Buďte vo väčšom bezpečí s novou generáciou
digitálnych telefónov Czechphone®
Majte prístup do domu pod kontrolou

Už viac ako 20 rokov s Vami

Tradičný český výrobca domácej dorozumievacej techniky
Na trhu pôsobíme už od roku 1991, pričom vývoj a výrobu domácej dorozumievacej techniky realizujeme pod obchodnou značkou Czechphone®
od roku 1997.
Všetkým želaniam a požiadavkám zákazníkov sa snažíme vyhovieť, a preto naše výrobky neustále zdokona ujeme. Naši odborníci z vývojového
oddelenia spolupracujú na vzniku nových produktov s VŠB-TUO FEI. Náš sortiment rozširujeme o produkty žiadané našimi zákazníkmi. Želania
a potreby klientov uspokojujeme komplexne, teda od dopytu až po doručenie.

www.czechphone.sk
www.czechphone.cz

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
E
Ostravská 54/327 | 747 70 Opava 9 | Česká republika
blika | IČ: 60322195
Objednávky, servis:
Průmyslová 15 | 747 23 Bolatice, okr. Opava | Česká republika
Telefóny: +420 553 663 322 | +420 553 663 291
Fax:
+420 553 663 907
E-mail: obchod@czechphone.cz

Obchodný zástupca MORAVA, ČECHY:
Obchodný zástupca PRAHA, STREDNÉ ČECHY:
Obchodný zástupca ČECHY:
Obchodný zástupca SLOVENSKO:
Servisný technik:

+420 608 482 010
+420 608 482 012
+420 608 482 013
+421 949 491 998 | +420 602 372 309
+420 777 248 012

S nami to máte pevne v rukách.
OVLÁDAJTE KOMUNIKÁCIU. OVLÁDAJTE SVOJ DOMOV.

Inteligentný audio/video systém domových telefónov pre
RODINNÉ DOMY
Nová generácia digitálnych domových telefónov Czechphone® navrhnutá na mieru pre rodinné domy premení Váš
domov na inteligentné obydlie. Systém je možné prispôsobiť individuálnym potrebám užívate a, iba pomocou počítača
a vo ne prístupnej softwarovej aplikácie. Moderný dizajn a funkcie produktu uspokoja aj najnáročnejšieho zákazníka.
Prostredníctvom systému je možné okrem klasickej komunikácie taktiež ovládať nespočetné množstvo prvkov
a externých zariadení (ovládanie brány, vrát, osvetlenia, zastrešenia bazénu, atď.).
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stn
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ve ký farebný LCD dis
displej (3,5 palca)
zobrazenie zvoniaceh
zvoniaceho, skryté sledovanie a odposluch priestoru
vnútorná komunikáci
komunikácia medzi užívate mi (interkom)
rozlíšené vyzváňanie prichádzajúce od tabla, v rámci interkomu, atď.
schopnosť ovládať externé
ext
zariadenia (vráta, brány, osvetlenie, atď.)
takmer nulová spotreba
spotre energie v stave pokoja (menej než 0,005 W)

NAPOJENIE KAMIER

HLASOVÁ NAVIGÁCIA
ZÁZNAM DO PC

možnosť časového na
nastavenia odomknutia/uzamknutia el. zámkov
nastavenie ubovo né
ného vyzváňania (napr. MP3 skladba na SD karte)
presmerovanie zvone
zvonenia na iný domáci telefón, apod.

Zvončekové
Z
vončekové ttablo

OVLÁDANIE BRÁN VJAZDOV

Funkcie a vlastnosti
vlastnosti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

moderné vyhotovenie - leštená nerezová oce
vysoký stupeň ochran
ochrany pred poškodením (antivandal vyhotovenie)
regulácia podsvieteni
podsvietenia menoviek
bezkontaktný prístup
prístupový systém na čip/kartu
vnútornú kameru tab
tabla je možné rozšíriť o nieko ko vonkajších kamier
hlasové navádzanie n
návštevy („otváram, pozor schod...“)
ovládane všetkých be
bežných typov pohonov brán a vrát
nastavenie hlasitosti komunikácie
ve ké spektrum možn
možností prispôsobenia na mieru

BEZKONTAKTNÉ KARTY
ELEKTRICKÉ ZÁMKY
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TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA
DOMÁCEJ DOROZUMIEVACEJ TECHNIKY

Systém domácej dorozumievacej
techniky Czechphone®
KEĎ SA SPOJÍ TECHNOLÓGIA, BEZPEČIE A KOMFORT

