ seria modułowa

→ zmniejszone wymiary

→ atrakcyjny wygląd

SIŁA W STYLU

→ wandaloodporność

→ elegancja

→ modułowość

→ nawet dla dużej liczby
    użytkowników

ZHERO PRZESTRZENI,
ZHERO OGRANICZEŃ,
ZHERO ALTERNATYW

→ głośnomówiący

→ elegancki design

→ podświetlane ikony

→ zaawansowane funkcje   
     personalizacji

NIEZAWODNA TECHNOLOGIA DO 
WSZYSTKICH SYSTEMÓW FARFISA

→ seria słuchawkowa

→ do wielu systemów Farfisa

→ najlepsza relacja jakości do ceny

/ Asortyment

new!
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Komunikacja 
“bez granic”

/ DUO SYSTEM

Urządzenia 
wewnętrzne
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ZHero
Exhito
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FARFISA cloud

cloud.farfisa.com
→ Moduł portiera, zwiększenie 
bezpieczeństwa

Panele zewnętrzne

Zestawy
wideo

CCTVBramka IP

  DUO Przykład 
instalacji

Urządzenia
wewnętrzne

Komunikacja 
“bez granic”

→ Działanie z wykorzystaniem 
telefonów i smartfonów

→ Łatwy montaż, oszczędność 
czasu i pieniędzy

→ Programowanie systemu  
i kontrola dostępu przez Bluetooth

→ Inteligentne rozwiązania
sterujące automatyką domową

→ Instalacja dwużyłowa 
bez polaryzacji

→ Zwiększona liczba użytkowników 
nawet do 20,000

→ Możliwość prostej integracji z 
systemami monitoringu

→ Stały rozwój technologii, aby 
sprostać każdym wymaganiom

Cyfrowy system wideodomofonowy DUO, oparty na  
dwóch żyłach bez polaryzacji, wciąż ewoluuje, aktualnie w 
okresie przełomowej ewolucji: pojawienia się w sprzedaży 
Bramki IP; rozwiązania zagwarantowanego przez najlepsze 
badania i rozwój firmy Farfisa. W rzeczywistości magistrala 
DUO integruje się z siecią IP, otwierając nowe horyzonty i 
możliwości systemu.
System DUO to „czysty system 2-przewodowy”, dzięki 
panelom zewnętrznym ALBA, HERO, SOLVO i AGORÀ, 
podobnie jak wszystkie inne komponenty w systemie, są 
one zasilane bezpośrednio z 2-przewodowej magistrali, co 
dodatkowo optymalizuje fazę instalacji. Od lat dostępne są 
również serie paneli zewnętrznych PROFILO i MATRIX.

Moduł Portiera

→ Bramka IP

/ SYSTEM DUO

System DUO jako urządzenia wewnętrzne oferuje serię 
monitorów Sette z 7” ekranem, różne wersje monitorów 
ZHero i monitorów i unifonów serii Exhito. Maksymalna 
liczba użytkowników to 20 000, możliwa do osiągnięcia w 
wygodny sposób dzięki separatorom 2231Q, które dzielą 
całą instalację na mniejsze niezależne rozgałęzienia.
Dalsze funkcje coraz bardziej pożądane i wciąż ulepszane to 
integracja z systemami nadzoru wideo, dzięki modulatorowi 
VM2521 czy integracja z telefonią komórkową, dzięki 
FTDUO. Istotne wsparcie dla systemu DUO zapewnia 
technologia Bluetooth, dostępna dla zapewnienia wygody 
instalatora i użytkownika. 
Dostępna gama róznych produktów do Systemu DUO:
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F U L L  P E R F O R M A N C E
N E W  M O D U L E S  /  N E W  F U N C T I O N S

→ Panele zewnętrzne
Obok serii Alba, najbardziej uniwersalnego 
panela zewnętrznego firmy Farfisa, wszyst-
kie dostępne panele są kompatybilne z 
Systemem DUO. Bardziej konkretnie, jest to 
najnowszy panel Hero, panel Solvo oraz mo-
dułowe rozwiązania - Agorà, Profilo i  Matrix. 
Dzięki seriom Alba, Profilo i Matrix połączenia 
można wykonywać za pomocą przycisków 
lub za pomocą klawiatury numerycznej. 

elegancja
modułowość 
funkcjonalność

Od A do Z wyprodukowana we Włoszech, Alba 
to najbardziej uniwersalny panel zewnętrzny, który  
charakteryzuje się doskonałą i wyrafinowaną konstrukcją 
i jest kompatybilny z najbardziej zaawansowanymi 
funkcjami i modułami w Cyfrowym Systemie DUO.  

CV2124AB
Wymiary: mm 99x91x9.
Moduł audio-wideo pozwalający na 
zamontowanie od 1 do 4 przycisków. 
Kolorowa kamera o kącie 160 stopni, 
obiektyw 2,3 mm. Zasilanie z linii DUO.

Moduły audio i wideo

CT2138AB 
Wymiary: mm 99x91x9.
Moduł rozszerzenia pozwalający 
na zamontowanie do 8 przycisków,  
kompatybilny z modułami CA2124AB 
oraz CV2124AB. Funkcja autoprogra-
mowania przycisków.

Klawiatura numeryczna

PD2100AB
Wymiary: mm 99x91x9. 
Cyfrowy moduł podświetlanej kla-
wiatury. Pozwala na wybieranie 
numerów oraz otwieranie przekaźni-
ków za pomocą programowalnych ko-
dów. Do pracy niezależnej jako zamek 
szyfrowy lub do współpracy z modu-
łem wyświetlacza DD2140AB. Kom-
patybilny z modułami CA2124AB oraz 
CV2124AB. Podłączenie do programa-
tora XE2921 umożliwia korzystanie 
z funkcji zegara systemowego.  
Programowanie z pozycji urządzenia 
lub za pomocą technologii Bluetooth.

System DUO może obsługiwać aż do  
20 000 użytkowników. W wersji przyciskowej, 
produkty posiadają kompaktowe wymiary 
dzięki modułom z 2 przyciskami w jednym 
rzędzie. Fakt, że panele Alba, Hero, Solvo 
oraz Agorà są zasilane bezpośrednio przez 
magistralę z Systemu DUO, przekłada się na 
mniej czasu potrzebnego na ich instalację i 
jeszcze większe oszczędności. Wszystkie 
panele współpracują z modułem portiera.
 

Modułowość i elastyczność to kluczowe słowa 
opisujące zakres gwarantujący niezliczone 
możliwości zastosowania serii Alba. Niewielkie,  
samodzielne moduły umożliwiają wykonywanie połą-
czeń w sposób konwencjonalny i cyfrowy (z klawiatury).

CA2124AB
Wymiary: mm 99x91x9.
Moduł audio pozwalający na zamonto-
wanie od 1 do 4 przycisków wywołania. 
Zasilanie z linii DUO.

Moduł wyświetlacza

DD2140AB
Wymiary: mm 99x91x9.
3.5” calowy wyświetlacz graficzny LCD. 
Elektroniczny spis pozwalający na wy-
bór dowolnego lokatora. Kompatybilny 
z modułami PD2100AB, CA2124AB oraz 
CV2124AB.

XE2922
Programator Alba Bluetooth, umoż-
liwia kontrolę dostępu za pomo-
cą smartfona poprzez dedykowaną  
aplikację, dostępną bezpłatnie w  
systemie iOS i Android. Zamek otwiera 
się za pomocą wirtualnej klawiatury 
i osobistego kodu numerycznego lub 
przez proste dotknięcie ekranu, je-
śli smartfon był wcześniej powiązany 
z urządzeniem. Więcej informacji na  
temat aplikacji FARFISA SMART ACCESS 
można znaleźć na stronie 69.

/ SYSTEM DUO

Wiele możliwości
Więcej modułów / większa funkcjonalność



30 31

Elementy montażowe 

AB61 - Wymiary: mm 124x124x9 - 
Ramka frontowa na 1 moduł

AB62 - Wymiary: mm 124x215,5x9 - 
Ramka frontowa na 2 moduły

AB63 - Wymiary: mm 124x307x9 - 
Ramka frontowa na 3 moduły.

AB71 - Wymiary: mm 119x119x36 -
Adapter na 1 moduł Alba do montażu 
pomiędzy puszką, a ramką frontową AB61

AB72 - Wymiary: mm 119x210x36 - 
Adapter na 2 moduły Alba do montażu 
pomiędzy puszką, a ramką frontową AB62

Pozostałe moduły

AB00
Wymiary: mm  99x91x9. 
Pusty moduł zaślepiający.

AB50
Wymiary: mm  99x91x9. 
Moduł opisowy.

FP51AB
Wymiary: mm  99x91x9. 
Moduł czytnika zbliżeniowego. Do 
montażu niezależnie lub jako jeden z
modułów do panela serii Alba.  
Technologia Bluetooth. Więcej  
informacji na stronie 68.
 

Akcesoria

AB20 - Wymiary: mm 90 x 22 - 
Moduł zaślepki do montażu z CA2124AB,
CV2124AB lub CT2138AB.

AB21 - Wymiary: mm 90 x 22 - 
Pojedynczy lub podwójny moduł przycisku, 
w zależności od zaprogramowania mo-
dułu CA2124AB lub CV2124AB. Do montażu 
z CA2124AB, CV2124AB lub CT2138AB.  
Przycisk posiada oznakowanie Brajla dla 
osób niewidomych. Białe podświetlenie LED. 

/ SYSTEM DUO

AB73 - Wymiary: mm 119x302x36 - 
Adapter na 3 moduły Alba do montażu 
pomiędzy puszką, a ramką frontową AB63

AB81S - Wymiary: mm 125x125x30. 
Obudowa N/T bez daszka na 1 moduł

AB82S - Wymiary: mm 125x216,5x30. 
Obudowa N/T bez daszka na 2 moduły

AB83S - Wymiary: mm 125x308x30. 
Obudowa N/T bez daszka na 3 moduły

AB91 - Wymiary: mm 140x137x62 - 
Obudowa natynkowa z daszkiem na 1 moduł

AB92 - Wymiary: mm 140x229x62 - 
Obudowa natynkowa z daszkiem na 2 
moduły.

AB93 - Wymiary: mm 140x320x62 - 
Obudowa natynkowa z daszkiem na 3 
moduły.

 

AB94 -  Wymiary: mm 264x229x62 - 
Obudowa natynkowa z daszkiem na 4 
moduły

AB96 -  Wymiary: mm 264x320x62 - 
Obudowa natynkowa z daszkiem na 6 
modułów

SC1 - Wymiary: mm 122x119x45 - 
Puszka podtynkowa na 1 moduł.

SC2 - Wymiary: mm 122x210x45 - 
Puszka podtynkowa na 2 moduły.

SC3 - Wymiary: mm 122x302x45 - 
Puszka podtynkowa na 3 moduły.

EC733 - Opcjonalny kabel łączący moduły 
Alba. Może służyć do podłączenia dolne-
go modułu z rzędu do górnego modułu  
następnego rzędu, w przypadku gdy kaseta 
ma co najmniej 3 moduły. Jego użycie jest 
obowiązkowe tylko wtedy, gdy jest ściśle 
wymagane, aby zachować rosnący schemat 
numeracji od góry do dołu każdego wiersza
przycisków.

TD2000HE

Wymiary: mm 205x500x2
Jeden, kompletny, 14-przyciskowy, wandaloodporny panel wideodomofonowy wykonany z najwyższej 
jakości płyty 316L ze stali nierdzewnej z funkcją wybierania cyfrowego. Panel Hero przeznaczony jest 
do systemu DUO audio/wideo, zasilany bezpośrednio z magistrali, obsługuje maksymalnie 500 
użytkowników oraz posiada pamięć 500 kodów/haseł.  Wbudowane 2 niezależne prezkaźniki: 1 do 
otwierania elektrozaczepu i 1 do sterowania bramą lub do innej funkcji. Możliwość podłączenia doda-
tkowych przekaźników. Programowanie można przeprowadzić przez Bluetooth, za pomocą aplikacji  
System DUO dostępnej dla iOs i Android lub za pomocą zintegrowanej klawiatury cyfrowej.
Zabezpieczony 6 śrubami torx, do montażu podtynkowego w puszce o głębokości 61 mm, która  
dostarczana jest w komplecie razem z panelem. 

Hero jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i nie tylko:

→ komunikaty głosowe w panelu do dźwiękowej sygnalizacji stanu połącze-
nia lub systemu (w różnych językach, możliwość wyłączenia poprzez progra-
mowanie)

→ wypukłe, duże, podświetlane klawisze z alfabetem Braille’a, przysto-
sowane również dla osób niedowidzących

→ duży, podświetlany wyświetlacz graficzny, dla optymalnego odczytu 
nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych

→ większe bezpieczństwo zapewnia szerokokątna kamera, która swobod-
nie obejmie osoby dzwoniące

→ integracja pętli indukcyjnej do łączenia z aparatami słuchowymi dla osób 
niedosłyszących

XE2922
Programator Bluetooth do  
magistrali Hero i Alba umożliwia 
kontrolę dostępu za pomocą 
smartfona poprzez dedykowaną 
aplikację, dostępną bezpłatnie 
w systemie iOS i Android. Zamek 
otwiera się za pomocą wirtual-
nej klawiatury i osobistego kodu 
numerycznego lub przez proste 
dotknięcie ekranu, jeśli smart-
fon był wcześniej powiązany z 
urządzeniem. Więcej informacji 
na temat aplikacji FARFISA 
SMART ACCESS można znaleźć 
na stronie. 69.

wandaloodporny
wszechstronny
kompletny i wydajny
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solidność i długowieczność
czytelność i przejrzystość
konfigurowalność
kompatybilność
wysoka jakość

Panele zewnętrzne Solvo

TD2000 
Wymiary: mm 170x306x2. 
Cyfrowy panel wideo z szerokokątną 
kamerą 160 stopnii, 3 białe diody LED.  
16 przycisków, 4 ikony informujące o 
statusie systemu, wyświetlacz LCD. 
Wiele zaawansowanych funkcji.

