
 
 
 
 

Areta® pro , spol s r.o.,  Pri Dynamitke 10,  831 03 Bratislava

ARETA® je zastúpenie a autorizovaný distribútor firmy Tecnoalarm pre Slovenskú republiku od roku 1994.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
      

 
   

 
 

 
 

    

 

NOVINKA V SORTIMENTE

Comelit video vrátniky
 

Veľkoobchodná cena je určená pre zaregistrovaných obchodných partnerov, montážne firmy, ktorí zariadenia 
nakupujú na montáž a ďalší predaj. Ceny sklad ARETA PRO

Uvádzacia cena: na vyžiadanie
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 Comelit MAXI 
 Minimalistický dizajn 
 16:9, 7“ dotykový displej 
 6 dotykových tlačidiel z toho 4 programovateľné

  

NOVINKA V SORTIMENTE 

Comelit video vrátniky 

je určená pre zaregistrovaných obchodných partnerov, montážne firmy, ktorí zariadenia 
nakupujú na montáž a ďalší predaj. Ceny sklad ARETA PRO spol. s r.o.

Uvádzacia cena: na vyžiadanie 

Video monitor Maxi 6801W, handsfree, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 7" farebný 
dotykový displej, dotykové tlačidlá, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 
4x programovateľné tlačidlo, OSD menu, programovanie DIP, kontakt prídavného zvonenia od dverí 
bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229, napájanie zo zbernice, biely , 
montáž na omietku (inštalačný rámik 6820 súčasťou), rozmery 223x124x25mm

 Comelit MINI 
 Jednoduché línie, Ultra tenký 
 16:9, 4.3“ displej 
 Praktický a univerzálny 

Video monitor Mini 6721W, handsfree, pre SBC 2-vodičový zmiešaný audio video systém, 4,3" 
širokouhlý farebný display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x programovateľné 
tlačidlo, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt 
prídavného zvonenia od dverí bytu, programovanie DIP, napájanie zo zbernice, biely, montáž na 
omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 115x160x22mm

 Comelit ICONA 
 Programovateľné tlačidlá, teplotný senzor
 16:9, 4.3“ dotykový displej 
 Elegantné kovové hrany, povrch z odolného materiálu

Montáž pod omietku (box 6117) alebo montáž na omietku (rámik 6620), farebný širokouhlý display, 
hands free full duplex audio, dotykové tlačidlá, tlačidlo pre prijatie hovoru, tlačidlo pre ovládanie 
zámku, 7 programovateľných tlačidiel, OSD menu, programovanie DIP switchmi, kábeláž 2 vodičmi 
SimplebusTop / VIP systém, kontakt prídavného zvonenia od dverí b
doplnkový externý zvonček (modul 1229), biela farba, nastaviteľné parametre obrazu: kontrast, 
svetlosť, nastavenie tónu a hlasitosti zvonenia, skrytý reproduktor.
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toho 4 programovateľné 

 

je určená pre zaregistrovaných obchodných partnerov, montážne firmy, ktorí zariadenia 
spol. s r.o., Bratislava. 

 

vodičový zmiešaný audio video systém, 7" farebný 
dotykový displej, dotykové tlačidlá, 1x tlačidlo pre prijatie hovoru, 1x tlačidlo pre ovládanie zámku, 

, kontakt prídavného zvonenia od dverí 
bytu, impulzný výstup pre doplnkový externý zvonček Comelit 1229, napájanie zo zbernice, biely , 
montáž na omietku (inštalačný rámik 6820 súčasťou), rozmery 223x124x25mm 

vodičový zmiešaný audio video systém, 4,3" 
širokouhlý farebný display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 2x programovateľné 

, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt 
prídavného zvonenia od dverí bytu, programovanie DIP, napájanie zo zbernice, biely, montáž na 
omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámika), rozmery 115x160x22mm 

Programovateľné tlačidlá, teplotný senzor 

odolného materiálu 

Montáž pod omietku (box 6117) alebo montáž na omietku (rámik 6620), farebný širokouhlý display, 
free full duplex audio, dotykové tlačidlá, tlačidlo pre prijatie hovoru, tlačidlo pre ovládanie 

zámku, 7 programovateľných tlačidiel, OSD menu, programovanie DIP switchmi, kábeláž 2 vodičmi 
SimplebusTop / VIP systém, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, impulzný výstup pre 
doplnkový externý zvonček (modul 1229), biela farba, nastaviteľné parametre obrazu: kontrast, 
svetlosť, nastavenie tónu a hlasitosti zvonenia, skrytý reproduktor. 


	     
	      
	   

