
                                  

Digitálna komunikácia bez kompromisov
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Videosúpravy s tlačidlovým panelom STA-
DIO PLUS so systémom kabeláže 3+ko-
ax a 4+twistovaný pár obsahujú monitor 
rady PLATEA PLUS (1 - 2 ks) s inštalač-
ným rámikom na stenu RCPL-Plus (1 - 2 
ks), tlačidlové tablo rady STADIO PLUS 
pre zapustenú montáž s 1 alebo 2 tlači-
dlami (1ks - zostava**), box CE610 (1ks), 
zdroj FA-Plus/C (1ks). Sú prava so systé-
mom kabeláže 4+ twistovaný pár navyše 
obsahuje prevodníky El560 vysielač (1ks) 
a El562 prijímač (1 - 2ks).

 rozmery:  134(š) x 148(v) x 15(h)*mm

• videotelefóny rady PLATEA PLUS s ČB 4” plochou CRT  
 alebo 4” farebnou TFT LCD obrazovkou kvality triedy “A”

• vzájomná komunikácia medzi paralelnými videotelefónmi (PLATEA PLUS)  
 a audiotelefónmi (T-940 PLUS)

• verzia videotelefónov s 2 (PLATEA UNO) a so 4 (PLATEA PLUS) tlačidlami s možnosťou 
 otvárania prídavných dverí, kamier, osvetlenia schodiska, prípadne pre spínanie reléového   
 modulu SAR-90

• vstup pre zvončekové tlačidlo pre zvonenie od bytových dverí (rozdielne tóny zvonenia 
 od bytovych a vchodových dverí)

• možnosť pripojenia max. 3ks paralelných videotelefónov rady PLATEA UNO, PLATEA PLUS,
 audiotelefónov rady T-740 UNO alebo T-940 PLUS bez pomocného zdroja v jednom byte

EL 530

• predný panel kamery z extrudovaného prírodného hliníkové
 ho profilu hrúbky 1,8 mm
• možnosť nastavenia uhla záberu kamery Hore/Dole, Vľavo/
 Vpravo
• ČB alebo farebná verzia CDD kamery s nočným videním
• priezor kamery z polykarbonátu
• akustický signál “obsadené” na vchodovej kamere v prípade 
 komunikácie na druhej vchodovej kamere 
• pri zapojení viacerých vchodových kamier do systému, nie sú
 potrebné prepínače medzi jednotlivými vchodovými kamerami 

Elektrický zámok nie je obsahom balenia videosúprav 
5110/SC, 5220/SC, 5110/SC/Color. Pri videosúpravách 5110/P, 
5220/P je zámok súčasťou balenia.

Označenie digitálnych video súprav s tlačidlovým tablom STADIO PLUS:
• 5110/P  1 užívateľská, ČB prevedenie, 3+koax
• 5110/SC  1 užívateľská, ČB prevedenie, 4+twist
• 5110/Color 1 užívateľská, farebné prevedenie, 3+koax
• 5110/SC/Color 1 užívateľská, farebné prevedenie, 4+twist
• 5220/P  2 užívateľská, ČB prevedenie, 3+koax
•  5220/SC  2 užívateľská, ČB prevedenie, 4+twist
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Súpravy vchodových tlačidlových 
tabiel s kamerou rady STADIO 
PLUS so syst. kabeláže 3+koax ale-
bo 4+twistovaný pár (treba doplniť 
EL-560) obsahujú tlačidlové tablo 
rady STADIO PLUS pre zapustenú 
montáž s 3, 4, 5, 6, 8 alebo 10 tlači-
dlami (1ks), box CE615 (1ks), kame-
rový modul s audiokomunikačnou 
jednotkou El530, mikroprocesorovú 
riadiacu jednotku pre digitálny sys-
tém El500, zdroj FA-Plus/C (1ks), 
elektrický zámok CV-14/DC. Video-
telefóny a audiotelefóny nie sú ob-
sahom balenia súpravy!
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Poznámka:  

3 + koax 

 znamená použitie   
 3 samostatných   
 drôtov prierezu   
 cca 1mm + koaxiálny   
 kábel 75 Ohm.

4 + twist 

 znamená použitie 
 4 samostatných drôtov   
 prierezu 1mm  až 2,5mm  
 + FTP kábel kategórie 5.

Súpravy vchodových tabiel s číselnou klávesnicou rady STADIO PLUS so syst. ka-
beláže 3+koax a 4+ twistovaný pár (treba doplniť EL-560) obsa   hujú komunikačné 
tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž s číselnou klávesnicou (1ks ), 
box CE615 (1ks), kamerový modul s audiokomunikačnou jednotkou El530 (ČB) 
alebo El531 (farba), prípadne EL540 (audio), zdroj FA-Plus (1ks), elektrický dverný 
zámok CV-14/DC. Videotelefóny a audiotelefóny nie sú obsahom balenia súpravy!

