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03/P Dzwonek Gong Dwutonowy Plus

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Dzwonek elektromechaniczny, dźwięk: dwa tony BIM-BAM, kolory: biały, beżowy, 230V~/7VA lub 8V~/6VA.
Wymiary: 100 × 135 × 42 mm (szer./wys./gł.)

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

01/B Dzwonek Standard Bis (czaszowy)

02 Dzwonek Elektroniczny
Dzwonek elektroniczny, dwa na przemian brzmiące tony, kolory: biały, beżowy, 230V~/7VA lub 8V~/6A.
Wymiary: 65 × 125 × 50 mm (szer./wys./gł.)

012 Dzwonek Sonic
Dzwonek elektroniczny, dźwięk: dwa na przemian brzmiące tony, płynna regulacja głośności, kolor: biały, 230V~/7VA
lub 8V~/6VA.
Wymiary: 92 × 92 × 35 mm (szer./wys./gł.)

043 Dzwonek Gong
Dzwonek elektromechaniczny, dźwięk: dwa tony BlM-BAM, kolor: biały, beżowy, czarny 230V~/7VA lub 8V~/7VA.
Wymiary: 100 × 135 × 42 mm (szer./wys./gł.)

053 Dzwonek Gong

ELEKTROZACZEPY
SYSTEMY
ALARMOWE

Dzwonek elektromechaniczny, dźwięk: dwa tony BIM-BAM, kolor: biały, beżowy, czarny, 230V~/7VA lub 8V~/7VA.
Wymiary: 100 × 135 × 42 mm (szer./wys./gł.)

WIZJERY

Dzwonek elektromechaniczny, dźwięk: dwa tony BIM-BAM, kolory: biały, beżowy, 230V~/7VA lub 8V~/6VA.
Wymiary: 100 × 135 × 42 mm (szer./wys./gł.)

MONITORING

03/N Dzwonek Gong Dwutonowy

ATRAPY KAMER

Dzwonek elektromechaniczny, regulacja głośności, poziom dźwięku ok. 90 dB, kolory: biały, beżowy, 230V~/7VA
lub 8V~/6VA.
Wymiary: 68 × 125 × 50 mm (szer./wys./gł.)

DETEKTORY

01/C Dzwonek Standard

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Dzwonek elektromechaniczny, regulacja głośności, kolory: biały, beżowy, 230V~/7VA lub 8V~/6A.
Wymiary: 68 × 125 × 50 mm (szer./wys./gł.)

MINI ALARMY

01 Dzwonek Standard

ZAMKI SZYFROWE

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Dzwonek elektromechaniczny, regulacja głośności, kolor biały, beżowy, 230V~/7VA lub 8V~/6VA.
Wymiary: 68 × 125 × 50 mm (szer./wys./gł.)

Dzwonek elektroniczny, dźwięk: dwa na przemian brzmiące tony, kolory: biały i beżowy, 230V~/7VA lub 8V~/6VA.
Wymiary: 65 × 125 × 50 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

02/C Dzwonek Elektroniczny
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DZWONKI
PRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

033 Dzwonek Kameleon Gong
Dzwonek elektromechaniczny, dwa dźwięki BIM-BAM, kolory: złoty, srebrny, obudowa: biała lub kremowa, 230V~/7VA
lub 8V~/6VA.
Wymiary: 140 × 145 × 40 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
DOMOFONOWE

04/P Dzwonek Gong Biton Plus
Dzwonek elektromechaniczny, dźwięk: dwa tony BIM-BAM, powtarzające się podczas naciskania przycisku, kolory:
biały i beżowy, 230V~/7VA lub 8V~/6VA.
Wymiary: 100 × 135 × 42 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

04/N Dzwonek Gong Biton
Dzwonek elektromechaniczny, dźwięk: BIM-BAM, funkcja wielokrotnego powtarzania dźwięku – TURBO, kolory:
biały, beżowy, 230V~/7VA lub 8V~/6VA.
Wymiary: 100 × 135 × 42 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

023 Dzwonek Luppo
Dzwonek elektromechaniczny, dwa dźwięki BIM-BAM, kolory: biały, beżowy, czarny, 230V~/7VA lub 8V~/6VA.
Wymiary: 125 × 155 × 40 mm (szer./wys./gł.)

ELEKTROZACZEPY

013 Dzwonek Gong Ton Color
Dzwonek elektromechaniczny, dźwięk: dwa tony BIM-BAM o uszlachetnionej, głębokiej barwie, kolory: złoty, srebrny,
biały oraz czarno-srebrny, 230V~/7VA lub 8V~/6VA.
Wymiary: 136 × 193 × 60 mm (szer./wys./gł.)

WIZJERY
MONITORING

013N Dzwonek Gong Ton Color
Dzwonek elektromechaniczny, dźwięk: dwa tony BIM-BAM o uszlachetnionej, głębokiej barwie, kolory: biały, białosrebrny oraz czarno-srebrny, 230V~/7VA lub 8V~/6VA.
Wymiary: 147 × 194 × 43 mm (szer./wys./gł.)