TD2000A 
Wymiary: mm 170x306x2. 
Cyfrowy panel audio.  16 przycisków, 
4 ikony informujące o statusie 
systemu, wyświetlacz LCD. Wiele 
zaawansowanych funkcji.

TD2000R 
Wymiary: mm 170x306x2. 
Cyfrowy panel wideo z szerokokątną 
kamerą 160 stopnii, 3 białe diody LED. 
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFiD.   
16 przycisków, 4 ikony informujące o 
statusie systemu, wyświetlacz LCD. 
Wiele zaawansowanych funkcji.

Kompaktowy solidny i praktyczny, taki właśnie jest  
niezawodny panel Solvo, niezależny jako jeden spójny moduł 
zaprojektowany w czterech odsłonach dla nowoczesnego 
budownictwa wielorodzinnego w wersji audio i wideo  
(szerokokątna kamera 160° z diodami LED). Płaski  
i wandaloodporny, wykonany ze stali nierdzewnej ze śrubami 

Akcesoria

Elementy montażowe

modułowość
zmniejszone wymiary
tradycyjne przyciski

Panele zewnętrzene serii Agorà od lat wyróżniają się 
prostotą projektu: modułowość i zredukowane wymiary,  

AGL20 - Moduł zaślepki Agora Light

AGL21 - Moduł przycisku Agora Light. 

WA12AG - Wymiary: mm 146x254
Płaska blacha maskująca z daszkiem pod 
kasetę serii Agora do zakrycia śladów lub 
dziury w miejscu montażu panela. 

Panele zewnętrzne

VD2121CAGL
Wymiary: mm 99x208x30
Cyfrowy panel zewnętrzny wideo do 
montażu natynkowego z regulowaną 
kamerą 3,6mm. Panel z 1 przyciskiem 
z możliwością dołożenia drugiego lub 
rozbudowy o moduł roszerzenia.

AD2121CAGL
Wymiary: mm 99x208x30
Cyfrowy panel zewnętrzny audio do 
montażu natynkowego. Panel z 1 pr-
zyciskiem z możliwością dołożenia 
drugiego lub rozbudowy o moduł ros-
zerzenia.

AGL100TS
Wymiary: mm 99x208x30
Moduł rozszerzenia złożony z obudowy
natynkowej, ramki i osłony. Jeden moduł 
umożliwia zamontowanie do 8 przyci-
sków wywołania. Obok kaseta w konfi-
guracji z maksymalną ilością przycisków.

VD2101AGL
Wymiary: mm 99x208x30
Cyfrowy panel zewnętrzny wideo 
Easy do montażu natynkowego z re-
gulowaną kamerą 3,6mm. Panel z 1 
przyciskiem z możliwością dołożenia 
drugiego bez opcji rozbudowy. Zasila-
nie bezpośrednio z linii DUO.

TD2000RA 
Wymiary: mm 170x306x2. 
Cyfrowy panel audio z wbudowanym 
czytnikiem zbliżeniowym RFiD.  
16 przycisków, 4 ikony informujące o 
statusie systemu, wyświetlacz LCD. 
Wiele zaawansowanych funkcji.

Akcesoria

Elementy montażowe

TL2000 
Antena cewkowa do montażu w panelach 
serii Solvo umożliwia kompatynilne 
podłączenie z aparatem słuchowym dla 
użytkowników niedosłyszących.

290S/0 
Wymiary: mm 174x310x75. 
Puszka natynkowa wykonana ze stali ni-
erdzewnej do montażu natynkowego paneli 
serii Solvo w miejscach, gdzie montaż pod-
tynkowy jest niemożliwy. Zaprojektowana z 
myślą, by zapewnić solidność i jak największą 
prostotę w montażu.

AD2101AGL 
Wymiary: mm 99x208x30
Cyfrowy panel zewnętrzny audio 
Easy do montażu natynkowego. 
Panel z 1 przyciskiem z możliwością 
dołożenia drugiego bez opcji 
rozbudowy. Zasilanie bezpośrednio z 
linii DUO.

TORX, wyposażony w ikony led informujące o stanie systemu, 
duży czytelny alfanumeryczny wyświetlacz oraz podświetlaną 
16-przyciskową klawiaturę z elektronicznym spisem lokatorów 
i funkcją zamka szyfrowego, podświetlany moduł czytnika 
zbliżeniowego dla wersji TD2000RA (audio) i TD2000R (wideo).

pozwalają na zastosowanie w wielu miejscach. Agorà to 
niezawodne rozwiązanie spełniające wiele wymagań.

Panel dostępny również w ciemnej
grafitowej wersji kolorystycznej.
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Elementy montażowe

modułowość
różnorodność
optymalizacja wymiarów

PL71 - Wymiary: mm 91x133x47 - 
Puszka podtynkowa na 1 moduł.

PL72 - Wymiary: mm 91x244.5x47 - 
Puszka podtynkowa na 2 moduły..

PL73 - Wymiary: mm 91x356x47 - 
Puszka podtynkowa na 3 moduły..

PL81 - Wymiary: mm 118x153x41 - 
Aluminiowy daszek na 1 moduł. 

PL82 - Wymiary: mm 118x264x41 - 
Aluminiowy daszek na 2 moduły.

PL83 - Wymiary: mm 118x376x41 - 
Aluminiowy daszek na 3 moduły.

PL84 - Wymiary: mm 217x264x41  - 
Aluminiowy daszek na 4 moduły
w 2 rzędach

Moduły audio i wideo

VD2120CPL
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł audio-wideo do systemu 
DUO do instalacji razem z modułami 
CD2131/2/4/8 z tradycyjnymi przy-
ciskami lub z cyfrowym modułem 
klawiatury TD2100PL. Regulowana 
kamera +/-10° z obiektywem 3.6mm.

AD2120CPL
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł audio do systemu DUO do insta-
lacji razem z modułami CD2131/2/4/8 
z tradycyjnymi przyciskami lub z  
cyfrowym modułem klawiatury  
TD2100PL.

Klawiatura numeryczna

TD2100PL
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł cyfrowy do systemu DUO z 
aluminiowym frontem i 14 stalowy-
mi przyciskami, z graficznym wyświ-
etlaczem LCD. (Przycisk numer 5 na 
klawiaturze z kropką dla niewido-
mych). Panel umożliwia wybranie nu-
meru / użytkownika i otwieranie drzwi 
za pomocą osobistego kodu. Posiada 
250 pozycyjny elektroniczny indeks 
nazwisk, który umożliwia szybkie 
nawiązanie połączenia z określonym 
w indeksie użytkownikiem systemu. 
Montowany z modułami VD2120CPL i 
AD2120CPL.

Profilo to dobrze znana i niezawodna seria modułowych kaset 
zewnętrznych do instalacji domofonowych i wideodomofono-
wych, także tych o dużej złożoności. Front kasety wykonany z 
anodowanego aluminium ze stalowymi przyciskami wywołania. 
Okienka podświetlone zielonym światłem w celu lepszej  

Moduły z przyciskami

W połaczeniu z modułem wideo
VD2120CPL lub audio AD2120CPL

CD2131PL
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł dekodera z 1 przyciskiem do 
systemu DUO. Umożliwia zakodowanie
do 128 użytkowników.

CD2132PL
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł dekodera z 2 przyciskami do 
systemu DUO. Umożliwia zakodowanie
do 128 użytkowników.

CD2134PL
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł dekodera z 4 przyciskami do 
systemu DUO. Umożliwia zakodowanie
do 128 użytkowników.

PL86 - Wymiary: mm 217x376x41 - 
Aluminiowy daszek na 6 modułów
w 2 rzędach

PL89 - Wymiary: mm 316x376x41  - 
Aluminiowy daszek na 9 modułów
w 3 rzędach

PL91 - Wymiary: mm 118x154x80 - 
Obudowa natynkowa na 1 moduł.

PL92 - Wymiary: mm 118x264x80 - 
Obudowa natynkowa na 2 moduły. 

PL93 - Wymiary: mm 118x376x80 - 
Obudowa natynkowa na 3 moduły. 

PL94 - Wymiary: mm 217x264x80 - 
Obudowa natynkowa na 4 moduły

PL96 - Wymiary: mm 217x376x80 - 
Obudowa natynkowa na 6 modułów w 2 
rzędach

PL99 - Wymiary: mm 316x376x80 - 
Obudowa natynkowa na 9 modułów
w 3 rzędach

widoczności w słabo oświetlonych miejscach. Silną stroną  
Profilo jest doskonała optymalizacja wymiarów modułów, 
co pozwala na montaż w miejscach z małą powierzchnią. 
W połączeniu z innymi modułami i elementami 
instalacyjnymi, można stworzyć systemy o dużej ilości użyt-
kowników.
 

CD2138PL
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł dekodera z 8 przyciskami do 
systemu DUO. Umożliwia zakodowanie 
do 128 użytkowników.

PL24S
Wymiary: mm 99x110x17
Dodatkowy moduł rozszerzenia z 4 
przyciskami do systemu DUO.

PL228S
Wymiary: mm 99x110x17
Dodatkowy moduł rozszerzenia z 8 
przyciskami do systemu DUO.

PL50
Wymiary: mm 99x110x17 
Moduł opisowy.

PL20
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł zaślepiający.
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stal nierdzewna 316L
wandaloodporność
elegancja 
modułowość 
IP45 i IK09

Elementy montażowe

MAS61 - Wymiary: mm 140x140x14 - 
Tytanowa ramka frontowa na 1 moduł.

MAS62 - Wymiary: mm 140x257x14 - 
Tytanowa ramka frontowa na 2 moduły.

MAS63 - Wymiary: mm 140x374x14 - 
Tytanowa ramka frontowa na 3 moduły.

MA71 - Wymiary: mm 128x128x65 - 
Puszka podtynkowa na 1 moduł.

MA72 - Wymiary: mm 128x245x65 - 
Puszka podtynkowa na 2 moduły.

MA73 - Wymiary: mm 128x362x65 - 
Puszka podtynkowa na 3 moduły.

MA91 - Wymiary: mm 146x145x92 - 
Obudowa natynkowa ze stali nierdzewnej 
na 1 moduł. 

MA92 - Wymiary: mm 146x262x92 - 
Obudowa natynkowa ze stali nierdzewnej 
na 2 moduły. 

MA93 - Wymiary: mm 146x379x92 - 
Obudowa natynkowa ze stali nierdzewnej 
na 3 moduły. 

Moduły audio i wideo

VD2120CMAS
Wymiary: mm 115x115x14
Moduł audio-wideo z kolorową kamerą
do systemu DUO. Bez przycisku. 
Obiektyw kamery 3.6mm, regulacja 
w pionie i poziomie +/-10°. Do mon-
tażu z modułami CD2131/2/4MAS 
lub z cyfrowym modułem klawiatury  
TD2100MAS.

AD2110MAS
Wymiary: mm 115x115x14
Moduł audio do systemu DUO, bez 
przycisku. Do montażu z modułami 
CD2131/2/4MAS lub z cyfrowym  
modułem klawiatury TD2100MAS.

Moduły przyciskowe

Do montażu z modułami 
VD2120CMAS lub AD2110MAS.

CD2131MAS
Wymiary: mm 115x115x14
Moduł kodujący z 1 przyciskiem. Po-
zwala na kodowanie do 128 przycisków. 

CD2132MAS
Wymiary: mm 115x115x14
Moduł kodujący z 2 przyciskami. Po-
zwala na kodowanie do 128 przycisków. 

CD2134MAS
Wymiary: mm 115x115x14
Moduł kodujący z 4 przyciskami. Po-
zwala na kodowanie do 128 przycisków. 

MAS24S
Wymiary: mm 115x115x14
Moduł rozszerzenia do systemu 
DUO z 4 przyciskami do podłączenia.  

MAS20
Wymiary: mm 115x115x14
Moduł zaślepiający.

Klawiatura numeryczna

TD2100MAS
Wymiary: mm 115x115x14
Cyfrowy moduł do systemu DUO z 14 
stalowymi przyciskami. Wyświetlacz 
2-liniowy i 16 znakowy. Umożliwia wy-
branie numeru użytkownika, otwie-
ranie elektrozaczepu za pomocą oso-
bistego kodu. Wbudowany indeks 
elektroniczny umożliwia wybranie 
nazwy użytkownika (do 250 pozycji) z 
listy i nawiązanie połączenia.  

Mocna konstrukcja, niezawodność i elegancja: to słowa 
kluczowe w odniesieniu do serii Matrix Style; długowiecznej
modularnej linii wandaloodpornych kaset zewnętrznych. 

Seria Matrix Style została zaprojektowana, aby zapobiec
aktom wandalizmu oraz dostawaniu się do środka wody co 
potwierdza stopień ochrony IP45 i IK09.
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→ Urządzenia wewnętrzne
SYSTEM DUO oferuje kilka serii eleganckich 
urządzeń wewnętrznych. Najnowszy model
monitorów głośnomówiących serii Sette 
z 7-calowym ekranem, kilka modeli mon-
itorów głośnomówiących serii ZHero oraz 
białe monitory słuchawkowe i unifony  serii 
Exhito. Wszystkie serie zapewniają naj-
wyższą jakość, zarówno pod względem 

/ SYSTEM DUO

ekran 7”
nowoczesny design
głośnomówiący
najniższy pobór energi

Farfisa z dumą przedstawia serię monitorów Sette.

Dopracowaną i wyjątkowo rygorystyczną konstrukcję 
zapewnia smukłe wykończenie, którego wyrazem 
jest innowacyjny ostry profil z krawędziami 45°, 
dzięki czemu produkt wygląda estetycznie, gdy jest  
zawieszony na ścianie. 

Nowy monitor nosi nazwę “Sette” i pokazuje najs-
zerszy możliwy widok oraz gwarantuje najwyższe 
bezpieczeństwo.

Model SE4252, 7-calowy monitor TFT LCD w formacie 16: 9, 
przedstawia zaawansowany poziom rozwoju, wykorzy-
stując technologię Systemu DUO. 