BEZKONTAKTNÝ
PRÍSTUPOVÝ
SYSTÉM

KAMERA

Inteligentný audio/video systém domových telefónov pre
BYTOVÉ DOMY A CELÉ SÍDLISKÁ
Náš inteligentný digitálny systém domových telefvvé, činžové domy a celé sídliská ponúka svojim užívate om kvalitu,
komfort, jednoduchú inštaláciu a rad ďalších užitočných funkcií. Rovnako ako všetky produkty Czechphone®, i tento je
vytvorený českými odborníkmi z oblasti elektrotechniky a informatiky. Zaistenie prístupu do určenej skupiny domov (napr.
v rámci bytového družstva) je v mnohých prípadoch zložité, avšak nová generácia digitálnych domových telefónov myslí
na všetko. Systém je možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám domu a rovnako i jednotlivým nájomníkom.
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schopnosť
sch
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op osť ovládať externé zariadenie (osvetlenie, výťah atď.)
takmer
tak
akkmer nulová
n lová spotreba energie
nu
e
v stave pokoja (menej než 0,005 W)
odpoje
odpojený
o
d ojený alebo vyvesený ttelefón neblokuje ostatných
zzabránenie
ab
bránenie odposluchu ko
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m
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SPOLOČNÉ PRIESTORY

PIVNICE
BEZKONTAKTNÉ KARTY

OVLÁDANIE VÝŤAHOV
PRIPOJENIE ĎALŠÍCH VCHODOV

Zvončekové
Zvonč
čekové tab
tablo

Skladbaa tabla sa modulovo
modul
prispôsobuje každej objednávke
Funkcie
Funkci
cie a vlastnosti:

•
•
•
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•
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OSVETLENIE SCHODIŠŤA

moderné vyhotovenie - leštená
leš
nerezová oce
vysoký stupeň ochrany pr
pred poškodením (antivandal vyhotovenie)
regulácia podsvietenia me
menoviek
bezkontaktný prístupový ssystém na čip/kartu
kompletná správa všetkýc
všetkých čipov (mazanie, pridávanie, editácia)
jeden čip pre prístup do vi
viacerých priestorov
tablo s tlačidlami pre pria
priamu vo bu, alebo s kódovou klávesnicou
čidlo priblíženia osoby k ttablu
ve ké spektrum možností prispôsobenia na mieru

ELEKTRICKÉ ZÁMKY
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TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA
DOMÁCEJ DOROZUMIEVACEJ TECHNIKY

Zabezpečenie bytových
a nebytových priestorov
BEZSTAROSTNOSŤ A ISTOTA

Vieme, že je pre Vás dôležitá ochrana osobného majetku. Preto k digitálnemu audio/video systému domových telefónov Czechphone®
ponúkame aj bezkontaktný prístupový systém - BIS. Dôjde tak k zamedzeniu vstupu neoprávnených osôb do akýchko vek zvolených
priestorov. Systém je schopný zobraziť aktuálne preh ady o vstupoch a odchodoch. Okrem panelových a rodinných domov je jeho použitie
taktiež ve mi vhodné pre spoločné pivnice, kancelárie, sklady, telocvične, učebne, dielne, apod.

Funkcie a vlastnosti:

•
•
•
•
•
•
•

umožnenie evidencie až 3 400 kariet/čipov
pamäť o kapacite 2 048 prístupov (cyklický prepis)
karta/čip je lacnejšia než bežný k úč a nie je ju možné kopírovať (ochrana
pred zneužitím)
systém zaznamená dátum a čas prístupov
údaje si je možné prezerať v histórii pomocou počítača
správa kariet pomocou PC, alebo úrovňovými kartami
zaznamenávaný je i čas obnovenia systému po výpadku energie, atď.

Ďalšie možnosti rozšírenia
K bezkontaktnému prístupovému systému je možné pripojiť externé čítacie
zariadenie na druhú stranu dverí. Rovnako ponúkame rozšírenie o riadiacu jednotku pre vzdialenú správu. Každé zvončekové tablo Czechphone® je možné
navyše rozšíriť o nieko ko vonkajších kamier, medzi ktorými je možné prepínať
pomocou tlačidiel na domácom telefóne. Ovládať môžete tiež celú radu
externých zariadení vrátane osvetlenia alebo výťahu, čím môžete vyrušiť
prípadného zlodeja.

NAPOJENIE KAMIER
ČIDLÁ POHYBU
BEZKONTAKTNÁ KARTA

ZÁZNAM DO PC

ELEKTRICKÉ ZÁMKY

DYMOVÉ ČIDLÁ
NAPOJENIE NA PCO

Systém je ve mi variabilný a preto dokážeme splniť aj tie najkomplikovanejšie
priania zákazníkov týkajúcich sa nie len komfortu pri užívaní ale tiež
bezpečnosti.
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TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA
DOMÁCEJ DOROZUMIEVACEJ TECHNIKY

Na prvý poh ad krátka vzdialenosť,
ale predsa ve mi dôležitá.

Vďaka novej generácii digitálnych domových
telefónov Czechphone® bude pre Vás
komunikácia s bezprostredným okolím
príjemnou a komfortnou záležitosťou.

Tradičný český výrobca domácej dorozumievacej techniky
Už viac ako 20 rokov s Vami
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