ATRAPY KAMER

Dzwonek Kakadu

DETEKTORY

Dzwonek elektroniczny, 50 różnych dźwięków do wyboru, kolor: biały, zasilanie bateryjne.
Wymiary: Ø160 × 50 mm (śr./wys.)

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

OR-DP-ML-131 Dzwonek szkolny
Dzwonek elektromechaniczny o solidnej aluminiowej konstrukcji z lakierowaną, stalową czaszą, głośność 90 dB.
Wymiary: Ø150 × 58 mm (śr./wys.)

MINI ALARMY

OR-DP-SB-133 Dzwonek na szynę DIN

SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI

4

N OWOŚĆ

Dzwonek elektryczny modułowy przeznaczony do montażu na szyny DIN. Zasilanie: 230V~, 50Hz, stopień ochrony:
IP20, głośność 80 dB. Obudowa o szerokości jednego modułu, montaż na szynie DIN TH-35 mm. Pojemność zacisków:
do 2,5 mm².
Wymiary: 18,2 × 78 × 66 mm (szer./wys./gł.)

PD1/PD2 Przycisk do dzwonków przewodowych
KOWALSKI

NOWAK

Wodoodporny przycisk do dzwonków przewodowych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Miejsce na nazwisko,
montaż natynkowy, zasilanie z instalacji dzwonkowej 8V lub 230V, stopień ochrony IP44.
PD1 – przycisk bez podświetlenia
PD2 – przycisk z podświetleniem

LIVING INNOVATIONS
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OR-DB-IL-128
Dzwonek bezprzewodowy, bateryjny SOUL DC
Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne: odbiornik 2 × AA (brak w zestawie), nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 50 m, wodooporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), poziom dźwięku
60 dB, 16 dźwięków dzwonka do wyboru, nie wymaga instalacji dzwonkowej.
NOWA

K

16
dźwięków

IP 44
IP 20

ZESTAWY
DOMOFONOWE

50m
433MHz

OR-DB-KH-122
Dzwonek bezprzewodowy, bateryjny z learning system, DISCO DC
Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne: odbiornik 3 × AA (brak w zestawie), nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 70 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), regulacja głośności
dzwonka, poziom dźwięku 60–80 dB, liczbę przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb,
learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.

AA

1x

23A

70m
433MHz

60-80dB

learning
system

1

dźwięk

IP 44
IP 20

ZAMKI SZYFROWE

3x

NOW
AK

OR-DB-KH-123
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, DISCO AC
Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg w terenie
otwartym do 100 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), poziom dźwięku ok. 80 dB, liczbę
przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie),
nie wymaga instalacji dzwonkowej.

NO

WA
K

1x

23A

100m
433MHz

learning
system

1

dźwięk

IP 44
IP 20

WIZJERY

230V~
50Hz

Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne: odbiornik 3 × AA (brak w zestawie), nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 75 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), poziom dźwięku
ok. 75 dB, 36 dźwięków dzwonka do wyboru, liczbę odbiorników oraz przycisków współpracujących ze sobą można
zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej. Dostępne
kolory: biały, srebrny.

1x

23A

75m
433MHz

36
dźwięków

learning
system

NOW
AK

IP 44
IP 20

DETEKTORY

AA

MONITORING

OR-DB-KH-120/W (biały), OR-DB-KH-120/G (srebrny)
Dzwonek bezprzewodowy, bateryjny z learning system, EMO DC

3x

OR-DB-KH-121/W (biały), OR-DB-KH-121/G (srebrny)
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, EMO AC
Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 75 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), poziom dźwięku
ok. 75 dB, 36 dźwięków dzwonka do wyboru, liczbę odbiorników oraz przycisków współpracujących ze sobą można
zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej. Dostępne
kolory: biały, srebrny.

1x

23A

75m
433MHz

36
dźwięków

learning
system

NO

WA
K

IP 44
IP 20

MINI ALARMY

230V~
50Hz

OR-DB-YK-118

AAA

1x

23A

100m
433MHz

50-90dB

48
dźwięków

learning
system

NOW
AK

BARIERY
PODCZERWIENI

Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne: odbiornik 3 × AAA (brak w zestawie), nadajnik 1 × 23A (w zestawie),
zasięg w terenie otwartym do 100 m, wodoodporny przycisk dzwonkowy, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz),
regulacja głośności dzwonka, poziom dźwięku 50–90 dB, 48 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru, liczbę
odbiorników oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, learning system
(automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.

SYSTEMY
ALARMOWE

Dzwonek bezprzewodowy, bateryjny z learning system, OPERA DC

3x

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

23A

ELEKTROZACZEPY

1x

ATRAPY KAMER

AA

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

2x

IP 44
IP 20

LIVING INNOVATIONS
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DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-DB-YK-117
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, OPERA AC

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 100 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), regulacja
głośności dzwonka, poziom dźwięku 50–80 dB, 48 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru, liczbę
odbiorników oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, learning system
(automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.
NOW
AK

230V~
50Hz

1x

23A

100m
433MHz

50-80dB

48
dźwięków

learning
system

IP 44
IP 20

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-DB-YR-127
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, RAVE AC

NOWAK

ZAMKI SZYFROWE

Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × CR2032 (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 100 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), regulacja głośności
dźwięku, poziom dźwięku 50–80 dB, 36 dźwięków dzwonka do wyboru, liczbę odbiorników oraz przycisków
współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga
instalacji dzwonkowej.