SE4252 
Wymiary: mm 194x156x25
Głośnomówiący monitor z ekranem 
LCD 7”, menu OSD. Dotykowe przyciski 
do odbierania połączenia i otwierania 
drzwi, 4 przyciski do dodatkowych 
funkcji np. łączności wewnętrznej, 
sterowania bramą itp. Diody LED  
sygnalizujące wyciszenie oraz  
otwieranie drzwi. Funkcja biurowa. 
Możliwe inne funkcje ustawiane z 
menu OSD.

estetyki, jak i ergonomii. Dzięki bogatej serii 
urządzeń wewnętrznych o odmiennym de-
signie i o różnych możliwościach, wizualnie 
i technologicnzie asortyment Farfisa skiero-
wany jest do szedrokiej grupy odbiorców o 
zróżnicowanych gustach i wymaganiach.

Ikony oświetlone diodami LED, delikatne przyciski 
dotykowe i elementy sterujące na interfejsie graficznym 
pozwalają na zarządzanie systemem oraz zaawan-
sowanymi funkcjami automatyki domowej.

Seria Sette jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami 
pracującymi w Systemie DUO oraz modułami bramki IP  
i GSM.

TA4260 
Wymiary: mm 150x149x125.
Podstawa biurkowa do monitorów se-
rii Sette. Wykonana z przeźroczystego, 
białego metakrylanu, pozwala na  
wygodne i praktyczne korzystanie z 
monitora.  W komplecie z 2,4m kablem.

Nowoczesny Design
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głośnomówiący
elegancki
zaawansowa technologia
podświetlane przyciski

Głośnomówiąca seria wideomonitorów ZHero, zmniejszone 
wymiary, prosty montaż za pomocą natynkowego uchwytu 
metalowego (w komplecie). Oferta obejmuje dotykowe  

TA1260 - Wymiary: mm 110x88x108 -
Podstawka na biurko wraz z przewodem 
łączeniowym do monitorów ZH1262W, 
ZH1262B i ZH1252WE.

ZH1262W
Wymiary: mm 123x168x29
Biały monitor natynkowy z 3,5” 
wyświetlaczem LCD. Wyposażony w 
spejcalne przyciski do aktywacji funkcji
lub do poruszania się po menu OSD 
monitora.

Elementy montażowe

Elementy montażowe

wersja słuchawkowa 
monitory z 4” ekranem LCD
najlepsza relacja jakości do ceny

Wideomonitor ze słuchawką serii Exhito w kolorze białym. 
Przykładowe funkcje monitorów to: aktywacja konwersacji, 
rozmowa audio-wideo, otwieranie drzwi, funkcja łączności 
wewnętrznej, aktywacja aktuatorów.

EX3262C
Wymiary: mm 211x218x62
Monitor słuchawkowy z 4” ekranem 
wyposażony w 7 przycisków fun-
kcyjnych (otwieranie elektrozaczepu, 
podgląd i 5 do dodatkowych funkcji).

EX3252C
Wymiary: mm 211x218x62 
Monitor słuchawkowy z 4” ekranem 
wyposażony w 3 przyciski funkcyjne 
(otwieranie elektrozaczepu, podgląd i 1 
do dodatkowych funkcji).

Słuchawki serii Exhito w kolorze białym. Funkcje  
słuchawek to między innymi: aktywacja konwersacji,  
rozmowa audio, otwieranie drzwi, funkcja łączności 
wewnętrznej aktywacja aktuatorów.

WB3262 - 
Uchwyt z elektroniką do monitora EX3262C.

WB3252 - 
Uchwyt z elektroniką do monitora EX3252C.

ZH1262B
Wymiary: mm 123x168x29 
Czarny monitor natynkowy z 3,5” 
wyświetlaczem LCD. Wyposażony w 
spejcalne przyciski do aktywacji funkcji
lub do poruszania się po menu OSD 
monitora.

ZH1252WE (ZheroS)
Wymiary: mm 123x168x29.
Biały, 4,3-calowy monitor natynkowy, 
programowalny za pomocą mikro- 
przełączników. 4 przyciski do obsługi 
i aktywacji funkcji.

EX362
Wymiary: mm 83x218x62 
Cyfrowy unifon z diodami wyposażony 
w 7 przycisków funkcyjnych   
(otwieranie elektrozaczepu i pozostałe 
 6 do dodatkowych funkcji).

EX352
Wymiary: mm 65x218x62
Cyfrowy unifon wyposażony w 3  
przyciski funkcyjne (otwieranie 
elektrozaczepu i 2 pozostałe do  
dodatkowych funkcji).

monity serii ZHero w kolorze białym lub czarnym oraz serię
ZHeroS, przyciskowy monitor w kolorze białym z 4 przyci-
skami funkcyjnymi.

TA3160 / TA320 - Podstawka na biurko dla
wideomonitorów / unifonów serii Exhito.

MC3000B | MC3000G | MC3000T - 
Wymienna ramka w kolorze niebieskim, 
zielonym lub srebrnym do monitorów serii 
Exhito.

Nowa wersja z 4,3 ”
ekranem panoramicznym

new!
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GW2IP
Bramka GW2IP,  która łączy system DUO ze światem IP, może być zasilana z  
magistrali DUO lub oddzielnie z lokalnego zasilacza. 
Moduł do motażu na listwie DIN (9 modułów).

1US / GW2IP (licencja)
Usługa polegająca na dodaniu użytkownika IP do Systemu DUO. Bramka może 
zarządzać maksymalnie 50 adresami/lokalami. Jeśli w instalacji jest więcej niż 50 
mieszkań/adresów, należy połączyć równolegle kolejne bramki IP.

→ Własna infrastruktura chmurowa

Moduł bramki sieciowej GW2IP rozszerza 
funkcjonalność systemu cyfrowego DUO 
o bezprzewodowe połączenia wideo IP.

Wśród funkcji: możliwość odbierania 
połączeń wideo, rozmowy i kontroli dostępu 
zdalnie, bez dodatkowego okablowania, bez 
ograniczeń i odległości.

System IP oparty jest na usłudze w chmurze 
Farfisa stworzonej specjalnie w celu uproszcze-
nia instalacji, użytkowania oraz zarządzania  
systemem. Bramka może być używana nie tylko w 
instalacjach jednorodzinnych, ale także w jednym 
lub kilku mieszkaniach systemu wielorodzinnego 
lub jako urządzenie wspólne dla wszystkich  
użytkowników tego sameg systemu; we  
wszystkich przypadkach wymagana jest 
dostępność połączenia internetowego, prze-
wodowego lub bezprzewodowego. 

/ SYSTEM DUO

Każdy użytkownik może powiązać wiele urządzeń 
mobilnych (smartfon lub tablet), które będą  
aktywowane jednocześnie z nadejściem połącze-
nia; tylko użytkownik, który jako pierwszy odbierze 
połączenie, będzie mógł porozmawiać z osobą 
dzwoniącą i otworzyć drzwi lub sterować inny-
mi funkcjami. System obsługuje również funkcję  
pamięci obrazów.

Aplikacja IPWAY CLOUD jest dostępna bezpłatnie 
w odpowiednich sklepach Android /  iOS .
Domyślnie moduł bramki GW2IP posiada licencję 
dla jednego lokalu/mieszkania,  aby dodać kolejne 
konieczne jest osobne wykupienie potrzebnej  
ilości. Ta usługa jest sprzedawana osobno, po  
jednej licencji na każde mieszkanie, na które  
potrzebne jest przekierowania połączeń na 
urządzenie mobilne. W ten sposób można uzyskać 
rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich  
potrzeb.

→ Zdalne zarządzenie aktuatorami

→ Zdalna komunikacja i otwieranie

→ tylko jeden moduł na całą instalację
→ możliwość podłączenia do już istniejących instalacji DUO
→ całkowicie uproszczona instalacja i konfiguracja

→ Połączenia wideo

Tylko jedna bramka IP 
dla każdej instalacji, 
wszystkie instalacje 
obsługiwane przez jedno 
podłączone urządzenie
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2221MQ
Wymiary: 8 modułów DIN.
Zasilacz liniowy do Systemu DUO. Moc
38VA, termiczne zabezpieczenie wyj-
ścia poprzez PTC. Rozdzielne wejśca 
dla napięcia 127 Vac oraz 230 Vac. Gwa-
rantuje odpowiednią impedancję audio 
i wideo.

2221S
Wymiary: 6 modułów DIN.
Zasilacz impulsowy do Systemu DUO. 
Moc 60VA, termiczne zabezpiecze-
nie wyjścia poprzez PTC. Gwarantuje   
odpowiednią impedancję audio i wideo. 

 

2220S
Wymiary: 3 moduły DIN.
Zasilacz do zasilania paneli ze-
wnętrznych w Systemie DUO. Wyjście 
13Vac/1A z zabezpieczeniem prze-
ciwzwarciowym i przeciwprzepięcio-
wym.

→ Zasilacze       
     & Akcesoria

2281Q
Wymiary: 1 moduł DIN
Programowalny aktuator wpinany w 
magistralę Systemu DUO, używany do 
aktywacji dodatkowych funkcji takich 
jak brama wjazdowa, elektrozaczep, 
światło, itd.

2302
Skręcona para przewodów 1mm2 prze-
znaczona do instalacji w systemie DUO.

2302E
Skręcona para przewodów 1mm2 prze-
znaczona do instalacji w systemie DUO. 
Przewód doziemny.

DM2421
Wymiary: mm 122 x 68 x 25
Dystrybutor sygnału wideo, umożliwia 
selektywne przesyłanie sygnału wideo 
z panela zewnętrznego do  monitorów 
podłączonych do linii L1 lub L2, zgodnie 
z zaprogramowanymi adresami.

DM2444
Wymiary: 8 modułów DIN
Dystrybutor pozwala na przesyłanie 
sygnału wideo z 4 kaset do urządzeń 
wewnętrznych zgodnie z adresami za-
programowanymi w przedziałach nu-
merycznych na liniach wyjścia. Możli-
we podłączenie wielu modułów.

VM2521
Wymiary: 3 moduły DIN 
Modulator wideo, wyposażony w 2 
wejścia do podłączenia analogowych 
kamer PAL w Systemie DUO. Możliwość 
podłączenia wielu modułów.

DV2420
Wymiary: mm 43 x 36 x 25 
Dystrybutor liniowy do podłączenia za-
silania w linii DUO lub innych akcesorii. 

DV2421Q
Wymiary: mm 43 x 36 x 25
Pojedyczny dystrybutor sygnału wideo 
dla monitorów w Systemie DUO. Za-
bezpieczca linię DUO przed zwarciem 
w instalacji.

DV2424Q
Wymiary: mm 122 x 68 x 25 
Poczwórny dystrybutor sygnału wideo 
dla monitorów DUO. Zabezpieczca linię 
DUO przed zwarciem w instalacji.

2287
Wymiary: 8 modułów DIN
Selektor, umożliwia wybór maksymal-
nie 4 lub 7 kamer monitorujących i / lub
aktywację innych urządzeń.

XT2928U
Karta interfejsu umożliwiająca podłą-
czenie dowolnego panela zewnętrz-
nego do modułu kodującego Profilo / 
Agorà w cyfrowych Systemach
Farfisa. Jeden moduł pozwala na pod-
łączenie maksymalnie 16 przycisków, 
możliwe podłączenie wielu modułów.

PGR2991BT  (System DUO)
Wymiary: 1 moduł DIN
Moduł programowatora Bluetooth do 
wpięcia w magistralę DUO. Umożliwia 
programowanie urządzeń za pomocą 
specjalnej aplikacji „DUO System” do-
stępnej w systemie Android i iOS.

XE2920 (Alba)
Programator Bluetooth do podpięcia 
bezpośrednio do dowolnego modułu 
serii Alba umożliwia programowanie 
wszystkich podpiętych urządzeń do 
systemu za pomocą specjalnej aplika-
cji „DUO SYSTEM” dostępnej w syste-
mie iOS i Android.

XE2921 (Alba + timer)
Programator Bluetooth do magistrali 
Alba, umożliwia ustawienie działania 
kontroli dostępu w ustalonych prze-
działach czasowych.  Dostęp do funkcji 
i programowania wszystkich urządzeń 
za pomocą specjalnej aplikacji „DUO 
SYSTEM” dostępnej w systemie iOS  
i Android.

XE2922 (Alba + timer + smartfon)
Programator Bluetooth do podłaczenia 
w  magistrali Alba i Hero. Oprócz funk-
cji XE2921, umożliwia kontrolę dostępu 
bezpośrednio za pomocą smartfona 
przez dedykowaną aplikację, dostępną 
bezpłatnie w systemie Android i iOS. 
Przekaźniki otwiera się za pomocą wir-
tualnej klawiatury i osobistego kodu 
numerycznego lub poprzez proste do-
tknięcie ikony ekranu, jeśli smartfon 
został wcześniej powiązany z urzą-
dzeniem.

PRS210
Wymiary: 3 moduły DIN 
Transformator 15VA. 127-230V. 13 Vac. 
Certyfikat VDE.

2223Q
Wymiary: 3 moduły DIN. 
Wzmacniacz sygnału wideo do instala-
cji wideo w Systemie DUO. Możliwość
podłączenia wielu modułów.

2231Q
Wymiary: 3 moduły DIN 
Separator do tworzenia niezależ-
nej sekcji w obrębie tej samej insta-
lacji w Systemie DUO, co pozwala  
wykorzystywać funkcje lokalne bez 
angażowania linii głównej, wspólnej 
dla wszystkich wejść i urządzeń.

/ SYSTEM DUO

Aplikacja
DUO System 
system iOs→

Aplikacja 
Farfisa

Smart Access
system iOs→

Aplikacja  
DUO System 

system 
Android→

Aplikacja Farfisa 
Smart Access 

system 
Android→

→ Moduł portiera
PDX2000
Wymiary: mm 209x186x67
Cyfrowy moduł portiera. Dostępne 
funkcje: łączność wewnętrzna między 
monitorami lub między panelem ze-
wnętrznym, a monitorem/unifonem, 
możliwość połączenia z dowolnym 
panelem. Praca w trybie dziennym i 
nocnym, pamięć nieodebranych po-
łączeń. Książka adresowa, klasyfi-
kacja użytkowników wg grup, moż-
liwość włączenia się do trwającej 
rozmowy, otwieranie wielu drzwi, 
funkcja memo/ przypomnienia, moż-
liwość wyboru koloru wyświetlacza.  
Aktualizacja oprogramowania lub  
import danych za pomocą karty  
pamięci.

