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Výměna čipů bude probíhat v místnosti BD 

Dostavte se pro nové čipy v některém termínu 

od pondělí 22.11.2021 do 25.11.2021 vždy od 16.00 do 18.00 hod. 

Od 15.11.2021 nastoupí firma ALSEKO a zahájí instalaci níže uvedeného zařízení. 

Náhled verze tabla s externím přístupovým systémem ACS – čtečkou u vchodu 

  

   Co vidí návštěvník na displeji venkovního zvonkového tabla:  
• návštěvník může listovat jmenným seznamem (obsahuje vždy číslo bytu a 

uživatelem zadaný text), počet jmen na jednu zobrazenou stránku je 8, listování 
probíhá pomocí tlačítek.  

• pro návštěvníka se po 4 sekundách střídá obrázek s instrukcemi použití zvonku  
• typicky je zde:   

a) jak volat účastníka (např. zadáním 4místného čísla ze seznamu ve vitríně a stiskněte 
tlačítko s mřížkou)   

b) jak vyhledávat v jmenném seznamu (např. stiskněte 9#) a tím listovat na displeji v 
zobrazovaném seznamu 

Věnujte pozornost následujícímu výběru: 
Jsou 3 možnosti výběru domácích telefonů k přístupovému domovnímu 

systému. Odlišují se pouze funkcemi a výší doplatku: 

Vyberte si domácí stanici 1. nebo 2. nebo 3. a při výměně čipů svůj výběr 
nahlaste a zaplaťte doplatek k vybrané stanici. 
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1.  Domácí audio telefon:  Doplatek 0 Kč. Vstup pro zvonek před bytem. Nepodporuje interkom 

po domě. 

 
2. Domácí videotelefon TFT 4,3" 480X272:  Doplatek 1900 Kč. Vstup pro zvonek před bytem. 

Podporuje interkom po domě. Komfortní barevný TFT 4,3". 
Nabízí české rozhraní a možnost: Podpora nastavení hlasitosti 
zvonění, hlasitost hovoru, jas, barevnost,  volitelné tóny pro 
venkovní zvonění a pro interkom, specifický tón pro externí 
tlačítko zvonku, nastavení doby zobrazení kamery 30s - 10 minut 

•  

 
 
 

 

3. Domácí videotelefon TFT 7" 800X480:  Doplatek 3680 Kč. Vstup pro zvonek před bytem. 
Podporuje interkom po domě.Komfortní barevný TFT 7" bytový 
monitor s dotykovou kapacitní obrazovkou a velmi tenkým 
provedením. Rozhraní v češtině. Obrazová paměť. Monitor má 
tlačítko pro volbu kamer a náhled na dveřní stanici. OSD menu. 
Monitor umožňuje připojení k domácí Wi-Fi. Pak lze s 
monitorem spárovat jakýkoliv smartpohne se SIP aplikací 
(např. open source Linphone). Volání z domovní dveřní stanice 
pak můžete pohodlně přijmout ve svém chytrém telefonu.  
Aplikace umožňuje audio-video komunikaci. Nezáleží, zda jste 
s telefonem na domácí WiFi nebo na internetu kdekoliv na 
světě. Jak monitor, tak i vaše SIP aplikace (2 Easy aplikace nebo 
např. Linphone) je registrován na SIP poskytovatele výrobce, který 
je zdarma. Od r. 2022 se předpokládá zpoplatnění na 200kč ročně 

(bude potřeba pokud chcete komunikovat mimo vaší Wifi síť). Výstup na externí zvonek. 
Umožňuje pojmenovat seznam jmen pro vytáčení interkomu, změnu názvu dveřních 
stanic.  


