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AQUA Vízmentes  
szerelvénycsalád
/ Watertight  
sockets &  
switches series
Védettség 
/IP protection: IP54

FORTE Falon kívüli  
szerelvénycsalád
/Surface mount  
sockets &  
switches series
Védettség 
/IP protection: IP20

Rendelési kód
/ Article number Megnevezés/ Description Szín/ Colour Méret/ Size

STI 280  2P+F csatlakozóaljzat / 2p+E socket 

fehér/white

63x63x40 mm

STI 281  2x2p+F dupla csatlakozóaljzat/2x-
2p+E double socket 102x 63x 40mm

STI 272 Kétpólusú (102-es) kapcsoló 
/ One gang two pole switch (102)

63x63x40mm
STI 273 Csillár (105-ös) kapcsoló 

/ Two gang one way switch (105)

STI 270 Váltó (106-os ) kapcsoló 
/ One gang two way switch (106)

STI 271 Nyomókapcsoló
/ Push button switch

Rendelési kód
/ Article number Megnevezés/ Description Szín/ Colour Méret/ Size

STI 300  2P+F csatlakozóaljzat / 2p+E socket 

törtfehér
 / cream 
white

80x65x55 mm

STI 320  2x2p+F dupla csatlakozóaljzat
/2x2p+E double socket 128x80x55mm

STI 293 Kétpólusú (102-es) kapcsoló 
/ One gang two pole switch (102)

80x65x55mm
STI 292 Csillár (105-ös) kapcsoló 

/ Two gang one way switch (105)

STI 326 Váltó (106-os ) kapcsoló 
/ One gang two way switch (106)

STI 290 Nyomókapcsoló
/ Pushbutton switch

SZERELVÉNYEK
Socket and switches series

STI 1570
Az eszköz használható kültéri megfigyelésre, hívásra, 
beszélgetésre, és zár nyitására. / The device can be 
used for outdoor monitoring, call, intercom, and unlock.

7” TFT kijelző / screen
4 vezetékes rendszer / 4 wire system
Pillanatkép készítése, a beépített memórián max. 120 képet 
tárolhat / Snapshot taking, built-in memory for ca. 120 images 
Videó rögzítés / Video recording
Max. 32GB micro SD kártyával bővíthető a tárhely  
/ Storage can be expanded with max. 32GB micro SD card
IP44 védelem / protection    
Elektronikus nyitás / Electronic unlocking
Megfigyelés funkció / Outdoor monitoring  
Éjszakai mód / Night vision
Kommunikáció 2 beltéri egység között  
/ Intercommunication between 2 monitors
12 különböző csengőhang /ringtone

 
HD videó (1080 x 720p): fogadjon és rögzítsen HD 
minőségű képeket az okoseszközével /HD Video (1080 x 
720p): Receive and record crystal clear images direct to 
your smart device

2 csatornás audio: okoseszköze segítségével bárhol, bármikor  
válaszolhat a kaputelefonos hívásokra /Two-Way Audio: Answer  
the door wherever you are, then see and converse with your visitors  
directly from your smart device
Éjszakai mód: automatikusan bekapcsol sötétedés után  
/ Night Vision Mode: Automatically enabled in the hours of darkness
Mozgásérzékelő: Figyelmeztetést küld az okoseszközére, ha valaki  
a kaputelefon közelében van / Motion Detection: Sends alerts to  
your smart device when someone is in close proximity of the unit
Gyors és egyszerű telepítés: percek alatt csatlakoztatható a  
2.4Ghz-es Wi-Fi hálózatra / Quick and Easy Setup: Connects to 
your 2.4Ghz home Wi-Fi network in minutes
Könnyen használható applikáció, kompatibilis iOS és Android  
rendszerekkel / Easy to use App compatible with iOS and  
Android devices

Beltéri csengő WI-FI kaputelefonhoz ( STI1571 - hez )  
/ WIFI  indoor bell for STI1571
STI 1572 
Névleges feszültség / Rated voltage:  AC 220-240V 
AC dugvilla a hátoldalon / AC plug on the backside
Frekvencia / Frequency:   433.92 MHz +- 280 KHz
Hangerő / Volume:    max. 110db
Méret / Size:    82 x 82 x 20mm
 

ÚJ termék

KAPUTELEFONOK
Doorphones

Bővíthető max. 2 kültéri egységgel, és max. 3 beltéri 
monitorral, 2 biztonsági kamerával, 2 szenzorral / 
Extendable up to 2 outdoor units, 3 monitors,  
2 security cameras, 2 sensors
Csomag tartalma: 1 beltéri monitor, 1 kültéri egység,  
1 adapter, 1 szerelőszett / Package contents:  
1 monitor, 1 outdoor unit, 1 adaper, 1 mounting kit

Csomag tartalma: 1db IP44 kültéri egység, 
újratölthető akkumulátorok, rögzítő szett   
/ Package contents: 1pc IP44 outdoor unit, 
rechargeable batteries, wall fixing kit
Méret/ Size: 140 x 75 x 30mm 

WI-FI video HD kaputelefon beltéri egység nélkül 
/ WIFI  HD doorphone whitout monitor  
STI 1571
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