Elementy montażowe

TA7100W - Podstawka na biurko do mo-
nitora ST7100CW wyposażona w puszkę 
przyłączeniową, przewód 20 żyłowy 2.4m. 
Używany razem z uchwytem ściennym 
WB7260.

WB7260 - Uchwyt ścienny monitora 
ST7100CW do podłączenia razem z  
modułem portiera PDX2000.

ST7100CW
Wymiary: mm 156x224x61
Kolorowy monitor z 4” ekranem LCD, 
przycisk podglądu i jeden przycisk do-
datkowy. Do podłączenia z modułem 
portiera.



46 47

2221ML

2221ML

/ SYSTEM DUO

→ Zestawy DUO

→ Konfigurator
System DUO oferuje wiele różnych gotowych  
zestawów, a wszystkie oferowane produkty są  
dopracowane pod względem fukcjonalności,  
dostępnych rozwiązań, wzornictwa i przystępnej 
ceny. Zestawy wyposażone w technologię DUO z  
panelami zewnętrznymi zasilanymi bezpośrednio z 
magistralii DUO; można wybrać kompletne zestawy 
gotowe do instalacji lub zestawy zaprojektowane tak, 
aby zawierały podstawowe moduły dużej instalacji.

Odkryj konfigurator systemów Farfisa

Chcesz skonfigurować listę urządzeń  
niezbędnych dla Twojego Systemu DUO? 
Farfisa umożliwia tworzenie własnych list, 
dostosowywanych do Twoich potrzeb. To 
bardzo ciekawe narzędzie, niezbędne profe-
sjonalistom, z którego może korzystać także 
użytkownik końcowy: konfigurator Farfisa. 

Tworzenie kompozycji Alba jest łatwe: 
wybierz, czy potrzebujesz kompozycji z 
połączeniem cyfrowym (do 20000 uży- 
tkowników), czy z tradycyjnym połączeniem 

→ Przykład konfiguracji 
z panelem serii  Alba

Kompletne zestawy wideo 

Gotowe i kompletne do instalacji  
jedno i dwurodzinne zestawy wideo 
w cyfrowym systemie DUO. Każdy 
zawiera kasetę, monitor/y i zasilacz.

SE4252ABW
Jednorodzinny zestaw wideo: panel  
serii Alba z modułem CV2124AB,  
monitor Sette SE4252, zasilacz  
2221MQ, akcesoria montażowe.

SE4252PDABW
Jednorodzinny zestaw wideo: pa-
nel serii Alba z modułem CV2124AB i 
klawiaturą PD2100AB, monitor Sette 
SE4252, zasilacz 2221MQ, akcesoria 
montażowe.

ZH1252ABW 
Jednorodzinny zestaw wideo: panel se-
rii Alba z modułem CV2124AB, monitor 
ZHeroS ZH1252WE, zasilacz 2221MQ, 
akcesoria montażowe.

ZH1252PDABW
Jednorodzinny zestaw wideo: pa-
nel serii Alba z modułem CV2124AB i 
klawiaturą PD2100AB, monitor ZHeroS 
ZH1252WE, zasilacz 2221MQ, akcesoria 
montażowe.

ZH1252AGLEW
Jednorodzinny zestaw wideo: panel 
serii Agorà VD2101AGL z 1 przyciskiem, 
monitor ZHeroS ZH1252WE i zasilacz 
2221MQ.

ZH1252AGLEW/2
Dwurodzinny zestaw wideo: panel serii 
Agorà VD2101AGL z 2 przyciskami, 2x 
monitor ZHeroS ZH1252WE i zasilacz 
2221MQ.

EX3252AGLE
Jednorodzinny zestaw wideo: panel 
serii Agorà VD2101AGL z 1 przyciskiem, 
monitor Exhito EX3252C, uchwyt 
WB3252 i zasilacz 2221MQ.

EX3252AGLE/2
Dwurodzinny zestaw wideo: panel serii 
Agorà VD2101AGL z 2 przyciskami, 2x 
monitor Exhito EX3252C, 2x uchwyt 
WB3252 i zasilacz 2221MQ.

Zestawy audio
Gotowe zestawy składające się  
z panela zewnętrznego, zasilacza 
oraz urządzenia wewnętrznego.

1AEX352LE 
Jednorodzinny zestaw domofonowy 
z panelem serii Agorà  AD2101AGL z 2   
przyciskami wywołania, 1x unifon  
Exhito EX352 + zasilacz 2221MQ

2AEX352LE 
Dwurodzinny zestaw domofonowy 
z panelem serii Agorà  AD2101AGL z 
2   przyciskami wywołania, 2x unifon 
Exhito EX352 + zasilacz 2221MQ

Zestawy instalacyjne audio
Elementy startowe do instalacji wideo
dla różnej ilości użytkowników.

Zestaw BVAB
Zestaw instalacyjny wideo serii Alba 
CV2124AB + 2 x AB21 + 1 AB20 + zasilacz 
2221MQ

Zestawy instalacyjne wideo
Elementy startowe do instalacji audio 
dla różnej ilości użytkowników.

Zestaw BAAB
Zestaw instalacyjny audio serii Alba 
CA2124AB + 2 x AB21 + 1 AB20 + zasilacz 
2221MQ

Bezpośrednio na stronie producenta 
w w w . c o n f i g u r a t o r. f a r f i s a . c o m / e n ,  
swobodnie i intuicyjną ścieżką, w szybki 
sposób dostosujesz instalację, opierając 
się na jej charakterystyce i preferencjach 
estetycznych. Konfigurator online wyświetli 
końcową listę materiałów Twojego systemu.

za pomocą przycisków; postępuj zgodnie z 
instrukcjami na następnych stronach, pa-
miętaj, że wybierając konfigurację 2 przyci-
sków w 1 rzędzie, zaoszczędzisz miejsce!

CV2124AB/
CA2124AB

DD2140AB PD2100AB AB20

1x A/V
MODUŁ

1x 
WYŚWIETLACZ

1x 
KLAWIATURA 

2x ZAŚLEPKA 
PRZYCISKU

AB63

1x RAMKA 
FRONTOWA

SC3

1x PUSZKA 
P/T

AB93

1x OBUDOWA 
N/T*

AB73

1x ADAPTER*

Konfiguracja cyfowego systemu Alba audio/wideo do 20,000 uytkowników

*wybierz SC3 do montażu podtynkowego lub AB93 do montażu natynkowego.



48 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

LICZBA PRZYCISKÓW

/ SYSTEM DUO

Konfiguracja panela serii Alba z przyciskami w wersji jednorzędowej

*wybierz SC_ do montażu podtynkowego lub AB9_ do montażu natynkowego. *wybierz SC_ do montażu podtynkowego lub AB9_ do montażu natynkowego.

Konfiguracja panela serii Alba z przyciskami w wersji dwurzędowej

LICZBA PRZYCISKÓW

MODUŁ
A/V

MODUŁ
A/V

MODUŁ 
PRZYCISKÓW

MODUŁ 
PRZYCISKÓW

PRZYCISK/
ZAŚLEPKA

PRZYCISK/
ZAŚLEPKA

PUSZKA 
P/T*

PUSZKA 
P/T*

OBUDOWA 
N/T*

OBUDOWA 
N/T*

ADAPTER ADAPTER

RAMKA 
FRONTOWA

RAMKA 
FRONTOWA

PRZEWÓD 
ŁĄCZĄCY

PRZEWÓD 
ŁĄCZĄCY

ZAŚLEPKA /
OKNO OPISOWE

ZAŚLEPKA /
OKNO OPISOWE

CV2124AB/
CA2124AB

AB00/
AB50

CT2138AB

AB21

AB20

SC1

SC2

SC3

AB91

AB92

AB93

AB94

AB96

AB71

AB72

AB73

AB61

AB62

AB63

EC733

CV2124AB/
CA2124AB

AB00/
AB50

CT2138AB

AB21

AB20

SC1

SC2

SC3

AB91

AB92

AB93

AB94

AB96

AB71

AB72

AB73

AB61

AB62

AB63

EC733
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app

app

GW2IP

2281Q 
Wymiary: 1 modulo DIN A.
Programowalny aktuator wpinany w 
magistralę Systemu DUO, używany do 
aktywacji dodatkowych funkcji takich 
jak brama wjazdowa, elektrozaczep, 
światło, itd.

VM2521
Modulator wideo, wyposażony w 2 
wejścia do podłączenia analogowych 
kamer PAL w Systemie DUO. Możliwość 
podłączenia wielu modułów.

plus
→ tylko jeden moduł bramki IP na całą instalację
→ do nowych lub istniejących instalacji w Systemie DUO
→ całkowicie uproszczona instalacja i konfiguracja

IP & Automatyka

W wizji Farfisa,  coraz częściej użytkownik wymaga 
zdalnego oraz ciągłego dostępu do swojego systemu 
wideodomofonowego.  Teraz jest to możliwe dzięki 
połączeniu cyfrowego systemu DUO ze światem IP  
poprzez moduł bramki GW2IP.

System DUO, poprzez nowy moduł bramki GW2IP oraz 
autorską infrastrukturę chmurową, umożliwia zdalne 
zarządzanie systemem, jest ono intuicyjne zarówno 
dla instalatora, jak i użytkownika końcowego.

W ten sposób system Farfisa spełnia również funkcje 
automatyki domowej: zdalne sterowanie jest możliwe  
nie tylko na smartfonie, ale także na podłączonych 
urządzeniach wewnętrznych (np. sterowanie oświe-
tleniem, alarmem, podlewaniem itp..), wykorzystując 
podstawowe i wygodne elementy systemu DUO.

Moduł bramki sieciowej GW2IP 
rozszerza funkcjonalność sys-
temu cyfrowego DUO o bezprze-
wodowe połączenia wideo IP.

Wśród funkcji: możliwość  
odbierania połączeń wideo,  
rozmowy i kontrolowania dostępu 
nawet zdalnie, bez dodatkowego 
okablowania, ograniczeń i odległo-
ści.
 
System IP oparty jest na usłudze 
w chmurze Farfisa stworzonej  
specjalnie w celu uproszczenia 
instalacji, użytkowania oraz za-
rządzania systemem. Bramka 
może być używana nie tylko w  
instalacjach jednorodzinnych, 
ale także w jednym lub kilku  
mieszkaniach systemu wielo-
rodzinnego lub jako urządze-
nie wspólne dla wszystkich  
użytkowników tego samego sys-

Twoje rozwiązanie

Więcej funkcji Systemu DUO 
zobacz na stronie 26

Farfisa Chmura IP

temu; we wszystkich przypadkach 
wymagana jest dostępność po-
łączenia internetowego, przewo-
dowego lub bezprzewodowego. 
Każdy użytkownik może powiązać 
wiele urządzeń mobilnych), które 
będą aktywowane jednocześnie 
z nadejściem połączenia; tylko 
użytkownik, który jako pierwszy 
odbierze połączenie, będzie mógł 
porozmawiać z osobą dzwoniącą 
i otworzyć drzwi lub sterować in-
nymi funkcjami. System obsługuje 
również funkcję pamięci obrazów.

Aplikacja IPWAY CLOUD jest do-
stępna dla systemów Android i iOS 
w odpowiednich sklepach, bez-
płatnie.

Bramka GW2IP może być zasilana 
albo przez magistralę DUO, albo 
osobno za pomocą lokalnego zasi-
lacza. Moduł można zainstalować 
na szynie DIN (9 modułów). 
 
Urządzenie gotowe do pracy 
dla jednego użytkownika, które 
można rozbudowywać o kolejne
licencje.
Więcej informacji, zobacz 
1US / GW2IP na stronie 43.

/IP & Automatyka
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AUTO

GW2IP

GW2IP
GW2IP

cechy systemu

funkcje

Darmowa aplikacja IpWay dla 
systemów iOS i Android

Podłączenie do sieci lokalnej przez 
Ethernet (przewodowo) lub Wi-Fi

Własna infrastruktura chmurowa

Automatyczne połączenie z 
chmurą

Uproszczony interfejs 
programowania w Internecie

Wideopołączenie, obraz na żywo

Dwukierunkowe połączenie i zdalne 
otwieranie drzwi

Powiadomienia Push
Powiadomienie o nieodebranym 
połączeniu

Funkcja podlądu obrazu z każdego z 
paneli zewnętrznych w instalacji

Aktywacja połączenia głosowego z 
dowolnym panelem zewnętrznym
w instalacji, w dowolnym momencie

Lista zdarzeń wszystkich połączeń 
(oderbane, nieodebrane, 1 miesiąc)

Zapis 4 zdjęć dla każdego odebranego 
połączenia (przez 1 miesiąc)

 
Zdalne zarządzanie aktuatorami
Zdalne zarządzanie czujnikami

Integracja z systemami monitoringu

 
Kompatybilność z istniejącymi 
instalacjami systemami DUO

Nawet w 
przypadku kilku 
bramek IP,

możesz zarządzać 
wszystkimi swoimi 
instalacjami za 
pomocą smartfona.

przykłady zastosowania

Jesteś w biurze i ktoś dzwoni do ciebie, ale nikogo nie 
ma w domu. Dzwoni smartfon, widzisz dzwoniącą 
osobę, możesz z nią porozmawiać, a jeśli chcesz, 
możesz otworzyć drzwi i wpuścić ją do środka.

Jesteś w supermarkecie, Twój syn dzwoni do drzwi, 
ponieważ nie ma kluczy, a Ciebie nie ma w domu. Twój 
smartfon dzwoni, widzisz syna, rozmawiasz, otwierasz 
drzwi i wpuszczasz go do domu.

Jesteś w samochodzie, gość dzwoni do drzwi, ale  
nikogo nie ma w domu. Dzwoni smartfon, widzisz 
osobę, a jeśli chcesz, możesz z nią porozmawiać,  
otworzyć drzwi i wpuścić do domu.