230 V AC230 V AC

230 V AC

VIDEOSÚPRAVY

VIDEOTELEFÓNY

VIDEOINTERKOMY

SÚPRAVY 

KOMUNIKAČNÝCH 

TABIEL S KAMEROU

www.golmar.es
• rozmery: 134(š) x 228(v) x 22(h) * mm
• systém kabeláže 3+koax, prípadne 4+twistovaný pár (treba použiť prevodník El560 -
 vysielač)
• 3, 4, 5, 6, 8, 10 tlačidiel pre vyzvonenie domácich videotelefónov, 
 prípadne audiotelefónov v systéme
• verzia s ČB alebo farebnou CCTV kamerou
• predný panel z extrudovaného prírodného hliníkového profilu hrúbky 1,8 mm 
• tlačidlá usporiadané v 1 rade (3, 4, 5 tl.) alebo 2 radoch  (6, 8, 10 tl.)

Otočením predného 
krytu možno zvoliť 
modrú, alebo šedú 
farbu

PLATEA PLUS
Rozmery:  200(š) 
x 220(v) x 71(h) * mm

5280 5261 5150 5140 5131

5403 5403/Color 4403 3202/AL

• rozmery: 134(š) x 228(v) x 20(h) * mm
• systém kabeláže 3+koax, a 4+twist (video), 4 wires (audio)
• 2 riadkový 16 miestny displej s podsvietením 
• číselná klávesnica pre vyzvonenie  jednotlivých audio alebo 
 video telefónov v systéme, max. 255 000 ks
• verzia s ČB (5403) alebo farebnou (5403/Color) kamerou, 
 alebo bez ka me ry len pre audiokomunikáciu (4403)
• 4 prístupové kódy (4 miestne) pre otváranie vchodových dverí
• program dĺžka času aktivácie elektr.  zámku 0 - 99 sek.

Súpravy vchodových tabiel s číselnou klávesnicou rady STADIO PLUS so syst. ka-
beláže 3+koax a 4+ twistovaný pár (treba doplniť EL-560) obsa   hujú komunikačné 
tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž s číselnou klávesnicou (1ks ), 
box CE615 (1ks), kamerový modul s audiokomunikačnou jednotkou El530 (ČB) 
alebo El531 (farba), prípadne EL540 (audio), zdroj FA-Plus (1ks), elektrický dverný 
zámok CV-14/DC. Videotelefóny a audiotelefóny nie sú obsahom balenia súpravy!

MONTÁŽ VHODNÁ

DO HISTOICKÝCH

BUDOV

VÁŠ PREDAJCA:

Neprešlo jazykovou korektúrou.

•
• systém kabeláže 3+koax, prípadne 4+twistovaný pár (treba použiť prevodník El560 -
 vysielač)
• 3, 4, 5, 6, 8, 10 tlačidiel pre vyzvonenie domácich videotelefónov, 
 prípadne audiotelefónov v systéme
• verzia s ČB alebo farebnou CCTV kamerou
•
• tlačidlá usporiadané v 1 rade (3, 4, 5 tl.) alebo 2 radoch  (6, 8, 10 tl.)
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PLATEA 5 / PLATEA 5 Color
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• jednoduchá inštalácia
• odolnosť proti vandalizmu
• nízke investičné náklady
• atraktívny dizajn
• komfort obsluhy
• bezpečnosť
• spoľahlivosť

IP-44 IK-09

VÝHODNÁ CENA

PV-395/AL

2

4

2

Rozmery:  200(š) x 220(v) 
x 71(h) * mm

5

Videosúpravy ROCK so syst. kabeláže 5 
wires obsahujú monitor PLATEA 5 s inšta-
lačným rámikom na stenu (1ks), tlačidlové 
tablo rady ROCK pre zapustenú montáž s 
1 tlačidlom  PV-395/AL (1ks), M Box (1ks), 
zdroj FA-PLUS/C (1ks). Nie je možné pri-
pojiť paralelný monitor, len audiotelefón 
(max. 2 ks) rady T-901 alebo T-901 VD!

•  rozmery: 144(š) x 144(v) x  
 19(h) * mm

* hĺbka modulu je rozmer, ktorý  
 udáva, koľko modul presahuje  
 nad omietku

FA-PLUS/C

Označenie videosúprav ROCK 5 wires:
• SV-805/AL 1 užívateľ, ČB prevedenie
• SV-805/AL Color 1 užívateľ, farebné prevedenie
Elektrický zámok nie je súčasťou balenia týchto video súprav.