230V~
50Hz

1x

CR 2032

100m
433MHz

36
dźwięków
50-80dB

learning
system

IP 44
IP 20

ELEKTROZACZEPY

OR-DB-YE-115
Dzwonek bezprzewodowy, bateryjny z learning system, JAZZ DC

WIZJERY
MONITORING

Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne: odbiornik 3 × AAA (brak w zestawie), nadajnik 1 × 23A (w zestawie),
zasięg w terenie otwartym do 150 m, wodoodporny, dotykowy przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość
433MHz), 4 stopniowa regulacja głośności dzwonka, poziom dźwięku 50–80 dB, 48 polifonicznych dźwięków
dzwonka do wyboru, liczbę odbiorników oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę
potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.

3x

AAA

1x

23A

150m
433MHz

48
dźwięków
50-80dB

IP 44
IP 20

learning
system

ATRAPY KAMER

OR-DB-YE-114
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, JAZZ AC

DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 150 m, wodoodporny, dotykowy przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz),
4 stopniowa regulacja głośności dzwonka, poziom dźwięku 50–80 dB, 48 polifonicznych dźwięków dzwonka
do wyboru, liczbę odbiorników oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb,
learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.

230V~
50Hz

MINI ALARMY

23A

150m
433MHz

48
dźwięków
50-80dB

IP 44
IP 20

learning
system

OR-DB-QS-112
Dzwonek bezprzewodowy, bateryjny z learning system, CALYPSO DC

NOWAK

SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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1x

Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne: odbiornik 2 × AA (brak w zestawie), nadajnik 1 × CR2032
(w zestawie), zasięg w terenie otwartym do 120 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość
433MHz), 3 stopniowa regulacja głośności, poziom dźwięku 65–85 dB, 32 polifoniczne dźwięki dzwonka
do wyboru, 3 tryby sygnalizacji (optyczna, dźwiękowa, optyczno-dźwiękowa), liczbę odbiorników oraz przycisków
współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie
wymaga instalacji dzwonkowej.

2x

AA

LIVING INNOVATIONS

1x

CR 2032

120m
433MHz

32
dźwięki
65-85dB

learning
system

IP 44
IP 20

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

OR-DB-QS-113
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, CALYPSO AC

32
dźwięki
65-85dB

learning
system

IP 44
IP 20

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

120m
433MHz

OR-DB-QH-107
Dzwonek bezprzewodowy, bateryjny z learning system, POP DC
Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne 2 × AA (brak w zestawie), nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg w terenie
otwartym do 120 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), 3 stopniowa regulacja
głośności, poziom dźwięku 65–85 dB, 16 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru, 3 tryby sygnalizacji (optyczna,
dźwiękowa, optyczno-dźwiękowa), liczbę odbiorników oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać
w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.
NOWAK

AA

1x

23A

120m
433MHz

16
dźwięków
65-85dB

learning
system

IP 44
IP 20

ELEKTROZACZEPY

2x

ZAMKI SZYFROWE

CR 2032

NOWAK

1x

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × CR2032 (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 120 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), 3 stopniowa regulacja
głośności, poziom dźwięku 65–85 dB, 32 polifoniczne dźwięki dzwonka do wyboru, 3 tryby sygnalizacji (optyczna,
dźwiękowa, optyczno-dźwiękowa), liczbę odbiorników oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać
w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.

230V~
50Hz

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

OR-DB-QH-108
Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 120 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), poziom dźwięku
ok. 85 dB, 16 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru, liczbę odbiorników oraz przycisków współpracujących
ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji
dzwonkowej.
NOWAK

120m
433MHz

16
dźwięków

learning
system

IP 44
IP 20

ATRAPY KAMER

23A

OR-DB-CD-116/B (czarny), OR-DB-CD-116/C (szampan)
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, ROCK AC
Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × 23A (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 100 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), 3 stopniowa
regulacja głośności, poziom dźwięku 60–97 dB, 32 polifoniczne dźwięki dzwonka do wyboru, liczbę odbiorników
oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne
logowanie) nie wymaga instalacji dzwonkowej. Dostępne kolory: czarny, szampan.

1x

23A

100m
433MHz

32
dźwięki
60-97dB

learning
system

IP 44
IP 20

MINI ALARMY

230V~
50Hz

DETEKTORY

1x

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

230V~
50Hz

MONITORING

WIZJERY

Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, POP AC

OR-DB-FX-129

3x

AAA

1x

CR 2032

200m
433MHz

52
30-110dB

dźwięki

learning
system

BARIERY
PODCZERWIENI

Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne: odbiornik 3 × AAA (brak w zestawie), nadajnik 1 × CR2032 (w zestawie),
zasięg w terenie otwartym do 200 m, wodooporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), 4 stopniowa
regulacja głośności, poziom dźwięku 30–110 dB, 52 polifoniczne dźwięki dzwonka do wyboru, liczbę przycisków
współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, każdemu przyciskowi można przypisać inną melodię,
learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.

