▸▸ Podłączenie do sieci LAN (SIP) lub do istniejącej instalacji

niki. Obudowa elektroniki

telefonicznej (a/b)
▸▸ Różnorodne wykonanie do zastosowania w przestrzeniach
prywatnych, komercyjnych lub przemysłowych
▸▸ Rozwiązania indywidualne na zapytanie

ne są mocowane między
ramką a obudową elektrojest skręcona bezpośrednio
z ramką, a ramka zamocowana jest do ściany lub w
obudowie na- lub podtyn-

ŚWIAT PRODUKTÓW BEHNKE
W naszym głównym katalogu otrzymacie

TCB 1867_0415

Wybrane moduły funkcyj-

Główny katalog

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

Stalowy designe, genialne w użytkowaniu

Państwo obszerne informacje o produktach
Behnke. (włącznie z akcesoriami)

kowej.

BRAMOFONY BEHNKE
Stalowy designe,
genialne w użytkowaniu

Bramofony Behnke w technologii SIP lub
analogowej (a/b) spełniają wymagania
techniczne, dotyczące bezpieczeństwa,
a także oczekiwania designerskie
Możliwości zastosowań bramofonów
Behnke z uwagi na szerokie portfolio produktów i modułową budowę są wielostronne. Zasada modularnej konstrukcji Behnke
ma szczególne zastosowanie w seriach

do wykorzystania są moduły: kodowe,

Telecom
Behnke GmbH

wyświetlacz z funkcją książki telefonicz-

Przedstawiciel w Polsce:

20, 30 i 50. Łączenie funkcji modułów
umożliwia maksymalną elastyczność w
planowaniu i wdrażaniu. Obok funkcji
standardowych – słuchania i mówienia

Telecom
Behnke GmbH

nej, czytnik kart, czytnik linii papilarnych i
różne modele kamer (Axis).
Ul. Starołęcka 18C
61-361 Poznań
Tel. 61 847 902 51/-54/-57
Faks. 61 875 28 20
ceto@ceto.com.pl
www.ceto.com.pl

BRAMOFONY
PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolory RAL

Rozwiązania specjalne

Bramofony serii 50

Bramofony Behnke mogą być
wykonane na życzenie w dowolnym

Pomysły skrojone na miarę

kolorze RAL.

Obok naszych standardowych bramofonów oferujemy
rozwiązania Indywidualne –pod wymiar. Bramofony Behnke,
skrzynki na listy lub słupki możemy dostosować do konkretnych oczekiwań zarówno pod kątem rozmiaru i formy, a
także materiału, funkcji i możliwości technicznych.

behnke IP-Video
NOWOŚĆ

Bramofony serii 10 Basic
▸▸ Podłączenie: SIP lub linia
analogowa (a/b)
▸▸ Nowość: Bramofon SIP – teraz z
kamerą IP AXIS

Przednie panele tego ekskluzywnego bramofonu są wykonane

Nasze bramofony możemy zestawić w system komunikacyj-

w 100% ze stali nierdzewnej nadając proporcjonalny i wyrazisty

ny z nowoczesnym monitorem dotykowym. Obok przekazu

wygląd. Powierzchnie paneli wykończone są delikatnym szli-

głosowego otrzymujemy doskonałej jakości obraz. Oferujemy

fem, a oprawki i przyciski w połysku. Bramo-

touch-panel 7" jako stację wewnętrzną, który tworzy z bra-

fony serii 50 oferowane są w technologii SIP

mofonem samowystarczalny system. Potrzebujemy już tylko

oraz analogowej. Wyjątkowym wykonaniem

switch w centralnej lokalizacji. Sygnał z bramofonu i obraz

jest panel klawiatury z pojemnościowym

będą słyszane i widoczne na panelu, możemy rozmawiać z

ekranem dotykowym.

odwiedzającym, a drzwi otwieramy dotknięciem panela.

▸▸ Standardowe wykonanie w
Do specjalnych funkcji bezpieczeństwa możliwe jest

aluminium lub stal nierdzewna

skonfigurowanie wybranych kamer w połączeniu z panelem
dotykowym. Mamy również w każdej chwili podgląd na to co
dzieje się w polu widzeniakamery.

NOWOŚĆ

Powered by

Bramofony serii 20 / 30

Pylony i słupy

▸▸ Podłączenie: SIP lub a/b

Jako dodatkowe wyposażenie do naszych

▸▸ Modularna budowa umożliwia

bramofonów oferujemy indywidulanie wyko-

indywidulane dobranie funkcji
▸▸ Bramofony można konfigurować
online:

Moduły kamer Behnke (przykłady)

Bramofony przemysłowe - SIP
NOWOŚĆ

Seria SPL

nane pylony i słupy ze szczotkowanej stali

▸▸ Najnowsza technologia SIP

nierdzewnej. Te rozwiązania wykonywane są

▸▸ Wandaloodporne

wg indywidualnych uzgodnień i projektów.

▸▸ Wysoki poziom głośności

W pylonach i słupach możemy zastosować

Infos (PDF):

bramofony i inne moduły z naszego asorty-

▸▸ Klasa szczelności: IP67
▸▸ Przeznaczenie: ciężki przemysł,

mentu, Także dodatkowe funkcjonalności

budynki parkingowe, tramwaje,

jak kamera, czytnik linii papilarnych,

tunele

czytnik kart mogą być integrowane w tym
rozwiązaniu.

Seria 20/30 (na górze), seria 50 (na dole)