• rozmery:
 107 (š) x 90 (v) x 60 (h) (6 DIN)

Rámik PLATEA 5

• rozmery:
 183 (š) x 202 (v) x 18 (h)  mm

ROCK

PLATEA PLUS

5113/SC   /   5113/SC/COLOR
Videosúpravy STADIO PLUS s číselnou klávesni-
cou so systémom kabeláže 4+ twistovaný pár ob-
sahujú video telefón PLATEA Plus (1ks) s inštal. 
rámikom na stenu RCPL-Plus (1ks), tlačidlové 
tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž 
s 1 tlačidlom (1110/AL+600/AL) s komunik. jed-
notkou, ktorá obsahuje ČB (EL530) alebo fareb-
nú (EL531) kameru, inštalačný box CE 620 (1ks), 
mikroprocesorovú riadiacu jednotku pre digitálny 
systém EL500 (1ks), zdroj FA-Plus/C (1ks), pre-
vodník na twistovaný pár EL560 vysielač a EL 562 
prijímač (1+1ks), modul kontroly prístupu 3301/
AL (1ks). Elektrický dverný zámok nie je obsahom 
balenia videosúpravy!

Označenie video súprav ROCK 5 wires Vista Plus:
• SV-815/R5 AL.(MA) 1 užívateľ, ČB prevedenie
• SV-815/R5 AL (MA) Color 1 užívateľ, farebné prevedenie

Videosúpravy ROCK s 5 vodičovým digitálnym zbernicovým systé-
mom kabeláže Vista Plus obsahujú monitor rady PLATEA R5 s in-
štalačným rámikom na stenu RCPL-R5 (1ks), tlačidlové tablo rady 
ROCK pre zapustenú montáž s 1 tlačidlom PVS-815/R5 AL (1ks), 
M Box (1ks), zdroj FA-PLUS C (1ks). možnosť pripojiť paralelný 
videotelefón rady PLATEA R5, prípadne audio telefón PLATEA 
T-730/R5. Hnedá (MA) a hliníková (AL) farba tabla ROCK.

Elektrický zámok nie je súčasťou balenia videosúprav 
ROCK SV-815/AL (MA) a SV-815/AL (MA) Color

IP-44 IK-09
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230 V AC

2

IP-44 IK-09

Elektrický zámok nie je súčasťou 
balenia videosúprav ROCK SV-
802/AL a SV-802/AL Color

Označenie video súprav 
ROCK 2 wires:
• SV-802/AL 
   1 užívateľ, ČB prevedenie
• SV-802/AL Color 
   1 užívateľ, farebné prevedenie

Videosúpravy ROCK s 2 vodičovým systémom kabeláže 
obsahujú monitor rady PLATEA 2 s inštalačným rámikom 
na stenu (1ks), tlačidlové tablo rady ROCK pre zapustenú 
montáž s 1 tlačidlom PV-292/AL (1ks), M Box (1ks), zdroj 
FA-802 (1ks), elektrický zámok CV/14DC (1ks). Nie je 
možné pripojiť paralelný videotelefón ani audiotelefón!

230 V AC 2

IP-44 IK-09

2

2

2

Videosúpravy rock s digit. zbernicovým systémom kabeláže 
3 + koax a 4 + twistovaný pár obsahujú monitor rady 
PLATEA UNO s inštal. rámikom na stenu RCPL-UNO (1ks), 
tlačidlové tablo rady ROCK pre zapustenú montáž s 1 tlač. 
PVS-295SE AL (1ks), M Box (1ks), zdroj FA-PLUS/C (1ks). 
Možnosť pripojiť paralelný videotel. rady PLATEA UNO/PLUS, 
prípadne audiot. PLATEA T-740 Uno, CONDAL T-940 Plus. 
Hnedá (MA) a hliníková (AL) farba tabla ROCK. 

Elektrický zámok nie je súčasťou balenia videosúprav 
ROCK SV-801SE/AL (MA) a SV-801SE/AL (MA) Color

43 + koax
4 + twist

3 + koax
4 + twist

2 230 V AC

2

Súprava SURF 7 

• pre 1 účastníka

• 2-vodičová 
 polarizovaná inštalácia

• povrchová montáž 

• “Hands-free“ audio-
 vizálna komunikácia 
 medzi monitorom a ka 
 merou pri vchodových  
 dverách

Základná súprava obsahu-
je tlačidlové tablo PVS-
220 Color s 1 tlačidlom, 
komunikačnou jednotkou 
so strieškou a farebnou 
CCTV kamerou s prisviete-
ním bielymi LED, domáci 
7“ videointerkom 270S 
Color s držiakom na stenu, 
sieťový napájač FA-22, 
inštalačné skrutky a návod 
na použitie. Videosúpravu 
je možné rozšíriť o ďalší 
videointerkom (max. 2 ks), 
a vchodovú kameru (max. 
2 ks). Videointerkomy 
pri paralelnom zapojení 
umožňujú vzájomnú audio 
komunikáciu.
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• SZENA 
 je najnovšia generácia „HANDSFREE“  
 monitorov, ktorá sa vyznačuje jednodu-
 chými a ladnými tvarmi.