Bierzesz kąpiel i ktoś dzwoni do Ciebie do drzwi. 
Twój smartfon dzwoni blisko Ciebie, dzwoni, widzisz 
osobę na zewnątrz, rozmawiasz i jeśli chcesz, możesz  
otworzyć drzwi.

Jesteś w barze i chcesz sprawdzić, czy ktoś jest przed 
domem. Weź smartfona, przejdź do aplikacji i połącz 
się z panelem zewnętrznym, obserwując, co dzieje się 
przed kamerą.

Za pomocą smartfona możesz 
aktywować i zdalnie zarządzać  
urządzeniami podłączonymi do
instalacji DUO.

/IP & Automatyka
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Jednorodzinny zestaw wideo składają-
cy się z 7-calowego, głośnomówiące-
go monitora SE7PG w estetyce Sette, 
panela wideo z kamerą 160 stop-
nii w estetyce Alba (od 1 do 4 przy-
cisków wywołania oraz zasilacza.  
Instalacja cyfrowa, 2-przewodowa w 
technologii Pluggy

Wymiary: mm 194x156x25
2-przewodowy cyfrowy monitor 
głośnomówiący w estetyce Sette z 
7-calowym ekranem LCD, menu OSD, 
przyciskami dotykowymi i ikonami 
LED do otwierania drzwi, rozmowy, 
komunikacji wewnętrznej i funkcji do-
datkowych. Sygnalizacyjne diody LED 
otwartych drzwi i wyciszenia dzwonka.

→ zestaw wideo

Kompletny system jednorodzinny z możliwością roz-
budowy do 4 użytkowników. Seria Pluggy, została 
stworzona w celu prostego i szybkiego podłączenia 
zestawu wideodomofonowego bez zbędnych usta-
wień i konfiguracji. 

Instalacja dwużyłowa bez polaryzacji czyni zestaw 
bardzo prosty w podłączeniu, tym samym całkowicie 
uniemożliwiając popełnienie błędu podczas  
uruchamiania. 

Fabrycznie zestaw został zaprogramowany dla  
jednego lokatora, dlatego po podłączeniu jest gotowy 
do użytkowania. 

Oprócz możliwości rozbudowy do 4 użytkowników, 
podłączenia dodatkowych monitorów w instalcji czy 
kolejnych paneli zewnętrznych, system można wypo-
sażyć w czytnik zbliżeniowy lub zamek szyfrowy.

design
technologia
zastosowanie i instalacja

Stylizacja Alba i Sette teraz dostępna 
również w technologii:

jednorodzinny

wielorodzinny

/ Pluggy

monitor zestaw wideo
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& Telefonia

Farfisa posiada w swojej ofercie kilka rozwiązań 
telekomunikacyjnych do obsługi systemów domo-
fonowych. Jednym z nich jest niezawodny, bez-
przewodowy system myCom w układzie paneli  
zewnętrznych serii Alba w technologii 3G.

Pod nazwą “myCom” kryje się jedno, sprawdzone  
rozwiązanie w technologii 3G z modułami serii Alba. Do 
działania systemu potrzebnych jest tylko kilka elementów 
oraz doprowadzenie zasilania, to wszystko, aby system  
komunikacji był kompletny i niezawodny, bez konieczności 
okablowania i stosowania odbiorników wewnętrznych.

Połączenie wykonuje się z kasety przy pomocy modułu z 
przyciskami lub za pomocą cyfrowej klawiatury i jest ono 
przesyłane do stałego lub mobilnego numeru telefonu  
odpowiednio zaprogramowanego w ustalonej przez  
administratora systemu kolejności. 

System pozwala na zarządzanie osobno dwoma wyjściami 
przekaźnikowymi np. otwieranie drzwi i sterowanie bramą. 
myCom to rozwiązanie nawet dla dużej liczby użytkowników 
(bez ograniczeń odległości między kasetą zewnętrzną, a 
„odbiornikiem”) bez konieczności podłączania żadnych 
przewodów prócz zasilania.

Dane techniczne

/ MyCom & Telefonia

Moduł Alba 3G

AB3G
Wymiary: mm99x91x9
Moduł audio do systemu w technologii 
myCom 3G umożliwia zamontowanie 
od 1 do 4 przycisków wywołania w 
wersji jedno lub dwu-przyciskowej.

Moduły dodatkowe

PD2100AB
Wymiary: mm99x91x9
Cyfrowy moduł podświetlanej 
klawiatury. Do pracy niezależnej 
jako zamek szyfrowy, do współpracy 
z modułem AB3G, lub/i modułem 
wyświetlacza DD2140AB. Pozwala na 
wybieranie numerów oraz otwieranie 
przekaźników za pomocą programow-
alnych kodów. 

CT2138AB
Wymiary: mm99x91x9
Moduł rozszerzenia pozwalający na 
zamontowanie od 1 do 8 przycisków 
lub zaślepek przycisków (AB21 i AB20), 
kompatybilny z modułem AB3G do  
systemu myCom 3G. 

DD2140AB
Wymiary: mm 99x91x9 
3.5” calowy wyświetlacz graficzny LCD. 
Elektroniczny spis pozwalający na wy-
bór dowolnego lokatora. Kompatybilny 
z modułami AB3G, PD2100AB.

FP51AB
Wymiary: mm99x91x9
Moduł czytnika zbliżeniowego z tech-
nologią Bluetooth, do montażu sa-
modzielnego lub w komplecie z inny-
mi modułami i akcesoriami serii Alba. 
Do montażu natynkowego lub pod-
tynkowego, czytnik może obsługi-
wać do 1000 transporderów 125kHz, 
dlatego jest idealnym rozwiązaniem 
do kontroli dostępu dla dużych  
instalacji. W komplecie z 5 kartami 
RFiD. Darmowa aplikacja DUO System 
umożliwia programowanie czytnika 
oraz Systemu DUO bezprzewodowo 
za pomocą smartfona.

Przyciski i zaślepki

AB20 - Wymiary: mm 90 x 22 - 
Moduł zaślepki do panelii serii Alba.

AB21 - Wymiary: mm 90 x 22 -
Pojedynczy lub podwójny moduł przycis-
ku, w zależności od zaprogramowania. 
Oznakowanie Brajla dla niewidomych osób.
Białe podświetlenie LED.
 

W celu uzupełnienia modułów, jeśli to 
konieczne, dostępne są modele AB50 
i AB00 (odpowiednio opisowy panel 
uliczny i moduł zaślepiający). Więcej 
szczegółów znajduje się na stronie 30.

Elementy montażowe

Elementy montażowe: ramki (symbole
AB61, AB62i AB63), adaptery łączące 
(symbole AB71, AB72 i AB73), obudowy 
natynkowe z daszkiem (AB91, AB92, 
AB93, AB94, AB96) itd. 
Więcej szczegółów na stronie 30.

Innym rozwiązaniem w zakresie telefonii są centralki 
telefoniczne wraz z akcesoriami. To dopełnia inne 
ciekawe rozwiązania i możliwości, nawet w przypadku 
instalacji w cyfrowym Systemie DUO.

→ Technologia GSM / 3G

→ Programowanie za pomocą dedykowanej  
chmury Farfisa,  łącza USB, SMS, lub 
bezpośrednio na karcie SIM

→ Niskie napięcie, zasilanie 12 Vdc\ac

→ Obsługa kart przedpłaconych

Funkcje

→ Numery stacjonarne lub komórkowe  
(do 3  numerów   kaskadowo   w    przypadku 
nieodebrania połączenia)

→ Funkcja CLIP  (pozwala na zdalną  aktywację 
przekaźnika przez identyfikację numeru)

→ Wbudowane 2 przekaźniki

→ Maksymalna liczba użytkowników 200

→ Zarządzanie aktywacją alarmu
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→ CENTRALE
TELEFONICZNE

→ Zestawy
myCom

→ Moduły 
domofon - telefon

Elektroniczna centralka PABX, model FT208E, 
stanowi serce zintegrowanej komunikacji 
Farfisa. Urządzenie zwiększa możliwości 
telefonu: jest to idealna odpowiedź na ciągle 
zwiększające się wymagania komunikacji w 
biurze i w domu. Dla podłączonych urządzeń 
możemy programować różne funkcje i usługi
(np. restrykcje połączeń), ustawienia różnych
rodzajów dzwonka, włączenie  
bezpośredniego wywołania z miasta (funkcja 
DISA), definiowanie urządzenia jako 
urządzenie faksowe, funkcja “podążaj 
za mną”, przechwytywanie połączeń,  
konferencja trójstronna. Możemy zapro-
gramować 2 różne tryby pracy (np.: dzień i 
noc). Programowanie odbywa się za pomocą 
głównego telefonu za pomocą kodu zabez-
pieczającego. Inne funkcje centrali: działanie 
po utracie zasilania (stała pamięć zapro-
gramowanych danych), monitorowanie 
pokoju, obsługa systemu nagłaśniającego, 
aktywacja urządzeń z telefonu. Wyposażona 
w interfejs domofonowy dla systemu audio 
4 + 1. Funkcja ID call dostępna dla wszystkich 
użytkowników

FT208E
Centralka 2 linie miejskie / 8 lini 
wewnętrznych. Możliwość rozd-
ziału linii miejskich i wewnętrznych 
na 2 niezależne systemy, sprawia, że  
FT208E to idealne rozwiązanie dla zas-
tosowań w domach / biurach. Właści-
wie jedna centralka może być używana
przez 2 biura / domy.

KARTA ROZSZERZENIA

ES14E
Rozszerzenie o 1 linię miejską i 4 
wewnętrzne, co pozwala na uzyskanie
3 linii miejskich i 12 linii wewnętrznych.

FTDUO
Przystawka umożliwia podłączenie 
do systemu DUO dowolnego telefon 
analogowego lub centrali telefon-
icznej, dzięki temu moduł pozwala na 
np. ma połączenia audio GSM. Zasilanie
z magistrali systemu DUO, pro-
gramowanie z klawiatury telefonu. 
Zarządzanie od 4 do 80 użytkowników.

FT11D
Przystawka telefoniczna pozwala na 
podłączenie zwykłego telefonu analo-
gowego do linii telefonicznej i systemu
domofonowego. FT11D nie wymaga 
żadnego programowania, a komu-
nikacja telefoniczna jest ustawiona 
jako domyślna. Łączność domofonowa
jest ustanawiana po otrzymaniu wy-
wołania lub po dwukrotnym wciśnięciu
przycisku R lub Flash. Działanie: pod-
czas rozmowy, sygnał w tle oznacza 
połączenie z domofonu lub linii tele-
fonicznej. Rozmowa telefoniczna w  
tym wypadku może zostać zawieszona
z muzyką w tle i możemy odebrać 
połączenie domofonowe. Przystawka 
posiada takie same zaciski jak unifony 
firmy Farfisa i może być podłączona 
zamiast unifonu lub równolegle z uni-
fonem w tradycyjnym systemie domo-
fonowym 4+1.

Zasilanie
Maksymalny pobór prądu
Pobór w czasie czuwania
Temperatura i wilgotność
Wymiary
Waga
Liczba lini zewnętrznych
Liczba lini wewnętrznych

FT208E 
230V
18W
10W
0° ÷ 40°C - 85% RH 
215x120x70mm 
1,05 kg
2
8

1MCABS
Kompletny zestaw natynkowy myCom 
Alba 3G, gotowy do zamontowania 
od 1 do 4 przycisków wywołania. 
Skład zestawu: moduł AB3G, obudowa 
z daszkiem AB91, zasilacz PRS210,  
akcesoria montażowe; ramka AB61 
i adapter AB71, 2x przycisk AB21 i 1x 
zaślepka AB20.

1MCAB 
Kompletny zestaw podtynkowy  
myCom Alba 3G, gotowy do zamon-
towania od 1 do 4 przycisków wy-
wołania. Skład zestawu: moduł AB3G, 
obudowa z daszkiem AB91, zasilacz 
PRS210, akcesoria montażowe; ramka 
AB61 i adapter AB71, 2x przycisk AB21 i 
1x zaślepka AB20.

1MCPDAB
Kompletny zestaw  myCom Alba 3G z 
szyfratorem. Gotowy do zamontowa-
nia od 1 do 4 przycisków wywołania. 
Skład zestawu: moduł AB3G, klawia-
tura PD2100AB, puszka podtynkowa 
SC2, obudowa natynkowa z daszkiem 
AB92, zasilacz PRS210, akcesoria mon-
tażowe; ramka AB62 i adapter AB72, 2x 
przycisk AB21 i 1x zaślepka AB20.

AN01
Zewnętrzna antena do zastosowania 
w miejscach o słabym zasięgu.  
Wyposażona we wtyk i przewód  
koncentryczny.

AN02
Adapter do zewnętrznej anteny AN01 
do modułu AB3G.

/ MyCom & Telefonia
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new!FP52PL
Wymiary: mm 99x110x17
Czytnik kart pamięci przeznaczony do 
montażu ze wszystkimi modułami serii
Profilo wraz z ich elementami mon-
tażowymi, zarówno w systemach do-
mofonowych i wideodomofonowych. 
Wyposażony w 2 monostabilne przeka-
źniki z regulowanym czasem aktywacji. 
Programowanie odbywa się za pomocą 
karty master. Dzięki pamięci do 500 
kart lub breloków jest szczególnie 
polecany do kontroli dostępu w 
dużych budynkach lub biurach. W 
zestawie z 4 kartami + 1 kartą Master.  
Zasilanie 12 Vdc/Vac.

FP52
Wymiary: mm 124x90x18
Czytnik kart pamięci z anodowanego 
aluminium przeznaczony do układów 
z kasetami serii Mody. Do montażu ze 
wszystkimi modułami serii Profilo wraz
z ich elementami montażowymi 
także w systemach domofonowych i  
wideodomofonowych. Wyposażony  
w 2 monostabilne przekaźniki z  
regulowanych czasem aktywacji.  
Programowanie odbywa się za pomocą 
karty master. Dzięki pamięci na 500 
kart lub breloków jest szczególnie 
polecany do kontroli dostępu w dużych 
budynkach lub biurach. W zestawie z 5 
kartami.  Zasilanie 12 Vdc/Vac.