SYSTEMY
ALARMOWE

Dzwonek bezprzewodowy, bateryjny z learning system, TORINO DC

IP 44
IP 20

LIVING INNOVATIONS
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BEZPRZEWODOWE

OR-DB-FX-130
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, TORINO AC

NOWAK

DZWONKI
PRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × CR 2032 (w zestawie), zasięg
w terenie otwartym do 200 m, wodooporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), 4 stopniowa
regulacja głośności dźwięku, poziom dźwięku 30–110 dB, 52 polifoniczne dźwięki dzwonka do wyboru, liczbę
przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, każdemu przyciskowi można przypisać inną
melodię, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.

230V~
50Hz

1x

CR 2032

200m
433MHz

52
30-110dB

dźwięki

learning
system

IP 44
IP 20

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-DB-QM-124
Dzwonek bezprzewodowy, bateryjny z learninig system, z funkcją alarmu, LOGICO DC

ZAMKI SZYFROWE

Urządzenie pełni funkcję dzwonka bezprzewodowego oraz bezprzewodowej centralki alarmowej, zasilanie bateryjne:
odbiornik 3 × AA (brak w zestawie), nadajnika 1 × CR2032 (w zestawie), zasięg w terenie otwartym do 120 m, wodoodporny
przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), regulacja głośności dzwonka, poziom dźwięku 65–85 dB,
36 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru, liczbę dodatkowych akcesoriów oraz przycisków można zwiększać
w miarę potrzeb, każdemu przyciskowi można przypisać inną melodię, learning system (automatyczne logowanie),
nie wymaga instalacji dzwonkowej.
Współpraca: czujnik ruchu OR-DB-QM-124CR, czujnik magnetyczny OR-DB-QM-124CM, przycisk dzwonkowy
OR-DB-QM-124PD, pilot bezprzewodowy OR-DB-QM-124PB

3x

1x

ELEKTROZACZEPY

AA

CR 2032

120m
433MHz

36
dźwięków
65-85dB

learning
system

IP 44
IP 20

OR-DB-QM-125
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learninig system, z funkcją alarmu, LOGICO AC

WIZJERY

Urządzenie pełni funkcję dzwonka bezprzewodowego oraz bezprzewodowej centralki alarmowej. Odbiornik zasilany
z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × CR2032 (w zestawie), zasięg w terenie otwartym do 120 m, wodoodporny
przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), regulacja głośności dzwonka, poziom dźwięku 65–85 dB,
36 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru, liczbę dodatkowych akcesoriów oraz przycisków można zwiększać
w miarę potrzeb, każdemu przyciskowi można przypisać inną melodię, learning system (automatyczne logowanie),
nie wymaga instalacji dzwonkowej.

MONITORING

Współpraca: czujnik ruchu OR-DB-QM-124CR, czujnik magnetyczny OR-DB-QM-124CM, przycisk dzwonkowy
OR-DB-QM-124PD, pilot bezprzewodowy OR-DB-QM-124PB

ATRAPY KAMER

230V~
50Hz

1x

CR 2032

120m
433MHz

36
dźwięków
65-85dB

learning
system

IP 44
IP 20

AKCESORIA DO ROZBUDOWY DZWONKÓW z serii LOGICO

DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Dzwonek bezprzewodowy
OR-DB-QM-124

MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Czujnik magnetyczny
OR-DB-QM-124CM

Czujnik ruchu PIR
OR-DB-QM-124CR

Przycisk dzwonkowy
OR-DB-QM-124PD

Pilot
OR-DB-QM-124PB

OR-DB-RH-119
Dzwonek bezprzewodowy 230V z zasilaniem awaryjnym i lampą stroboskopową, MOBILE AC
NOWAK

Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, zasilanie awaryjne odbiornika: wbudowany
akumulator 300mA, (3,8V), nadajnik 1 × CR2032 (w zestawie), zasięg w terenie otwartym do 100 m, wodoodporny
przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), poziom dźwięku ok. 75 dB, 16 polifonicznych dźwięków dzwonka
do wyboru, 3 tryby sygnalizacji (optyczna, dźwiękowa, optyczno-dźwiękowa), lampa stroboskopowa, akumulatorowe
podtrzymanie zasilania (wbudowany, bezobsługowy akumulator litowo-jonowy), nie wymaga instalacji dzwonkowej,
dzwonek idealny jako urządzenie sygnalizacyjne dla osób z wadą słuchu.