• SZENA PREDSTAVUJE DYNAMIKU,
 TECHNOLOGICKÝ POKROK A 
 JEDNODUCHOSŤ.  Vďaka použitiu 
 „MENU“ ovládania na LCD obrazovke 
 a úplnej duplexnej audio komunikácii 
 je obsluha videointerkomu veľmi jedno
 duchá a intuitívna.

• SZENA JE ZAUJÍMAVÉ RIEŠENIE
 PRE VÁŠ OBYTNÝ PRIESTOR. 
 Možnosť inštalácie pod omietku alebo 
 na omietku spolu s vymeniteľným pred
 ným krytom umožňujú perfektné sply-
 nutie s každým interiérom.

• SZENA JE UNIKÁTNY MONITOR. 
 Detaily, ako sú podsvietené tlačidlá 
 ovládania, metalické farby predných 
 panelov, malé rozmery a nadčasový 
 dizajn, predurčujú SZENA monitor ako 
 Váš správny výber.

• SZENA JE UNIVERZÁLNY MONITOR. 
 Monitor je možné namontovať na povrch  
 alebo zapustiť do steny.

rozmery: 
96(š) x 207(v) 
x 35(h) * mm

Ovládacie tlačidlá

1. 2. 3. 4. 5.

Vymeniteľný predný kryt s možnosťou rozdielnych farieb. 
Popredná technológia a dizajn, ktorý sa hodí do každého interiéru.

1. Spínač ON/OFF 
 - komunikačné tlačítko

2. Interkom medzi dvoma   
 monitormi v tom istom byte

3. Aktivácia prídavných zaria-
 dení (prídavná kamera,
 vedľajšia brána, osvetlenie...)

4. Automatické pozorovanie 
 a samozapínacia funkcia

5. Otvorenie elektrického   
 zámku a núdzový hovor 
 na vrátnicu

VERZIE 
TLAČIDLOVÝCH 

TABIEL 
S KAMEROU

230 V AC
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3 + koax
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• SZENA
 je najnovšia generácia „HANDSFREE“  
 monitorov, ktorá sa vyznačuje jednodu-
 chými a ladnými tvarmi.

• SZENA PREDSTAVUJE DYNAMIKU,
 TECHNOLOGICKÝ POKROK A 
 JEDNODUCHOSŤ.
 „MENU“ ovládania na LCD obrazovke 
 a úplnej duplexnej audio komunikácii 
 je obsluha videointerkomu veľmi jedno
 duchá a intuitívna.

• SZENA JE ZAUJÍMAVÉ RIEŠENIE
 PRE VÁŠ OBYTNÝ PRIESTOR.
 Možnosť inštalácie pod omietku alebo 
 na omietku spolu s vymeniteľným pred
 ným krytom umožňujú perfektné sply-
 nutie s každým interiérom.
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Pohľad 
zboku 
a zpredu

Základná súprava obsahuje tlačidlové tablo rady 
ROCK AL / MA, alebo STADIO PLUS s 1 tlačidlom a 
riadiacou jednotkou EL-500, komunikačnou jednotkou 
a farebnou CCTV kamerou s prisvietením bielymi LED, 
domáci 3,5“ videointerkom SZENA PLUS s držiakom 
na stenu, sieťový napájač FA-805, inštalačné skrutky 
a návod na použitie. Videosúpravu je možné rozšíriť o 
ďalšie videointerkomy, audiotelefóny T-740 UNO a ďal-
šie vchodové kamery. Videointerkomy pri paralelnom 
zapojení umožňujú vzájomnú audio komunikáciu.

Súprava KIT SZENA  
• pre 1 účastníka s možnosťou rozšírenia počtu 
 účastníkov
• 4+twist a 3+koax digitálna inštalácia
• povrchová alebo zapustená montáž

 alebo zapustiť do steny.

pre 1 účastníka s možnosťou rozšírenia počtu 

ELEGANCIA V PRAXI

PVS-295SE/AL

PVS-295SE/MA

STADIO PLUS

Súprava SURF 7 

 polarizovaná inštalácia

 vizálna komunikácia 
 medzi monitorom a ka 
 merou pri vchodových  
 dverách

Základná súprava obsahu-
je tlačidlové tablo PVS-
220 Color s 1 tlačidlom, 

MODERNÝ 

DIZAJN

PVS-220 COLOR

270S COLOR
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PLATEA 5 / PLATEA 5 Color
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• jednoduchá inštalácia
• odolnosť proti vandalizmu
• nízke investičné náklady
• atraktívny dizajn
• komfort obsluhy
• bezpečnosť
• spoľahlivosť