FP11/10
Białe karty RFiD z numerem do  
czytników zbliżeniowych Farfisa.

FP12/10
Breloki RFiD do czytników 
bliżeniowych Farfisa. Dostępne 
z logo i bez w różnych kolorach,  
 
Uwaga: w ofercie dostępne również 
inne transpordery, np. naklejki, opaski. 

Wybór czytników zbliżeniowych jest aktu-
alizowany i dopasowuje się harmonijnie do 
najbardziej uniwersalnych serii paneli ze-
wnętrznych w katalogu: ALba, Profilo i Mody.
System umożliwia otwieranie drzwi lub 
bramy za pomocą transporderów, np. kar-

/ Kontrola dostępu

FP51AB
Wymiary: mm  99x91x9. 
Moduł czytnika zbliżeniowego z tech-
nologią Bluetooth, do montażu sa-
modzielnego lub w komplecie z inny-
mi modułami i akcesoriami serii Alba. 
Do montażu natynkowego lub pod-
tynkowego, czytnik może obsługi-
wać do 1000 transporderów 125kHz, 
dlatego jest idealnym rozwiązani-
em do kontroli dostępu dla dużych 
instalacji. W komplecie z 5 kartami 
RFiD. Darmowa aplikacja DUO System 
umożliwia programowanie czytnika 
oraz Systemu DUO bezprzewodowo 
za pomocą smartfona.

ty magnetycznej lub breloka poprzez jego 
zbliżenie do urządzenia. To rozwiązanie ma 
zastosowanie szczególnie w domach wielo-
rodzinnych, biurach lub dużych kompleksach 
mieszkaniowych.

→ Czytniki zbliżeniowe

Zarządzaj otwieraniem wejść i prze-
kaźników w nowoczesny sposób! 
Do urządzeń serii Alba oraz Hero  
można podłączyć programator 
Bluetooth XE2922, który oprócz 
funkji programatora systemu,  
jednocześnie udostępnia nową funkcję 
kontroli dostępu z pozycji telefonu 
komórkowego. Wszystko dzięki 
nowej aplikacji Farfisa SMART ACCESS 
dostępnej dla systemów iOS i Android!

Z poziomu aplikacji na smartfonie za 
pośrednictwem technologii Bluetooth 
można zarządzać  wejściem jak z  
pozycji standardowej kontroli dostępu, 
jednak w tym wypadku np. drzwi,  
otwiera się za pomocą wirtualnej  
klawiatury i osobistego kodu 
numerycznego lub poprzez proste 
dotknięcie ikony ekranu, jeśli 
smartfon został wcześniej powiązany 
z urządzeniem.  Więcej na (str 29, 31).

Aplikacja Farfisa 
Smart Access
← system iOs

Aplikacja Farfisa 
Smart Access 

system Android →
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FC32P
Wymiary: mm 85x110x54
Podtynkowy szyfrator ze stalowym 
frontem i stalowymi przyciskami. 2 
przekaźniki do otwierania drzwi lub 
kontroli dostępu. Klawiatura zostaje 
zablokowana na zwiększający 
się okres czasu (maks. 25 sek.) w 
przypadku wybrania złego kodu. 4  
programowalne kody (od 2 do 6 cyf) 
na każdy przekaźnik. 2 diody i sygnał 
dźwiękowy oznaczający prawidłową 
lub nieprawidłową funkcję  
programowania. Przekaźnik 1 może 
być aktywowany przez wciśnięcie  
dodatkowego przycisku wyjścia.  
Zasilanie 12Vac/Vdc.

FC42
Wymiary: mm 80x125x33
Natynkowy szyfrator (IP45) ze  
stalowym frontem i przyciskami. 2 prze-
kaźniki. 12 programowalnych kodów 
od 1 do 8 cyfrowych na każdy prze-
kaźnik, programowalny czas pracy  
od 1 do 99 sek. W przypadku wybrania 
złego kodu, klawiatura zostaje 
zablokowana na zwiększający się okres 
czasu (maks. 25 sek.) Monostabilna 
lub bistabilna praca przekaźników.  
Przekaźnik może być aktywowany 
za pomocą dodatkowego przycisku.  
Zasilanie 12 Vac/Vdc. 

Transformator

PRS210 - Transformator 15VA. 127-230V. 
13 Vac. Certyfikat VDE. 3 moduły DIN. 
Dedykowane rozwiązanie do zasilenia czyt-
ników i szyfratorów Farfisa.

Zestawy

1PEXFD
Kompletny zestaw audio z unifonem 
Exhito EX321, kasetą zewnętrzną 
serii Profilo z modułem PL11PED, 
szyfratorem FC52PL, obudową 
natynkową PL92 + tranformatorem 
PRS210ED. Zredukowane okablowanie.  
(Wersja podtynkowa: puszka PL72 + 
daszek PL82)

SE4252PDABW
Kompletny zestawy wideo z pan-
elem serii Alba CV2124AB, klawiaturą 
PD2100AB, monitorem serii Sette 
SE4252 oraz zasilaczem 2221MQ.  
Montaż natynkowy lub podtynkowy.

ZH1252PDABW
Kompletny zestawy wideo z panelem 
serii Alba CV2124AB, klawiaturą 
PD2100AB, monitorem serii ZHeroS 
ZH1252WE oraz zasilaczem 2221MQ. 
Montaż natynkowy lub podtynkowy.

1MCPDAB
myCom kit with Alba3G, surface or 
flush mounting, composed by: AB3G, 
PD2100AB Kontrola dostępu  KLAWIA-
TURA, Akcesoria for Alba: AB72, SC2, 
AB92, AB20, 2XAB21, AB62 and PRS210 
power supply.

Szyfratory to szeroka oferta urządzeń  
kontroli dostępu obejmująca różne mod-
ele począwszy od podstawowych modeli  
funkcjonujących niezależnie, do urządzeń 

PD2100AB
Wymiary: mm 99x91x9. 
Cyfrowy moduł podświetlanej klawia-
tury. Pozwala na wybieranie numerów 
oraz otwieranie przekaźników za po-
mocą programowalnych kodów. Do 
pracy niezależnej jako zamek szy-
frowy lub do współpracy z modułem  
wyświetlacza DD2140AB. Kompaty-
bilny z modułami CA2124AB oraz CV-
2124AB. Podłączenie do programa-
tora XE2922 umożliwia korzystanie z  
funkcji zegara systemowego oraz  
aktywacje przekaźników bezpośrednio 
ze Smartfona za pomocą technologii 
Bluetooth.

FC52PL
Wymiary: mm 99x110x17
Szyfrator z aluminiowym frontem 
i stalowymi przyciskami. Może być  
instalowany niezależnie lub w 
układzie z kasetami serii Profilo w 
wersji podtynkowej lub natynkowej. 
2 przekaźniki do otwierania drzwi lub 
kontroli dostępu. Klawiatura zostaje 
zablokowana na zwiększający 
się okres czasu (maks. 25 sek.) w 
przypadku wybrania złego kodu. 12 
programowalnych kodów od 1 do 
8 cyfrowych na każdy przekaźnik,  
programowalny czas pracy od 1 do 
99 sek. w przypadku monostabilnej  
pracy lub bistabilna praca przeka-
źników. Zasilanie 12 Vac/Vdc.

FC52MAS
Wymiary: mm 115x115x14
Wandaloodporny szyfrator (IP45), 
wykonany ze stali nierdzewnej 316l. 
Do montażu w wersji podtynkowej lub 
natynkowej. 2 przekaźniki. Klawiatura 
zostaje zablokowana na zwiększający 
się okres czasu (maks. 25 sek.) w 
przypadku wybrania złego kodu. 
12 programowalnych kodów 1-8  
cyfrowych na każdy przekaźnik, pro-
gramowalny czas pracy od 1 do 99 sek.
Praca monostabilna lub bistabilna 
praca przekaźników. Możeliwość  
aktywacji za pomocą dodatkowego 
przycisku. Zasilanie 12 Vac/Vdc.

FC52P
Wymiary: mm 124x90x18
Szyfrator z aluminiowym frontem 
i stalowymi przyciskami. Może być  
instalowany niezależnie lub w układzie 
z kasetami Serii Mody. 2 przekaźniki do 
otwierania drzwi lub kontroli dostępu. 
4 programowalne kody (od 2 do 6 cyfr) 
na każdy przekaźnik. Programowalny 
czas pracy od 1 do 99 sek. lub bista-
bilna praca przekaźnika. Możliwa akt-
ywacja poprzez wciśnięcie dodatkowe-
go przycisku wyjścia. Zasilanie 12Vac/
Vdc. Montaż natynkowy z MD91 lub  
podtynkowy z MD71. 

→ ZAMKI SZYFROWE
szyfratorów, które mogą być używane w 
połączeniu z modułami kaset serii Alba,  
Profilo, Matrix lub Mody.

/ Kontrola dostępu

FC21E
Wymiary: mm 77x106x42
Wewnętrzny szyfrator z frontem i 
przyciskami wykonanymi z plasti-
ku. 1 przekaźnik do otwierania drzwi/
kontroli dostępu. Klawiatura zostaje 
zablokowana na zwiększający się okres
czasu (maks. 25 sek.) w przypadku wy-
brania złego kodu. 8 programowalnych
kodów od 2 do 6 cyfr. Programowalny 
czas pracy od 1 do 99 sek. w przypad-
ku monostabilnej pracy, lub bistabilna 
praca przekaźnika. Zasilanie 12 Vac/ 
Vdc. Montaż natynkowy.
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Zredukowana liczba 
przewodów,

wywołanie elektroniczne

Panele zewnętrzne

Zasilacze 
i akcesoria

Zestawy

Urządzenia wewnętrzne

W sytuacjach gdzie zamiast systemu  
cyfrowego musimy zastosować system 
analogowy, najlepszym rozwiązaniem 
jest system ze zredukowaną liczbą  
przewodów.

Zredukowane okablowanie oznacza, że  
instalacja w systemie domofonowym jest 
zmniejszona odpowiednio do okablowania 
4+1 w systemie wideo lub 1+1 w systemie  
audio.

Zaletą takiego rozwiązania jest  
uproszczenie instalacji z zachowaniem 
podstawowej, tradycyjnej funkcjonalności 
systemu domofonowego oraz właściwej 
proporcji jakości do ceny.

Systemy ze zredukowaną ilością przewodów 
obejmują zakres urządzeń wewnętrznych  
takich jak monitory serii ZHeroS oraz  
monitory i unifony serii Exhito, jak i gamę  
kaset zewnętrznych takich jak Agora,  
Profilo i Matrix Style.

→ Panele zewnętrzne
Do paneli zewnętrznych ze zredukowaną 
liczbą przewodów dostępna jest modułowa 
seria paneli Profilo, wandaloodporne kasety 

AGL100V
Wymiary: mm 99x208x30
Panel złożony z obudowy natynkowej 
i frontu z ramką. Pokrywa umożliwia 
montaż modułu rozmownego z kamerą 
i maksymalnie 2 przycisków wywołania. 
(zdjęcie z 1 przyciskiem)

AGL100A
Wymiary: mm 99x208x30
Panel złożony z obudowy natynkowej 
i frontu z ramką. Pokrywa umożliwia 
montaż modułu rozmównego i  
maksymalnie 4 przycisków wywołania. 
(zdjęcie z 1 przyciskiem)

AG30ED
Moduł rozmówny do panela Agora 
w wersji audio. Do systemów ze  
zredukowaną liczbą przewodów. AGL21 - Przycisk do paneli Agora.

AGL20 - Zaślepka przycisku panela Agora

WA12AG - Wymiary: mm 146x254 - 
Płaska blacha maskująca z daszkiem pod 
kasetę serii Agora do zakrycia śladów lub 
dziury w miejscu montażu panela. 

AG40CED
Moduł kamery z układem rozmównym 
do panela Agora w wersji wideo. Do 
systemów ze zredukowaną liczbą  
przewodów. Obiektyw 3,6mm, regulacja 
kamery w pionie i poziomie +/-10°.

AGL100T
Wymiary: mm 99x208x30
Rozszerzenie kasety złożone z  
obudowy natynkowej i frontu z ramką. 
Umożliwia montaż maksymalnie  
8 przycisków wywołania do  
zastosowania z kasetami w wersji  
audio / wideo (zdjęcie z 8 przyciskami)

seria modułowa
zmniejszone wymiary
łatwość użycia

Panel dostępny również w ciemnej, 
grafitowej wersji kolorystycznej.

Akcesoria

/ Zredukowana liczba przewodów,  
Wywołanie elektroniczne

serii Matrix (IP45 i IK09), a także seria paneli 
zewnętrznych Agora do montażu  
natynkowego. 
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Elementy montażowe 

konfiguracje modułowe
duża wszechstronność
również dla wielu użytkowników 

PL71 - Wymiary: mm 91x133x47 - 
Puszka podtynkowa na 1 moduł.

PL72 - Wymiary: mm 91x244.5x47 - 
Puszka podtynkowa na 2 moduły.

PL73 - Wymiary: mm 91x356x47 - 
Puszka podtynkowa na 3 moduły.

PL81 - Wymiary: mm 118x153x41 - 
Aluminiowy daszek na 1 moduł.

PL82 - Wymiary: mm 118x264x41 - 
Aluminiowy daszek na 2 moduły

PL83 - Wymiary: mm 118x376x41 - 
Aluminiowy daszek na 3 moduły.

PL84 - Wymiary: mm 217x264x41  - 
Aluminiowy daszek na 4 moduły
w 2 rzędach 

PL86 - Wymiary: mm 217x376x41 - 
Aluminiowy daszek na 6 modułów
w 2 rzędach

PL89 - Wymiary: mm 316x376x41  - 
Aluminiowy daszek na 9 modułów
w 2 rzędach

Modułowa seria kaset zewnętrznych Profilo, zredukowane 
wymiary, nadaje się również do ograniczonej przestrzeni.
Do montażu w wersji podtynkowej oraz natynkowej, 
w konfiguracji przyciskowej, jedno lub dwurzędowej,  
pozwala na zastosowanie od 1 do nawet 8 przycisków 

PL91 - Wymiary: mm 118x154x80 - 
Obudowa natynkowa na 1 moduł. 