230V~
50Hz

LIVING INNOVATIONS

1x

CR 2032

100m
433MHz

16
dźwięków

IP 44
IP 20

N OWOŚĆ

32
dźwięki
60-85dB

learning
system

IP 44
IP 20

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

70m
433MHz

OR-DB-LT-126
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, bezbateryjny przycisk, SMARTEC AC

80m

433MHz

25
dźwięków
30-110dB

learning
system

IP X7
IP 20

ELEKTROZACZEPY

230V~
50Hz

ZAMKI SZYFROWE

Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik zasilany z przetwornika
elektromechanicznego – nie wymaga stosowania baterii, zasięg w terenie otwartym do 80 m, wodoszczelny przycisk
o stopniu ochrony IPX7, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), 3 stopniowa regulacja głośności dźwięku
z całkowitym wyciszeniem, poziom dźwięku 30–110 dB, 25 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru, 2 tryby
sygnalizacji (optyczna i dźwiękowa), liczbę przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb,
learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.

OR-DB-KH-120PD/W (biały), OR-DB-KH-120PD/G (srebrny)
Przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii EMO i DISCO
KOWALS

Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii EMO: OR-DB-KH-120, OR-DB-KH-121 oraz DISCO:
OR-DB-KH-122, OR-DB-KH-123, zasilanie bateryjne 1 × 23A (w zestawie). Dostępne kolory: biały, srebrny.

MONITORING

KI

OR-DB-YK-117PD
Przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii OPERA

ATRAPY KAMER

NOW
AK

OR-DB-YR-127PD

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

NOWAK

Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii RAVE: OR-DB-YR-127, zasilanie bateryjne 1 × CR2032
(w zestawie).

DETEKTORY

Przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii RAVE

OR-DB-YE-114PD
Przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii JAZZ

MINI ALARMY

Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii JAZZ: OR-DB-YE-114, OR-DB-YE-115, zasilanie bateryjne
1 × 23A (w zestawie).

OR-DB-QS-112PD
Przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii CALYPSO

SYSTEMY
ALARMOWE

Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii CALYPSO: OR-DB-QS-112, OR-DB-QS-113, zasilanie
bateryjne 1 × CR2032 (w zestawie).

NOWAK

AKCESORIA DZWONKOWE

Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii OPERA: OR-DB-YK-117, OR-DB-YK-118, zasilanie bateryjne
1 × 23A (w zestawie).

OR-DB-QH-108PD
Przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii POP
Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii POP: OR-DB-QH-107, OR-DB-QH-108, zasilanie bateryjne
1 × 23A (w zestawie).

WIZJERY

230V~
50Hz

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Dzwonek bezprzewodowy, odbiornik zasilany z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik zasilany z przetwornika
elektromechanicznego – nie wymaga stosowania baterii, zasięg w terenie otwartym do 70 m, wodoszczelny przycisk
o stopniu ochrony IP44, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), 4-stopniowa regulacja głośności dźwięku, poziom
dźwięku 60–85 dB, 32 polifoniczne dźwięki dzwonka do wyboru, liczbę przycisków współpracujących ze sobą można
zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonkowej.

NOWAK

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

OR-DB-AV-132
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learning system, bezbateryjny przycisk, KINETIC AC

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl
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DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

Przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii ROCK
Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii ROCK: OR-DB-CD-116, zasilanie bateryjne 1 × 23A (w zestawie).

OR-DB-FX-129PD
Przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii TORINO

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

NOWAK

ZESTAWY
DOMOFONOWE
ZAMKI SZYFROWE
ELEKTROZACZEPY
WIZJERY
MONITORING
ATRAPY KAMER
DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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OR-DB-CD-116PD

Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii TORINO: OR-DB-FX-129, OR-DB-FX-130, zasilanie bateryjne
1 × CR2032 (w zestawie).

OR-DB-QM-124PD
Przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii LOGICO
Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii LOGICO: OR-DB-QM-124, OR-DB-QM-125, zasilanie
bateryjne 1 × CR2032 (w zestawie).

OR-DB-AV-132PD
Bezbateryjny przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii KINETIC

N OWOŚĆ

Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii KINETIC: OR-DB-AV-132, zasilany z przetwornika
elektromechanicznego – nie wymaga stosowania baterii.

OR-DB-LT-126PD
Bezbateryjny przycisk dzwonkowy do dzwonków bezprzewodowych z serii SMARTEC
Wodoodporny przycisk do rozbudowy dzwonków z serii SMARTEC: OR-DB-LT-126, zasilany z przetwornika
elektromechanicznego – nie wymaga stosowania baterii.

OR-DB-QM-124PB
Bezprzewodowy pilot do dzwonków z serii LOGICO
Pilot służy do zdalnego włączania i wyłączania funkcji ALARM w dzwonkach z serii LOGICO: OR-DB-QM-124,
OR-DB-QM-125, zasięg w terenie otwartym 30 m, transmisja radiowa, (częstotliwość pracy 433MHz), learning system
(automatyczne logowanie), zasilanie bateryjne 1 × A27 (w zestawie), stopień ochrony: IP44.