IP-44 IK-09

VÝHODNÁ CENA

PV-395/AL

2
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2

Rozmery:  200(š) x 220(v) 
x 71(h) * mm

5

Videosúpravy ROCK so syst. kabeláže 5 
wires obsahujú monitor PLATEA 5 s inšta-
lačným rámikom na stenu (1ks), tlačidlové 
tablo rady ROCK pre zapustenú montáž s 
1 tlačidlom  PV-395/AL (1ks), M Box (1ks), 
zdroj FA-PLUS/C (1ks). Nie je možné pri-
pojiť paralelný monitor, len audiotelefón 
(max. 2 ks) rady T-901 alebo T-901 VD!

•  rozmery: 144(š) x 144(v) x  
 19(h) * mm

* hĺbka modulu je rozmer, ktorý  
 udáva, koľko modul presahuje  
 nad omietku

FA-PLUS/C

Označenie videosúprav ROCK 5 wires:
• SV-805/AL 1 užívateľ, ČB prevedenie
• SV-805/AL Color 1 užívateľ, farebné prevedenie
Elektrický zámok nie je súčasťou balenia týchto video súprav.

• rozmery:
 107 (š) x 90 (v) x 60 (h) (6 DIN)

Rámik PLATEA 5

• rozmery:
 183 (š) x 202 (v) x 18 (h)  mm

ROCK

PLATEA PLUS

5113/SC   /   5113/SC/COLOR
Videosúpravy STADIO PLUS s číselnou klávesni-
cou so systémom kabeláže 4+ twistovaný pár ob-
sahujú video telefón PLATEA Plus (1ks) s inštal. 
rámikom na stenu RCPL-Plus (1ks), tlačidlové 
tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž 
s 1 tlačidlom (1110/AL+600/AL) s komunik. jed-
notkou, ktorá obsahuje ČB (EL530) alebo fareb-
nú (EL531) kameru, inštalačný box CE 620 (1ks), 
mikroprocesorovú riadiacu jednotku pre digitálny 
systém EL500 (1ks), zdroj FA-Plus/C (1ks), pre-
vodník na twistovaný pár EL560 vysielač a EL 562 
prijímač (1+1ks), modul kontroly prístupu 3301/
AL (1ks). Elektrický dverný zámok nie je obsahom 
balenia videosúpravy!

Označenie video súprav ROCK 5 wires Vista Plus:
• SV-815/R5 AL.(MA) 1 užívateľ, ČB prevedenie
• SV-815/R5 AL (MA) Color 1 užívateľ, farebné prevedenie

Videosúpravy ROCK s 5 vodičovým digitálnym zbernicovým systé-
mom kabeláže Vista Plus obsahujú monitor rady PLATEA R5 s in-
štalačným rámikom na stenu RCPL-R5 (1ks), tlačidlové tablo rady 
ROCK pre zapustenú montáž s 1 tlačidlom PVS-815/R5 AL (1ks), 
M Box (1ks), zdroj FA-PLUS C (1ks). možnosť pripojiť paralelný 
videotelefón rady PLATEA R5, prípadne audio telefón PLATEA 
T-730/R5. Hnedá (MA) a hliníková (AL) farba tabla ROCK.

Elektrický zámok nie je súčasťou balenia videosúprav 
ROCK SV-815/AL (MA) a SV-815/AL (MA) Color

IP-44 IK-09

2

5 35
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IP-44 IK-09

Elektrický zámok nie je súčasťou 
balenia videosúprav ROCK SV-
802/AL a SV-802/AL Color

Označenie video súprav 
ROCK 2 wires:
• SV-802/AL 
   1 užívateľ, ČB prevedenie
• SV-802/AL Color 
   1 užívateľ, farebné prevedenie

Videosúpravy ROCK s 2 vodičovým systémom kabeláže 
obsahujú monitor rady PLATEA 2 s inštalačným rámikom 
na stenu (1ks), tlačidlové tablo rady ROCK pre zapustenú 
montáž s 1 tlačidlom PV-292/AL (1ks), M Box (1ks), zdroj 
FA-802 (1ks), elektrický zámok CV/14DC (1ks). Nie je 
možné pripojiť paralelný videotelefón ani audiotelefón!

230 V AC 2

IP-44 IK-09

2

2

2

Videosúpravy rock s digit. zbernicovým systémom kabeláže 
3 + koax a 4 + twistovaný pár obsahujú monitor rady 
PLATEA UNO s inštal. rámikom na stenu RCPL-UNO (1ks), 
tlačidlové tablo rady ROCK pre zapustenú montáž s 1 tlač. 
PVS-295SE AL (1ks), M Box (1ks), zdroj FA-PLUS/C (1ks). 
Možnosť pripojiť paralelný videotel. rady PLATEA UNO/PLUS, 
prípadne audiot. PLATEA T-740 Uno, CONDAL T-940 Plus. 
Hnedá (MA) a hliníková (AL) farba tabla ROCK. 

