Цифрови домофонни системи
LASKOMEX с контрол на достъп

www.elbravobg.com

Индивидуален избор на апартаментен домофон
Всеки клиент сам определя какъв модел цифров домофон желае/не желае да се включи към системата
Модел LM-8W/7
бял и черен

Модел LM-8W/6 - в цвят

Аудио домофони с ергономичен дизайн и компактна форма. Бутон за управление на брава. Снабдени са с ключ за регулиране
силата на звънене на две нива и за изключване от потребител. Стабилно закрепване на слушалка, една мелодия на повикване.
размери: 55.5 х 211.5 х 46 мм, ABS пластмаса

Модел LY-8 - бял

Модел LY-8 - в цвят

Модел LY-8-1 - две мелодии
Модел LY-8P - връзка с
портиер

Модел LG-8D

Аудио домофони с широка основа, силно звънене и индикация при позвъняване. Бутон за управление на електромагнитна брава с
вграден LED диод. Снабдени са с ключ за регулиране силата на звънене на две нива и за изключване от потребител. Допълнителен
бутон за управление на други устройства (гаражна врата, втора входна врата, стълбищно осветление и др.)
LY-8-1 и LG-8D- Модели с 2 мелодии на повикване -от вход и от етаж. Необходимо е включване на допълнително захранване за тях.
LY-8P - Модел за връзка с портиер. Необходимо е включване на модул Портиер PR-1 към система Laskomex.
размери LY-8 / LY-8-1 / LY-8P: 80 х 212 х 55.5 мм, ABS пластмаса
размери LG-8D: 74.5 х 204 х 34 мм, ABS пластмаса

Модел MVC-8151

Модел MVC-8251

Видео домофони с цветен дисплей, без слушалка и Touch функционални бутони. Снабдени са с бутон за управление на електромагнитна брава, бутон за управление на допълнително устройство, бутон за контролно включване на монитор и леснодостъпни
ключове за регулация нивата на звънене, яркост, контраст и цветност от потребителя. Позволяват включване на допълнителна
камера от етажа, или 1 камера със собствено захранване. Поддържат втора мелодия на звънене при повикване от етажа.
Възможност за връзка към портиерна централа PR-1, инсталирана към система Laskomex.
MVC-8151 - Модел с 7" дисплей
размери: 213 х 151 х 23 мм, бял / сив, ABS пластмаса
MVC-8251 - Модел с 4,3" дисплей размери: 135 х 143 х 18 мм, черен / бял, ABS пластмаса
Модул за включване на етажен апартаментен звънец към цифров входен панел Laskomex.
Необходимо е само, когато се отказва монтаж на домофон в апартамент, но се изисква повикване от
входно табло. Трябва в апартамента да има монтиран работещ стандартен апартаментен звънец.

Домофони Laskomex за включване към цифрови системи Laskomex
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