OR-DB-QM-124CM
Bezprzewodowy czujnik magnetyczny do dzwonków z serii LOGICO
Bezprzewodowy czujnik magnetyczny współpracuje z odbiornikami dzwonków z serii LOGICO: OR-DB-QM-124,
OR-DB-QM-125 pełniącymi funkcję centrali alarmowej, zasięg w terenie otwartym do 120 m, transmisja radiowa,
(częstotliwość pracy 433MHz), zastosowanie: okna, drzwi, czujka składa się z dwóch współpracujących ze sobą
elementów: czujnika z kontaktronem i magnesu, sygnalizacja powstaje poprzez odsunięcie elementów od siebie,
learning system (automatyczne logowanie), zasilanie bateryjne 1 × CR2032 (w zestawie).

OR-DB-QM-124CR
Bezprzewodowy czujnik ruchu do dzwonków z serii LOGICO
Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR umożliwia kontrolę drzwi wejściowych, korytarzy, pomieszczeń magazynowych,
piwnic, wjazdów, parkingów itp., zasięg w terenie otwartym do 120 m, transmisja radiowa, (częstotliwość pracy
433MHz), współpracuje z odbiornikami dzwonków z serii LOGICO: OR-DB-QM-124, OR-DB-QM-125 pełniącymi
funkcję centrali alarmowej, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie bateryjne 3 × AAA (brak w zestawie),
zasięg wykrywania ruchu: 5–8 m, kąt widzenia czujnika: 45°, stopień ochrony: IP20

LIVING INNOVATIONS

AKCESORIA DZWONKOWE

DZWONKI
PRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DP-10
Zestaw domofonowy 2-żyłowy, jednorodzinny, KOALA BAX
Zestaw domofonowy, jednorodzinny, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, podświetlane miejsce
na nazwisko, 16 dźwięków dzwonka do wyboru, podświetlany przycisk zwolnienia elektrozaczepu. Zasilanie napięciem
12V DC z zasilacza zewnętrznego (w zestawie), elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

NOWAK

OR-DOM-RL-901
Zestaw domofonowy jednorodzinny, podtynkowy, FOSSA
Zestaw domofonowy jednorodzinny, montaż podtynkowy, zastosowanie osłony OR-DOM-RL-901DN umożliwia
montaż natynkowy, podświetlane miejsce na nazwisko, unifon posiada wbudowany zasilacz i przewód zasilający,
zasilanie poprzez bezpośrednie podłączenie do 230V~, 50Hz, elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.
Współpraca: unifon OR-DOM-RL-901UD
Rozbudowa: maksymalnie o 1 unifon
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący unifon z elektrozaczepem: 2 × 0,8 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 116 × 200 × 54 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 100 × 165 × 40 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 98 × 215 × 68 mm (szer./wys./gł.)

OR-DOM-RL-913
Zestaw domofonowy jednorodzinny, wandaloodporny, ENSIS
Zestaw domofonowy jednorodzinny, montaż podtynkowy lub natynkowy, daszek ochronny w zestawie, unifon posiada
wbudowany zasilacz i przewód zasilający, zasilanie poprzez bezpośrednie podłączenie do 230V~, 50Hz, elektrozaczep
nie wymaga dodatkowego zasilania.

Zestaw domofonowy jednorodzinny, wandaloodporna obudowa panelu zewnętrznego, montaż podtynkowy
lub natynkowy, daszek ochronny w zestawie, płynna regulacja głośności, funkcja interkomu po zastosowaniu
dodatkowego unifonu, zasilanie napięciem 12V DC z zasilacza zewnętrznego (w zestawie), dodatkowe sterowanie
bramą, elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

OR-DOM-RE-914/W (biały), OR-DOM-RE-914/B (czarny), OR-DOM-RE-914/G (szary)
Zestaw domofonowy jednorodzinny, bezsłuchawkowy, ELUVIO
Zestaw domofonowy jednorodzinny, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, unifon bezsłuchawkowy,
zasilanie napięciem 12V DC z zasilacza zewnętrznego (w zestawie), dodatkowe sterowanie bramą, elektrozaczep
nie wymaga dodatkowego zasilania.

ATRAPY KAMER
BARIERY
PODCZERWIENI

Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący elektrozaczep z unifonem/panelem zewnętrznym: 2 × 0,8 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 56 × 124 × 41,5 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 90 × 137 × 26 mm (szer./wys./gł.)

MINI ALARMY

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Współpraca: unifon OR-DOM-JJ-926UD, panel zewnętrzny OR-DOM-JJ-926KD
Rozbudowa: maksymalnie o 1 unifon, 1 panel zewnętrzny
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 3 × 0,5 mm², do 100 m 3 × 0,8 mm²
Przewód łączący panel zewnętrzny z elektrozaczepem: 2 × 0,8 mm²
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 70 × 160 × 27 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 44 × 124 × 27 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 82 × 180 × 40 mm (szer./wys./gł.)