Elektrický zámok nie je súčasťou balenia videosúprav 
ROCK SV-801SE/AL (MA) a SV-801SE/AL (MA) Color

43 + koax
4 + twist

3 + koax
4 + twist

2 230 V AC

2

Súprava SURF 7 

• pre 1 účastníka

• 2-vodičová 
 polarizovaná inštalácia

• povrchová montáž 

• “Hands-free“ audio-
 vizálna komunikácia 
 medzi monitorom a ka 
 merou pri vchodových  
 dverách

Základná súprava obsahu-
je tlačidlové tablo PVS-
220 Color s 1 tlačidlom, 
komunikačnou jednotkou 
so strieškou a farebnou 
CCTV kamerou s prisviete-
ním bielymi LED, domáci 
7“ videointerkom 270S 
Color s držiakom na stenu, 
sieťový napájač FA-22, 
inštalačné skrutky a návod 
na použitie. Videosúpravu 
je možné rozšíriť o ďalší 
videointerkom (max. 2 ks), 
a vchodovú kameru (max. 
2 ks). Videointerkomy 
pri paralelnom zapojení 
umožňujú vzájomnú audio 
komunikáciu.
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• SZENA 
 je najnovšia generácia „HANDSFREE“  
 monitorov, ktorá sa vyznačuje jednodu-
 chými a ladnými tvarmi.

• SZENA PREDSTAVUJE DYNAMIKU,
 TECHNOLOGICKÝ POKROK A 
 JEDNODUCHOSŤ.  Vďaka použitiu 
 „MENU“ ovládania na LCD obrazovke 
 a úplnej duplexnej audio komunikácii 
 je obsluha videointerkomu veľmi jedno
 duchá a intuitívna.

• SZENA JE ZAUJÍMAVÉ RIEŠENIE
 PRE VÁŠ OBYTNÝ PRIESTOR. 
 Možnosť inštalácie pod omietku alebo 
 na omietku spolu s vymeniteľným pred
 ným krytom umožňujú perfektné sply-
 nutie s každým interiérom.

• SZENA JE UNIKÁTNY MONITOR. 
 Detaily, ako sú podsvietené tlačidlá 
 ovládania, metalické farby predných 
 panelov, malé rozmery a nadčasový 
 dizajn, predurčujú SZENA monitor ako 
 Váš správny výber.

• SZENA JE UNIVERZÁLNY MONITOR. 
 Monitor je možné namontovať na povrch  
 alebo zapustiť do steny.

rozmery: 
96(š) x 207(v) 
x 35(h) * mm

Ovládacie tlačidlá

1. 2. 3. 4. 5.

Vymeniteľný predný kryt s možnosťou rozdielnych farieb. 
Popredná technológia a dizajn, ktorý sa hodí do každého interiéru.

1. Spínač ON/OFF 
 - komunikačné tlačítko

2. Interkom medzi dvoma   
 monitormi v tom istom byte

3. Aktivácia prídavných zaria-
 dení (prídavná kamera,
 vedľajšia brána, osvetlenie...)

4. Automatické pozorovanie 
 a samozapínacia funkcia

5. Otvorenie elektrického   
 zámku a núdzový hovor 
 na vrátnicu

VERZIE 
TLAČIDLOVÝCH 

TABIEL 
S KAMEROU
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3 + koax
4 + twist

3 + koax
4 + twist
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• SZENA
 je najnovšia generácia „HANDSFREE“  
 monitorov, ktorá sa vyznačuje jednodu-
 chými a ladnými tvarmi.

• SZENA PREDSTAVUJE DYNAMIKU,
 TECHNOLOGICKÝ POKROK A 
 JEDNODUCHOSŤ.
 „MENU“ ovládania na LCD obrazovke 
 a úplnej duplexnej audio komunikácii 
 je obsluha videointerkomu veľmi jedno
 duchá a intuitívna.

• SZENA JE ZAUJÍMAVÉ RIEŠENIE
 PRE VÁŠ OBYTNÝ PRIESTOR.
 Možnosť inštalácie pod omietku alebo 
 na omietku spolu s vymeniteľným pred
 ným krytom umožňujú perfektné sply-
 nutie s každým interiérom.
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Pohľad 
zboku 
a zpredu

Základná súprava obsahuje tlačidlové tablo rady 
ROCK AL / MA, alebo STADIO PLUS s 1 tlačidlom a 
riadiacou jednotkou EL-500, komunikačnou jednotkou 
a farebnou CCTV kamerou s prisvietením bielymi LED, 
domáci 3,5“ videointerkom SZENA PLUS s držiakom 
na stenu, sieťový napájač FA-805, inštalačné skrutky 
a návod na použitie. Videosúpravu je možné rozšíriť o 
ďalšie videointerkomy, audiotelefóny T-740 UNO a ďal-
šie vchodové kamery. Videointerkomy pri paralelnom 
zapojení umožňujú vzájomnú audio komunikáciu.