PL92 - Wymiary: mm 118x264x80 - 
Obudowa natynkowa na 2 moduły.

PL93 - Wymiary: mm 118x376x80 - 
Obudowa natynkowa na 3 moduły.

PL94 - Wymiary: mm 217x264x80 - 
Obudowa natynkowa na 4 moduły 

PL96 - Wymiary: mm 217x376x80 - 
Obudowa natynkowa na 6 modułów.

PL99 - Wymiary: mm 316x376x80 - 
Obudowa natynkowa na 9 modułów.

PL40PCED
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł kolorowej kamery z obiektywem
3.6”, regulacja+/-10°, zintegrowany z 
układem rozmównym, bez przycisku, 
do systemów 4+1.

PL41PCED
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł kolorowej kamery z obiektywem
3.6”, regulacja+/-10°, zintegrowany z 
układem rozmównym z 1 przyciskiem, 
do  systemów 4+1.

PL42PCED
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł kolorowej kamery z obiektywem
3.6”, regulacja+/-10°, zintegrowany z 
układem rozmównym z 2 przyciskami, 
do  systemów 4+1.

PL10PED
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł zintegrowany z układem 
rozmównym, bez przycisku do sy-
stemów ze zredukowanym okablowa-
niem 1+1.

PL11PED
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł audio z układem rozmównym 
i 1 przyciskiem do systemu ze zre-
dukowanym okablowaniem 1+1.

PL12PED
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł audio z układem rozmównym 
i 2 przyciskami do systemu ze zre-
dukowanym okablowaniem 1+1.

Moduły z przyciskami

Do rozbudowy o dodatkowe przyciski.  

PL21
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 1 przyciskiem do montażu z 
modułem wideo PL4..ED i audio PL1..ED.

PL22
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 2 przyciskami do montażu z 
modułem wideo PL4..ED i audio PL1..ED.

PL23
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 3 przyciskami do montażu z 
modułem wideo PL4..ED i audio PL1..ED.
 

PL24
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 4 przyciskami wywołania do 
montażu z modułem wideo PL4..ED i 
audio PL1..ED. 

PL226
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 6 przyciskami w 2 rzędach 
do montażu z modułem wideo PL4..ED 
i audio PL1..ED. 

PL228
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 8 przyciskami w 2 rzędach 
do montażu z modułem wideo PL4..ED 
i audio PL1..ED. 

PL50
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł opisowy.

PL20
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł zaślepiający.

241DMA
Moduł 4-diód do zamontowania w  
modułach PL21, PL22, PL23, PL24, 
PL226 i PL228 w systemach audio 1+1 
i wideo 4+1

w jednym module. Przednia płyta z wytłaczanego  
anodowanego aluminium, stalowe przyciski wywołania z 
podświetlonymi na zielono etykietami z miejscem na nazwę 
lub opis, które ułatwiają identyfikację i czytanie nawet przy 
słabym oświetleniu.

/ Zredukowana liczba przewodów, 
Wywołanie elektroniczne
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stal nierdzewna 316L
wandaloodporność
elegancja
modułowość
IP45 i IK09

Elementy montażowe 

Moduły z przyciskami

MAS61 - Wymiary: mm 140x140x14 - 
Tytanowa ramka frontowa na 1 moduł.

MAS62 - Wymiary: mm 140x257x14 - 
Tytanowa ramka frontowa na 2 moduły.

MAS63 - Wymiary: mm 140x374x14 - 
Tytanowa ramka frontowa na 3 moduły.

Mocna konstrukcja, niezawodność i elegancja: to słowa  
kluczowe w odniesieniu do serii Matrix Style,  
długowiecznej, modułowej linii wandaloodpornych kaset 
zewnętrznych. Seria Matrix Style została zaprojektowana, 

Do rozbudowy systemu.

MAS22
Wymiary: mm 115x115
Moduł dodatkowy z 2 przyciskami  
wywołania do montażu z MAS43CED 
lub MAS11PED.

MAS24
Wymiary: mm 115x115
Moduł dodatkowy z 4 przyciskami  
wywołania do montażu z MAS43CED 
lub MAS11PED.

MAS43CED
Wymiary: mm 115x115
Kolorowa kamera ze stałym 
obiektywem 3,6 mm ze zintegrowanym
układem rozmównym i 1 przyciskiem. 
Do systemów wideo 4+1 ze  
zredukowaną liczba przewodów.

/ Zredukowana liczba przewodów, 
Wywołanie elektroniczne

aby zapobiec aktom wandalizmu oraz dostawaniu się do 
środka wody co potwierdza stopień ochrony IP45 i IK09. 
Dzięki modułowości, seria gwarantuje instalację audio 
lub wideo nawet dla dużej liczby użytkowników, także w  
konfiguracji poziomej. 

MAS20
Wymiary: mm 115x115
Moduł zaślepiający.

241DMA
Moduł 4-diód do zamontowania 
między innymi w modułach MAS22 lub 
MAS24 w systemie audio 1+1 .

MA71 - Wymiary: mm 128x128x65 - 
Puszka podtynkowa na 1 moduł.

MA72 - Wymiary: mm 128x245x65 - 
Puszka podtynkowa na 2 moduły.

MA73 - Wymiary: mm 128x362x65 - 
Puszka podtynkowa na 3 moduły.

MA91 - Wymiary: mm 146x145x92 - 
Obudowa natynkowa na 1 moduł wykonana 
ze stali nierdzewnej. 

MA92 - Wymiary: mm 146x262x92 - 
Obudowa natynkowa na 2 moduły wykona-
na ze stali nierdzewnej. 

MA93 - Wymiary: mm 146x379x92 - 
Obudowa natynkowa na 3 moduły wykona-
na ze stali nierdzewnej. 

MAS11PED
Wymiary: mm 115x115
Wywołanie elektroniczne. Moduł 
audio ze zintegrowanym układem 
rozmównym i 1 przyciskiem. Do  
systemów audio 1+1 ze zredukowaną 
liczba przewodów.
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→ Urządzenia wewnętrzne
System Farfisa ze zredukowana liczba  
przewodów z wywołaniem elektronicznym 
oferuje 2 rodzaje urządzeń wewnętznych: 
serię ZHero oraz Exhito.

głośnomówiący
elegancki
designerski

Kolorowy, głośnomówiący wideomonitor serii ZHeroS, 
zmniejszone wymiary, prosty montaż za pomocą  
natynkowego uchwytu metalowego (w komplecie).  

ZH1151WE
Wymiary: mm 123x168x29
Biały, 4,3-calowy monitor natynkowy 
z ekranem LCD, 4 przyciski do obsługi i 
aktywacji wybranych funkcji.

Elementy montażowe

wersja słuchawkowa
monitory z 4” ekranem LCD
najlepsza relacja jakości do ceny

EX3160C
Wymiary: mm 211x218x62
Kolorowy monitor z 4” ekranem LCD  
wyposażony w 7 przycisków  
funkcyjnych (podgląd obrazu,  
otwieranie  elektrozaczepu, 5 przy-
cisków do funkcji dodatkowych). 
Do podłączenia z uchwytem 
WB3161 w systemach ze  
zredukowaną liczbą urządzeń.

EX3100C
Wymiary: mm 211x218x62
Kolorowy monitor z 4” ekranem LCD, 
(podstawowa wersja), wyposażony w 
3 przyciski funkcyjne (podgląd obrazu, 
otwieranie elektrozaczepu, 1 przycisk 
do dodatkowej funkcji). Do podłączenia 
z uchwytem WB3161 w systemach 
ze zredukowaną liczbą urządzeń. Na 
zamówienie dostępny model monito-
ra EX3100CB, wyposażony w specjal-
ną cewkę, kompatybilny z aparatami  
słuchowymi.

EX321
Wymiary: mm 83x218x62
Unifon do systemu ze zredukowanym 
okablowaniem 1+1, wyposażony w 1 
przycisk do otwierania drzwi i 1 do  
dodatkowych funkcji. Możliwość roz-
budowy o kolejne 6 przycisków (EX301).

EX311
Wymiary: mm 65x218x62
Unifon do systemu ze zredukowanym 
okablowaniem 1+1, wyposażony w 1 
przycisk do otwierania drzwi i 1 do do-
datkowych funkcji. Możliwość rozbu-
dowy o 1 dodatkowy przycisk (EX301).

WB3161 - Uchwyt ścienny monitorów 
EX3160C, oraz EX3100C do systemu 
4+1 ze zredukowanym okablowaniem. 

TA3160 - Podstawa na biurko  dla wideo-
monitora Exhito. Wykonana z metalu  
wyposażona w 2.4m przewód 20-żyłowy.

TA320 -Podstawa na biurko dla unifonu 
Exhito. Wykonana z metalu wyposażona w 
2.4m przewód 20-żyłowy. 

Akcesoria

MC3000B | MC3000G | MC3000T - 
Wymienna ramka w kolorze niebieskim, 
zielonym lub srebrnym do monitorów serii 
Exhito. 

EX301 - Dodatkowy przycisk do unifonów 
serii Exhito

EX304 - Dodatkowy głośnik do montażu w
unifonie EX321

EX332 - Moduł 3 diód do unifonu EX321 do
oznaczenia stanu dodatkowych funkcji.

/ Zredukowana liczba przewodów, 
Wywołanie elektroniczne

Zhero - głośnomówiący monitor z  
nowoczesnym designem oraz  Exhito –  
monitor słuchawkowy lub unifony do  
instalacji audio 1+1.

Podstawowe funkcje ZHero to: rozmowa, otwieranie drzwi, 
wyciszenie dzwonka, podgląd, łączność wewnętrzna,  
aktywacja aktuatorów i więcej.

TA1260 - Podstawka na biurko wraz z  
przewodem łączeniowym do monitorów  
serii ZHero.

Elementy montażowe
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→ Zasilacze i akcesoria 

1181E
Zasilacz z timerem. Wejście - 127-230 
Vac. 48VA wyjścia zabezpieczone przed 
przepięciem i zwarciem. Napięcia 
wyjścia: 13 Vac i 21 Vdc. Certyfikat: VDE. 
8 modułów A na szynę DIN. 

1281
Stabilizowany zasilacz 230-127 Vac, 
48VA, wyjścia zabezpieczone przed 
przepięciem i zwarciem. Napięcia 
wyjściowe: 13 Vac i 21 Vdc. Certyfikat: 
VDE. 8 modułów A na szynę DIN.

PRS210
Transformator 15VA. 127-230V. 13 Vac. 
Certyfikat VDE. 3 moduły A. Montaż DIN 
lub bezpośrednio na ścianie.

1443ED
Moduł do komunikacji wewnętrznej 
w systemie ze zredukowanym  
okablowaniem. 6 modułów A - DIN.

DV2D
Dystrybutor 2-wyjścia. 
Zasilanie: 12/21 Vdc.

DV4D
Dystrybutor 4-wyjścia.
Zasilanie: 12/21 Vdc.

1473
Przekaźnik do 2 kaset zewnętrznych 
do automatycznego przełączania  
rozmowy na kasetę, z której wywołano 
rozmowę.

1471
1-wejściowy przekaźnik (5A-220Vac) z 
2 wyjściami przekaźnikowymi, 13Vac, 
21dc, z elektronicznym wywołaniem. 
Wymiary: 3 moduły A na szynę DIN.

1471E
1-wejściowy przekaźnik (5A-220Vac) z 
2 wyjściami przekaźnikowymi, 13Vac/
dc, 21dc, z timerem i elektronicznym 
wywołaniem. 
Wymiary: 4 moduły A na szynę DIN.

1472
2-wejściowy przekaźnik (1A, 24V),  
2 wyjścia sterujące: 12 Vdc / Vac, 21 Vdc.

RL36
Przekaźnik (1A, 24V) do montowania 
wewnątrz unifonów. Pozwala na  
przekazywanie sygnału 12 Vdc/Vac, 
elektronicznego wywołania itp.

RL37D
Przekaźnik do przekazywania sygnału 
dzwonienia dla unifonów i wideo-
monitorów, 4 moduły A na szynę 
DIN. Posiada 1 styk dodatkowy 
z elektronicznym wywołaniem. 
 

PRS210ED
Transformator 15VA z generatorem  
do instalacji 1+1. 127-230V. 13 Vac.  
4 moduły A Montaż DIN lub na ścianie.

→ Zestawy
Zestawy jedno i dwurodzinne to bardzo  
popularne i łatwe w instalacji rozwiązania, 
ponieważ zawierają w dedykowanych  

Zestawy wideo

Seria Exhito - Agorà

EX3111AGLC
Kolorowy zestaw jednorodzinny z pod-
stawowym monitorem Exhito i kasetą 
zewnętrzną serii Agorà Light.

Seria Exhito - Profilo

EX3111PLC
Kolorowy zestaw jednorodzinny z pod-
stawowym monitorem Exhito i kasetą 
zewnętrzną serii Profilo.

EX3111PLC/2
Kolorowy zestaw dla dwurodzinny z 
monitorami Exhito i kasetą zewnętrzną
serii Profilo.

/ Zredukowana liczba przewodów, 
Wywołanie elektroniczne

kartonach wszystkie niezbędne elementy do 
ich montażu. Poniżej dostępne zestawy w 
wesji audio i wideo.

Zestawy audio

1AEXD
Zestaw jednorodzinny z unifonem 
Exhito i kasetą zewnętrzną serii Agorà.

1PEXD
Zestaw jednorodzinny z unifonem 
Exhitoi kasetą zewnętrzną serii Profilo.

2PEXD
Zestaw dwurodzinny z unifonami Exhito 
i kasetą zewnętrzną serii Profilo.

1PEXFD
Zestaw jednorodzinny z unifonem 
Exhito i kasetą zewnętrzną serii Profilo 
z szyfratorem (szczegółowe informacje 
o modelu FC52PL na stronie 68).

1CKD
Zestaw jednorodzinny z unifonem serii 
Exhito i podtynkową kasetą zewnętrz 
ną serii Click.

1CKSD
Zestaw jednorodzinny z unifonem serii
Exhito i natynkową kasetą zewnętrzną
serii Click.