DETEKTORY

N OWOŚĆ

SYSTEMY
ALARMOWE

OR-DOM-JJ-926/W (biały), OR-DOM-JJ-926/B (czarny)
Zestaw domofonowy jednorodzinny, wandaloodporny, FORNAX

MONITORING

Współpraca: unifon OR-DOM-RL-901UD
Rozbudowa: maksymalnie o 1 unifon
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący unifon z elektrozaczepem: 2 × 0,8 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 60 × 140 × 23 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 45 × 117 × 15 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 98 × 215 × 68 mm (szer./wys./gł.)

WIZJERY

ELEKTROZACZEPY

NOWAK

ZAMKI SZYFROWE

Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm², do 100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący unifon z elektrozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 63 × 153 × 46 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 81 × 222 × 51 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
DOMOFONOWE

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl
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DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-DOM-SV-921
Zestaw domofonowy jednorodzinny, natynkowy, VIVI
Zestaw domofonowy jednorodzinny, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko,
dwustopniowa regulacja głośności dzwonka, zasilanie napięciem 12V DC z zasilacza zewnętrznego (w zestawie),
elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący unifon z elektrozaczepem: 2 × 0,8 mm2,
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 95 × 120 × 30 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 70 × 210 × 40 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-DOM-QH-911
Zestaw domofonowy jednorodzinny, podtynkowy, LEGIO
Zestaw domofonowy jednorodzinny, montaż podtynkowy, miejsce na nazwisko, otwieranie rygla za pomocą breloka
zbliżeniowego, unifon posiada wbudowany zasilacz i przewód zasilający, zasilanie poprzez bezpośrednie podłączenie
do 230V~, 50Hz, elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

ZAMKI SZYFROWE
ELEKTROZACZEPY

Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący panel zewnętrzny z elektrozaczepem: 2 × 0,8 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 110 × 140 × 35 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 100 × 130 × 18 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 100 × 217 × 45 mm (szer./wys./gł.)

OR-DOM-GS-925
Domofon mobilny GSM, FUTURA

WIZJERY

Domofon mobilny GSM, wykorzystuje dowolną kartę SIM do komunikacji za pośrednictwem sieci komórkowej,
a połączenia przyjmowane są na zaprogramowany przez użytkownika numer telefonu. Zdalne zwolnienie elektrozaczepu z telefonu komórkowego, łatwa i wygodna konfiguracja, możliwość zaprogramowania 3 numerów telefonu,
z którymi łączy się domofon, zasilanie napięciem 12V DC z zasilacza zewnętrznego (w zestawie), podświetlany przycisk
wywołania, imitacja kamery, elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania.

MONITORING

Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Wymiary: Ø85 × 27 mm (śr./gł.)

ATRAPY KAMER
DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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DP-11
Zestaw domofonowy jednorodzinny z interkomem, PANDA BAX

NOWAK

Zestaw domofonowy, jednorodzinny z interkomem (wewnętrzna komunikacja między unifonami), montaż natynkowy,
daszek ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko, 3 stopniowa regulacja głośności z całkowitym
wyciszeniem, 16 dźwięków dzwonka do wyboru, podświetlany przycisk zwolnienia elektrozaczepu. Zasilanie napięciem
12V DC z zasilacza zewnętrznego (jeden centralny zasilacz w zestawie), elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.
Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Przewód łączący unifony: do 30 m 4 × 0,5 mm², do 100 m 4 × 0,8 mm²
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 4 × 0,5 mm², do 100 m 4 × 0,8 mm²
Przewód łączący panel zewnętrzny z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 63 × 153 × 46 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 79 × 212 × 45 mm (szer./wys./gł.)

OR-DOM-RL-902
Zestaw domofonowy jednorodzinny z interkomem, FOSSA INTERCOM
Zestaw domofonowy jednorodzinny z interkomem (komunikacja między dwoma unifonami), montaż podtynkowy,
zastosowanie osłony OR-DOM-RL-901DN umożliwia montaż natynkowy, podświetlane miejsce na nazwisko, jeden
z unifonów posiada wbudowany zasilacz i przewód zasilający, zasilanie poprzez bezpośrednie podłączenie do 230V~, 50Hz,
elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.
Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Przewód łączący unifony: 8 × 0,8 mm2
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący unifon z elektrozaczepem: 2 × 0,8 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 116 × 200 × 54 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 100 × 165 × 40 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 98 × 215 × 68 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

OR-DOM-RE-920/W (biały), OR-DOM-RE-920/B (czarny), OR-DOM-RE-920/G (szary)
Zestaw domofonowy jednorodzinny z interkomem, bezsłuchawkowy, ELUVIO INTERCOM

OR-DOM-RL-903
Zestaw domofonowy dwurodzinny, FOSSA MULTI
Zestaw domofonowy dwurodzinny, montaż podtynkowy, zastosowanie osłony OR-DOM-RL-901DN umożliwia
montaż natynkowy, podświetlane miejsce na nazwiska, unifony posiadają wbudowany zasilacz i przewód zasilający,
zasilanie poprzez bezpośrednie podłączenie do 230V~, 50Hz, elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

OR-DOM-SV-922
Zestaw domofonowy dwurodzinny, VIVI MULTI

MONITORING

Zestaw domofonowy dwurodzinny, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, podświetlane miejsca na nazwiska,
dwustopniowa regulacja głośności dzwonka, zasilanie napięciem 12V DC z zasilacza zewnętrznego (w zestawie),
elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