Súprava KIT SZENA  
• pre 1 účastníka s možnosťou rozšírenia počtu 
 účastníkov
• 4+twist a 3+koax digitálna inštalácia
• povrchová alebo zapustená montáž

 alebo zapustiť do steny.

pre 1 účastníka s možnosťou rozšírenia počtu 

ELEGANCIA V PRAXI

PVS-295SE/AL

PVS-295SE/MA

STADIO PLUS

Súprava SURF 7 

 polarizovaná inštalácia

 vizálna komunikácia 
 medzi monitorom a ka 
 merou pri vchodových  
 dverách

Základná súprava obsahu-
je tlačidlové tablo PVS-
220 Color s 1 tlačidlom, 

MODERNÝ 

DIZAJN

PVS-220 COLOR

270S COLOR



                                  

Digitálna komunikácia bez kompromisov
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Videosúpravy s tlačidlovým panelom STA-
DIO PLUS so systémom kabeláže 3+ko-
ax a 4+twistovaný pár obsahujú monitor 
rady PLATEA PLUS (1 - 2 ks) s inštalač-
ným rámikom na stenu RCPL-Plus (1 - 2 
ks), tlačidlové tablo rady STADIO PLUS 
pre zapustenú montáž s 1 alebo 2 tlači-
dlami (1ks - zostava**), box CE610 (1ks), 
zdroj FA-Plus/C (1ks). Sú prava so systé-
mom kabeláže 4+ twistovaný pár navyše 
obsahuje prevodníky El560 vysielač (1ks) 
a El562 prijímač (1 - 2ks).

 rozmery:  134(š) x 148(v) x 15(h)*mm

• videotelefóny rady PLATEA PLUS s ČB 4” plochou CRT  
 alebo 4” farebnou TFT LCD obrazovkou kvality triedy “A”

• vzájomná komunikácia medzi paralelnými videotelefónmi (PLATEA PLUS)  
 a audiotelefónmi (T-940 PLUS)

• verzia videotelefónov s 2 (PLATEA UNO) a so 4 (PLATEA PLUS) tlačidlami s možnosťou 
 otvárania prídavných dverí, kamier, osvetlenia schodiska, prípadne pre spínanie reléového   
 modulu SAR-90

• vstup pre zvončekové tlačidlo pre zvonenie od bytových dverí (rozdielne tóny zvonenia 
 od bytovych a vchodových dverí)

• možnosť pripojenia max. 3ks paralelných videotelefónov rady PLATEA UNO, PLATEA PLUS,
 audiotelefónov rady T-740 UNO alebo T-940 PLUS bez pomocného zdroja v jednom byte

EL 530

• predný panel kamery z extrudovaného prírodného hliníkové
 ho profilu hrúbky 1,8 mm
• možnosť nastavenia uhla záberu kamery Hore/Dole, Vľavo/
 Vpravo
• ČB alebo farebná verzia CDD kamery s nočným videním
• priezor kamery z polykarbonátu
• akustický signál “obsadené” na vchodovej kamere v prípade 
 komunikácie na druhej vchodovej kamere 
• pri zapojení viacerých vchodových kamier do systému, nie sú
 potrebné prepínače medzi jednotlivými vchodovými kamerami 

Elektrický zámok nie je obsahom balenia videosúprav 
5110/SC, 5220/SC, 5110/SC/Color. Pri videosúpravách 5110/P, 
5220/P je zámok súčasťou balenia.

Označenie digitálnych video súprav s tlačidlovým tablom STADIO PLUS:
• 5110/P  1 užívateľská, ČB prevedenie, 3+koax
• 5110/SC  1 užívateľská, ČB prevedenie, 4+twist
• 5110/Color 1 užívateľská, farebné prevedenie, 3+koax
• 5110/SC/Color 1 užívateľská, farebné prevedenie, 4+twist
• 5220/P  2 užívateľská, ČB prevedenie, 3+koax
•  5220/SC  2 užívateľská, ČB prevedenie, 4+twist
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Súpravy vchodových tlačidlových 
tabiel s kamerou rady STADIO 
PLUS so syst. kabeláže 3+koax ale-
bo 4+twistovaný pár (treba doplniť 
EL-560) obsahujú tlačidlové tablo 
rady STADIO PLUS pre zapustenú 
montáž s 3, 4, 5, 6, 8 alebo 10 tlači-
dlami (1ks), box CE615 (1ks), kame-
rový modul s audiokomunikačnou 
jednotkou El530, mikroprocesorovú 
riadiacu jednotku pre digitálny sys-
tém El500, zdroj FA-Plus/C (1ks), 
elektrický zámok CV-14/DC. Video-
telefóny a audiotelefóny nie sú ob-
sahom balenia súpravy!