2CKD
Zestaw dwurodzinny z unifonami Exhito 
i podtynkową kasetą zewnętrzną serii 
Click z 2 przyciskami wywołania.

2CKSD
Zestaw dwurodzinny z unifonami serii 
Exhito i natynkową kasetą zewnętrzną 
serii Click z 2 przyciskami wywołania.
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MODY

700 PROJECT

→ Panele zewnętrzne
Do paneli zewnętrznych, które występują 
w systemie z tradycyjnym okablowaniem i 
wywołaniem elektronicznym, należą seria 
paneli Profilo i Mody. Są to modułowe  
kasety zewnętrzne stworzone z myślą o  

PL10P
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł audio, zintegrowany z układem 
rozmównym, bez przycisków, do  
systemu Farfisa 4+1.

PL11P
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł audio, zintegrowany z układem 
rozmównym, z 1 przyciskiem,  do  
systemu Farfisa 4+1.

PL12P
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł audio, zintegrowany z układem 
rozmównym z 2 przyciskami, do  
systemu Farfisa 4+1. 

PL122P
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł audio, zintegrowany z układem 
rozmównym z 2 przyciskami w 2  
rzędach, do systemu Farfisa 4+1. 

PL124P
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł audio, zintegrowany z układem 
rozmównym z 4 przyciskami w 2  
rzędach, do systemu Farfisa 4+1.

konfiguracje modułowe
duża wszechstronność
również dla wielu użytkowników

Okablowanie tradycyjne, 
Wywołanie elektroniczne

Panele zewnętrzne

Zasilacze 
i akcesoria 

Zestawy

Urządzenia wewnętrzne

Niektóre sytuacje wymagają instalacji  
systemu audio wykorzystującego  
technologię analogową, z wywołan-
iem elektronicznym i tradycyjnym 
okablowaniem.
 
Przykładem takiego rozwiązania jest  
system audio 4+1, do którego Farfisa  
oferuje kilka różnych serii produktów. 

Dostępne są urządzenia wewnętrzne serii 
700, Project i Exhito oraz modułowe kasety 
zewnętrzne serii: Profilo i Mody.

/ Okablowanie tradycyjne, Wywołanie elektroniczne

maksymalnej optymalizacji przestrzeni. 
Okienka podświetlone zielonym  
i pomarańczowym światłem w celu lepszej  
widoczności w słabo oświetlonych  
miejscach.
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MODY

Elementy montażowe

PL71 - Wymiary: mm 91x133x47 - 
Puszka podtynkowa na 1 moduł.

PL72 - Wymiary: mm 91x244.5x47 - 
Puszka podtynkowa na 2 moduły.

PL73 - Wymiary: mm 91x356x47 - 
Puszka podtynkowa na 3 moduły.

PL81 - Wymiary: mm 118x153x41 - 
Aluminiowy daszek na 1 moduł.

PL82 - Wymiary: mm 118x264x41 - 
Aluminiowy daszek na 2 moduły

PL83 - Wymiary: mm 118x376x41 - 
Aluminiowy daszek na 3 moduły

PL84 - Wymiary: mm 217x264x41 - 
Aluminiowy daszek na 4 moduły
w 2 rzędach 

PL86 - Wymiary: mm 217x376x41 - 
Aluminiowy daszek na 6 moduły
w 2 rzędach 

PL89 - Wymiary: mm 316x376x41 - 
Aluminiowy daszek na 9 modułów 
w 3 rzędach

PL91 - Wymiary: mm 118x154x80 - 
Obudowa natynkowa na 1 moduł

PL92 - Wymiary: mm 118x264x80 - 
Obudowa natynkowa na 2 moduły.

PL93 - Wymiary: mm 118x376x80 - 
Obudowa natynkowa na 3 moduły.

PL94 - Wymiary: mm 217x264x80 - 
Obudowa natynkowa na 4 moduły 

PL96 - Wymiary: mm 217x376x80 - 
Obudowa natynkowa na 6 modułów

PL99 - Wymiary: mm 316x376x80 - 
Obudowa natynkowa na 9 modułów

MODUŁY PRZYCISKOWE

Do rozbudowy systemu.

PL21
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 1 przyciskiem wywołania.

 

PL22
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 2 przyciskami wywołania.

PL23
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 3 przyciskami wywołania.

PL24
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 4 przyciskami wywołania.

PL226
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 6 przyciskami wywołania
w 2 rzędach po 3.

 

PL228
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł z 8 przyciskami wywołania 
w 2 rzędach po 4.

PL50
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł opisowy.

PL20
Wymiary: mm 99x110x17
Moduł zaślepiający.

MD100
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł audio, zintegrowany z układem 
rozmównym i 1 przyciskiem.

MD200
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł audio, zintegrowany z układem 
rozmównym i 2 przyciskami.

MD10
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł audio zintegrowany z miejscem 
na układ rozmówny, bez przycisku.

MD11
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł audio zintegrowany z miejscem 
na układ rozmówny, z 1 przyciskiem.

MD12
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł audio zintegrowany z miejscem 
na układ rozmówny, z 2 przyciskami.

MD122
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł audio zintegrowany z miejscem 
na układ rozmówny, z 2 przyciskiami w 
2 rzędach.

MD124
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł audio zintegrowany z miejscem 
na układ rozmówny, z 4 przyciskiami w 
2 rzędach po 2.

MD30
Moduł rozmówny dla systemów audio 
4+1 montowany w modułach MD10, 
MD11, MD12, MD122, MD124.

Do rozbudowy systemu.
 
MD21
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł z 1 przyciskiem wywołania.

MD22
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł z 2 przyciskami wywołania.

MD23
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł z 3 przyciskami wywołania.

MD24
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł z 4 przyciskami wywołania.

MD222
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł z 2 przyciskami wywołania  
w 2 rzędach

Moduły z przyciskami

/ Okablowanie tradycyjne, Wywołanie elektroniczne
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MD71 - Wymiary: mm 124x121.5x64
Puszka podtynkowa na 1 moduł

MD72 - Wymiary: mm 124x213x64 
Puszka podtynkowa na 2 moduły 

MD73 - Wymiary: mm 124x304.5x64
Puszka podtynkowa na 3 moduły

MD74 - Wymiary: mm 124x395x64
Puszka podtynkowa na 4 moduły

MD81 - Wymiary: mm 151x140x40 
Daszek aluminiowy na 1 moduł.

MD82 - Wymiary: mm 151x231.5x40
Daszek aluminiowy na 2 moduły

MD83 - Wymiary: mm 151x323x40
Daszek aluminiowy na 3 moduły

MD804 - Wymiary: mm 151x414.5x40
Daszek aluminiowy na 4 moduły

MD84 - Wymiary: mm 276x231.5x40
Daszek aluminiowy na 4 moduły 
w 2 rzędach

MD86 - Wymiary: mm 276x323x40
Daszek aluminiowy na 6 modułów 
w 2 rzędach

MD91 - Wymiary: mm 151x140x80 - 
Obudowa natynkowa na 1 moduł.

MD92 - Wymiary: mm 151x231.5x80 - 
Obudowa natynkowa na 2 moduły.

MD93 - Wymiary: mm 151x323x80 - 
Obudowa natynkowa na 3 moduły.

MD94 - Wymiary: mm 276x231.5x80 - 
Obudowa natynkowa na 4 moduły

MD96 - Wymiary: mm 276x323x80 - 
Obudowa natynkowa na 6 modułów

Elementy montażowe

→ Urządzenia wewnętrzne
Exhito, Project i historyczna seria 700 to  
rozwiązania urządzeń wewnętrznych do 
systemu z konwencjonalnym okablowaniem, 
które gwarantują wszystkie typowe funkcje 
wymagane przez tradycyjne instalacje.

EX320R 
Wymiary: mm 83x218x62
Unifon do systemów z tradycyjnym  
okablowaniem, również z brzęczykiem, 
wyposażony w 2 przyciski funkcyjne, z
czego 1 do otwierania drzwi. Możliwość
rozbydowy do 8 przycisków. (EX301)

EX310
Wymiary: mm 65x218x62
Unifon do systemów z tradycyjnym 
okablowaniem i z wywołaniem  
elektronicznym, wyposażony w 1  
przycisk do otwierania drzwi i 1 do 
funkcji dodatkowej np. otwierania 
bramy. Możliwość dołożenia trzeciego 
przycisku (EX301) do dodatkowej  
funkcji.

szeroka gama produktów
najlepsza relacja jakości do ceny

Elementy montażowe

TA320 - Podstawa na biurko dla unifonu 
Exhito. Wykonana z metalu wyposażona w 
2.4m przewód 20-żyłowy.

Akcesoria

EX301 - Dodatkowy moduł przycisku do  
unifonów seri Exhito

EX304 - Dodatkowy głośnik do montażu w
unifonie EX320

EX332 -  Moduł 3 diód do unifonu EX320 do 
oznaczenia stanu dodatkowych funkcji.

/ Okablowanie tradycyjne, Wywołanie elektroniczne

MD224
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł z 4 przyciskami wywołania.

MD226
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł z 6 przyciskami wywołania w 2 
rzędach po 3

MD228
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł z 8 przyciskami wywołania w 2 
rzędach po 4

MD20
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł zaślepiający.

MD50
Wymiary: mm 124x90x18
Moduł opisowy.
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PT510W
Wymiary: mm 77x214x72
Unifon do systemów 4+1 z wywołaniem
napięciowym lub systemów z  
wywołaniem elektronicznym.

PT520GW
Wymiary: mm 86x214x72
Unifon interkomowy do systemów 4+1
z wywołaniem napięciowym lub  
wywołaniem  elektronicznym. 
2 przyciski z możliwością  
rozbudowy do 10 do otwierania drzwi, 
połączeń interkomowych i innych 
funkcji.

PT501G - przycisk do unifonw Project.

TA320 -Podstawa na biurko dla unifonu 
Project. Wykonana z metalu wyposażona w 
2.4m przewód 20-żyłowy.

SM50 - Moduł prywatności rozmowy w 
systemach z wywołaniem napięciowym. Po 
zamontowaniu w unifonie pozwala na roz-
mowę z kasetą zewnętrzną tylko wywoły-
wanemu użytkownikowi.

Akcesoria

724N
Wymiary: mm 75x215x88
Unifon do systemów 4+1 z wywołaniem
napięciowym. Buzer, przycisk  
otwierania drzwi.

PRS210
Transformator 15VA. 127-230V. 13 Vac.
Certyfikat VDE. 3 moduły A na szynę
DIN, lub do montażu na ścianie.

PRS220
Transformator 15VA 6 Vdc-13 Vac.  
Certyfikat VDE. 4 moduły A na szynę 
DIN.

PRS240
Zasilacz 18 VA z 2 generatorami 
dzwonków. 8 Vdc-13 Vac. Certyfikat 
VDE. 6 modułów A na szynę DIN.

→ Zasilacze i akcesoria

→ Zestawy

W ofercie gotowe zestawy domofonowe je-
dno i dwurodzinne, różniące się w zależności 
od wymagań i wybranego sposobu montażu.
Zestawy składają się z unifonów serii Exhito
oraz kompaktowej i eleganckiej serii 
kaset zewnętrznych serii Click.  
Dostępne są również zestawy z kasetami 
serii Mody do montażu podtynkowego.

1CK
Zestaw jednorodzinny audio z unifo-
nem serii Exhito i podtynkową kasetą 
zewnętrzną serii Click. System 4+1.

1CKS
Zestaw jednorodzinny audio z unifo-
nem serii Exhito i natynkową kasetą 
zewnętrzną serii Click. System 4+1.

/ Okablowanie tradycyjne, Wywołanie elektroniczne

PRS226E
Zasilacz do instalacji typu 4+1, z łączno-
ścią wewnętrzną. 18 VA z generatorami 
dzwonków. 8 Vdc-13 Vac. Certyfikat VDE.  
Wymiary: 6 modułów A na szynę DIN.

CV02
Moduł do montażu w panelu   zewnę- 
trznym do uzyskania dźwiękowego 
potwierdzenia wywołania.
 

1473
Przekaźnik do automatycznego  
przełączania dwóch wejść. 
Wymiary: 8 modułów A na szynę DIN.

1471
Przekaźnik (5A-220Vac) z 2 wyjściami 
przekaźnikowymi, 13Vac, 21dc, z 
elektronicznym wywołaniem. 
Wymiary: 3 moduły A na szynę DIN.

RL36
Przekaźnik (1A, 24V) do montowania 
wewnątrz unifonów. Pozwala na  
przekazywanie sygnału 12 Vdc/Vac, 
elektronicznego wywołania itp.

SR40
Moduł elektronicznego dzwonka. Po 
zainstalowaniu wewnętrz unifonu 
możemy sygnał buzera zastąpić  
sygnałem elektronicznego wywołania 
lub użyć do sygnalizacji połączenia z 
innego źródła.

SR41
Moduł elektronicznego buzera.

2CK
Zestaw dwurodzinny audio z unifonami
serii Exhito i podtynkową kasetą 
zewnętrzną serii Click. System 4+1.

2CKS
Zestaw dwurodzinny audio z unifonami
serii Exhito i natynkową kasetą 
zewnętrzną serii Click. System 4+1.

1MKEW
Zestaw jednorodzinny z unifonem 
serii Compact i podtynkową kasetą 
zewnętrzną serii Mody. System 4+1.

1MEXR
Zestaw jednorodzinny audio z unifo-
nem serii Exhito i podtynkową kasetą 
zewnętrzną serii Mody. System 4+1.

2MEXR
Zestaw dwurodzinny audio z unifona-
mi serii Exhito i podtynkową kasetą 
zewnętrzną serii Mody. System 4+1.
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Wszystkie schematy w tym katalogu występują w wersji 
uproszczonej. Szczegółowe schematy instalacji znajdują się w 
odpowiednich katalogach technicznych.

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym, firma Farfisa 
rezerwuje sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez 
wcześniejszego powiadomienia.

Produkty CCTV znajdują się w specjalnym katalogu.
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