
NÁPÁJECÍ ZDROJ
PRO 2 VODIČE 8 DIN
(346000)

centrální jednotka s zdrojem,
pro systém 2BUS

VIDEOADAPTÉR
PRO DVA VODIČE 2 DIN
(346830)

videoadaptér nutný k videotelefonům

VIDEO TELEFON
CLASSE 100 BASIC
(344502)

video telefon pro instalace se základními 
fukncemi, cenově dostupný

VIDEO TELEFON
CLASSE 300 STANDARD
(344612)

moderní video telefon,
uživatelsky příjemné ovládání,
jednoduše dostupné základní fukce,
7” dotyková obrazovka

AUDIO TELEFON
CLASSE 100 BASIC
(344252)

handsfree audio telefon,
moderní design

AUDIO TELEFON
CLASSE 100 BASIC
(344262)

sluchátkový audio telefon,
tradiční a funkční provedení

AUDIO TELEFON
SPRINT L2
(344242)

sluchátkový audio telefon,
cenově dostupný, bez možnosti  
připojení přídavného tlačítka

AUDIO TELEFON
SPRINT
(344212)

sluchátkový audio telefon,
cenově dostupný,
s možností připojení přídavného tlačítka 
s odlišným vyzváněním

DODAVATEL: Elektro S.M.S. spol. s r. o.
Dobrovodská 43, 370 06 České Budějovice

Tel: 387 007 311
E-mail: obchodcb@elektrosms.cz

http://www.elektrosms.cz

KOMPONENTY BTICINO - PRO ZAPOJENÍ

AUDIO, VIDEO TELEFONY BTICINO

MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
K OSAZENÍ DO SLOUPKU A OPLOCENÍ
S KAMEROVÝM NEBO HLASOVÝM MODULEM
DVOUVODIČOVÝ SYSTÉM

... detaily Vašeho domova

VÝROBCE:

DODAVATEL:

Broušená nerez
brus 240

Standardní barvy RAL
bez příplatku

RAL 9016NEREZ RAL 1014 RAL 7035 RAL 7040 RAL 7016 RAL 8003 RAL 8011 RAL 8017 RAL 8019



B-042
hloubkově nastavitelná
300 x 110 x 390-620 mm
(Š x V x H)

schránka rovná, s předním vhozem 
a zadním výběrem, 
lakovaná nebo nerez pohledové části,
EN13724:2003, zámek s 3x klíčem,
venkovní sklapka,
odnímatelná čelní deska (350x270 mm)
s přípravou pro osazení modulu BTICINO,
modul v elektro krabici 295x110x100 mm,
možnost výroby pro více účastníků

B-242
hloubkově nastavitelná
300 x 220 x 390-620 mm
(Š x V x H)

schránka rovná - objemná, 
s předním vhozem a zadním výběrem, 
lakovaná nebo nerez pohledové části,
EN13724:2003, zámek s 3x klíčem,
venkovní sklapka,
odnímatelná čelní deska (350x270 mm)
s přípravou pro osazení modulu BTICINO,
modul v elektro krabici 295x110x100 mm,
možnost výroby pro více účastníků

D-041
hloubkově nastavitelná
300 x 220 x 230-380 mm
(Š x V x H)

schránka šikmá, s předním vhozem 
a zadním výběrem, 
lakovaná nebo nerez pohledové části,
EN13724:2003, zámek s 3x klíčem,
venkovní sklapka,
odnímatelná čelní deska (350x270 mm)
s přípravou pro osazení modulu BTICINO,
modul v elektro krabici 295x110x100 mm,
možnost výroby pro více účastníků

D-042
hloubkově nastavitelná
300 x 220 x 330-480 mm
(Š x V x H)

schránka šikmá, s předním vhozem 
a zadním výběrem, 
lakovaná nebo nerez pohledové části,
EN13724:2003, zámek s 3x klíčem,
venkovní sklapka,
odnímatelná čelní deska (350x270 mm)
s přípravou pro osazení modulu BTICINO,
modul v elektro krabici 295x110x100 mm,
možnost výroby pro více účastníků

F-04
hloubkově nastavitelná
300 x 330 x 190-250 mm
(Š x V x H)

F-046
hloubkově nastavitelná
260 x 330 x 190-250 mm
(Š x V x H)

schránka stojatá, s předním vhozem 
a zadním výběrem, 
lakovaná nebo nerez pohledové části,
EN13724:2003, zámek s 3x klíčem,
venkovní sklapka,
odnímatelná čelní deska
(u F-04 350x270 mm, 
u F-046 310x270 mm )
s přípravou pro osazení modulu BTICINO,
modul v elektro krabici 
(u F-04 295x110x100 mm,
u F-046  255x110x100 mm)

A-01
370 x 110 x 100 mm
(Š x V x H)

schránka stojatá, s předním vhozem i výběrem,
lakovaná nebo nerez pohledové části,
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, 
uzamykatelná elektro schránka (370x110x100)
s přípravou pro osazení modulu BTICINO,
orámování L profilem 20/20/2,
možnost výroby pro více účastníků

B-015
370 x 150 x 265 mm
(Š x V x H)

schránka rovná, s předním vhozem i výběrem,
lakovaná nebo nerez pohledové části,
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, 
uzamykatelná elektro schránka (370x110x100)
s přípravou pro osazení modulu BTICINO,
orámování L profilem 20/20/2,
možnost výroby pro více účastníků

B-017
370 x 110 x 265 mm
(Š x V x H)

schránka rovná, s předním vhozem i výběrem,
lakovaná nebo nerez pohledové části,
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, 
uzamykatelná elektro schránka (370x110x100)
s přípravou pro osazení modulu BTICINO,
orámování L profilem 20/20/2,
možnost výroby pro více účastníků

1x ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
(351215)
2x ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
(351225)

kryt s 1x nebo 2x zvonkovým tlačítkem
je nutné z vnitřní strany doplnit 
o video modul (351200)

1x ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
(351015)
2x ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
(351025)

kryt s 1x nebo 2x zvonkovým tlačítkem
je nutné z vnitřní strany doplnit 
o audio modul (351000)

MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK

PŘEDNÍ VHOZ, ZADNÍ VÝBĚR - PRŮCHOZÍ - S NASTAVITELNOU HLOUBKOU
MODEL SE VOLÍ PODLE HLOUBKY SLOUPKU

MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK

PŘEDNÍ VHOZ I VÝBĚR - JEDNOSTRANNÉ

MODULY BTICINO PRO OSAZENÍ K POŠTOVNÍM SCHRÁKÁM 

KRYT -AUDIO MODUL

KRYT - VIDEO MODUL