Hrubý
Modrý
Novák
Hurban
Lysý
Petrík
Cíger

Jakubec
Mrkvička
Dudáš
Jankovič
Vavrík
Strela
Tupý

Hrubý
Modrý
Novák
Hurban
Lysý
Petrík
Cíger

Jakubec
Mrkvička
Dudáš
Jankovič
Vavrík
Strela
Tupý

Poznámka:  

3 + koax 

 znamená použitie   
 3 samostatných   
 drôtov prierezu   
 cca 1mm + koaxiálny   
 kábel 75 Ohm.

4 + twist 

 znamená použitie 
 4 samostatných drôtov   
 prierezu 1mm  až 2,5mm  
 + FTP kábel kategórie 5.

Súpravy vchodových tabiel s číselnou klávesnicou rady STADIO PLUS so syst. ka-
beláže 3+koax a 4+ twistovaný pár (treba doplniť EL-560) obsa   hujú komunikačné 
tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž s číselnou klávesnicou (1ks ), 
box CE615 (1ks), kamerový modul s audiokomunikačnou jednotkou El530 (ČB) 
alebo El531 (farba), prípadne EL540 (audio), zdroj FA-Plus (1ks), elektrický dverný 
zámok CV-14/DC. Videotelefóny a audiotelefóny nie sú obsahom balenia súpravy!

230 V AC230 V AC

230 V AC

VIDEOSÚPRAVY

VIDEOTELEFÓNY

VIDEOINTERKOMY

SÚPRAVY 

KOMUNIKAČNÝCH 

TABIEL S KAMEROU

www.golmar.es
• rozmery: 134(š) x 228(v) x 22(h) * mm
• systém kabeláže 3+koax, prípadne 4+twistovaný pár (treba použiť prevodník El560 -
 vysielač)
• 3, 4, 5, 6, 8, 10 tlačidiel pre vyzvonenie domácich videotelefónov, 
 prípadne audiotelefónov v systéme
• verzia s ČB alebo farebnou CCTV kamerou
• predný panel z extrudovaného prírodného hliníkového profilu hrúbky 1,8 mm 
• tlačidlá usporiadané v 1 rade (3, 4, 5 tl.) alebo 2 radoch  (6, 8, 10 tl.)

Otočením predného 
krytu možno zvoliť 
modrú, alebo šedú 
farbu

PLATEA PLUS
Rozmery:  200(š) 
x 220(v) x 71(h) * mm

5280 5261 5150 5140 5131

5403 5403/Color 4403 3202/AL

• rozmery: 134(š) x 228(v) x 20(h) * mm
• systém kabeláže 3+koax, a 4+twist (video), 4 wires (audio)
• 2 riadkový 16 miestny displej s podsvietením 
• číselná klávesnica pre vyzvonenie  jednotlivých audio alebo 
 video telefónov v systéme, max. 255 000 ks
• verzia s ČB (5403) alebo farebnou (5403/Color) kamerou, 
 alebo bez ka me ry len pre audiokomunikáciu (4403)
• 4 prístupové kódy (4 miestne) pre otváranie vchodových dverí
• program dĺžka času aktivácie elektr.  zámku 0 - 99 sek.

Súpravy vchodových tabiel s číselnou klávesnicou rady STADIO PLUS so syst. ka-
beláže 3+koax a 4+ twistovaný pár (treba doplniť EL-560) obsa   hujú komunikačné 
tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž s číselnou klávesnicou (1ks ), 
box CE615 (1ks), kamerový modul s audiokomunikačnou jednotkou El530 (ČB) 
alebo El531 (farba), prípadne EL540 (audio), zdroj FA-Plus (1ks), elektrický dverný 
zámok CV-14/DC. Videotelefóny a audiotelefóny nie sú obsahom balenia súpravy!

MONTÁŽ VHODNÁ

DO HISTOICKÝCH

BUDOV

VÁŠ PREDAJCA:

Neprešlo jazykovou korektúrou.

•
• systém kabeláže 3+koax, prípadne 4+twistovaný pár (treba použiť prevodník El560 -
 vysielač)
• 3, 4, 5, 6, 8, 10 tlačidiel pre vyzvonenie domácich videotelefónov, 
 prípadne audiotelefónov v systéme
• verzia s ČB alebo farebnou CCTV kamerou
•
• tlačidlá usporiadané v 1 rade (3, 4, 5 tl.) alebo 2 radoch  (6, 8, 10 tl.)
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