WIZJERY

ELEKTROZACZEPY

Współpraca: unifon OR-DOM-RL-901UD
Rozbudowa: maksymalnie o 1 unifon
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący unifon z elektrozaczepem: 2 × 0,8 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 116 × 200 × 54 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 100 × 165 × 40 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 98 × 215 × 68 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący elektrozaczep z unifonem/panelem zewnętrznym: 2 × 0,8 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 56 × 124 × 41,5 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 90 × 137 × 26 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Zestaw domofonowy jednorodzinny z interkomem (komunikacja między dwoma unifonami), montaż natynkowy,
daszek ochronny w zestawie, unifon bezsłuchawkowy, zasilanie napięciem 12V DC z zasilacza zewnętrznego
(w zestawie), dodatkowe sterowanie bramą, dwa różne dźwięki dzwonka (oddzielny dla wywołania i dla interkomu),
elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

OR-DOM-QH-912
Zestaw domofonowy dwurodzinny, podtynkowy, LEGIO MULTI
Zestaw domofonowy dwurodzinny, montaż podtynkowy, miejsce na nazwisko, otwieranie rygla za pomocą breloka
zbliżeniowego, unifon posiada wbudowany zasilacz i przewód zasilający, zasilanie poprzez bezpośrednie podłączenie
do 230V~, 50Hz, elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

Zestaw domofonowy jednorodzinny, 2-żyłowy, natynkowy, SAGITTA
Zestaw domofonowy 2-żyłowy, może być podłączony na zwykłej instalacji dzwonkowej, montaż natynkowy, daszek
ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko, możliwość stworzenia systemu 2-rodzinnego, dodatkowe
sterowanie bramą, dwustopniowa regulacja głośności dzwonka, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego
unifonu, zasilanie 18V DC z zasilacza na szynę DIN (w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza do gniazdka,
(OR-DOM-SG-918ZS), elektrozaczep (zalecany z funkcją pamięci) nie wymaga dodatkowego zasilania.

BARIERY
PODCZERWIENI

Współpraca: unifon OR-DOM-SG-918UD
Rozbudowa: maksymalnie o 3 unifony
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący elektrozaczep z panelem zewnętrznym: 2 × 1 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 95 × 120 × 30 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 70 × 210 × 40 mm (szer./wys./gł.)

SYSTEMY
ALARMOWE

OR-DOM-SG-918

MINI ALARMY

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący elektrozaczep z kasetą zewnętrzną: 2 × 0,8 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 110 × 140 × 35 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 100 × 217 × 45 mm (szer./wys./gł.)

DETEKTORY

ATRAPY KAMER

Współpraca: brak
Rozbudowa: brak
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący unifon z elektrozaczepem: 2 × 0,8 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 95 × 180 × 30 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 70 × 210 × 40 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS
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DZWONKI
PRZEWODOWE
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DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-DOM-SL-923
Zestaw domofonowy jednorodzinny, 2-żyłowy, natynkowy, SALEM

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Zestaw domofonowy 2-żyłowy, może być podłączony na zwykłej instalacji dzwonkowej, montaż natynkowy, daszek
ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko, słuchawka magnetyczna, dodatkowe sterowanie bramą, płynna
regulacja głośności dzwonka z całkowitym wyciszeniem, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego unifonu,
zasilanie 18V DC z zasilacza na szynę DIN (w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza do gniazdka (OR-DOM-SG-918ZS),
dwa oddzielne dźwięki dzwonka (osobny dla wizyty i dla interkomu), elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Współpraca: unifon OR-DOM-SL-923UD
Rozbudowa: maksymalnie o 3 unifony
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący elektrozaczep z panelem zewnętrznym: 2 × 1 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 90 × 135 × 30 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 105 × 210 × 26 mm (szer./wys./gł.)

OR-DOM-IS-916/B
ZAMKI SZYFROWE
ELEKTROZACZEPY
WIZJERY
MONITORING
ATRAPY KAMER
DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Zestaw domofonowy jednorodzinny, wandaloodporny, CORS S
Zestaw domofonowy jednorodzinny, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy (daszek
ochronny w zestawie), zastosowanie ramki OR-DOM-IS-916RP umożliwia montaż podtynkowy, dotykowy panel
unifonu z podświetlanymi przyciskami, słuchawka magnetyczna, możliwość zmiany dźwięku dzwonka (11 dźwięków
do wyboru) oraz wyciszenia, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego unifonu, zasilanie 14V DC z zasilacza
zewnętrznego (w zestawie), elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania.
Współpraca: unifon OR-DOM-IS-916UD/B, OR-DOM-IS-917UD/B
Rozbudowa: maksymalnie o 3 unifony
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 3 × 0,5 mm2, do 100 m 3 × 0,8 mm2
Przewód łączący elektrozaczep z unifonem/kasetą zewnętrzną: 2 × 1 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 70 × 160 × 27 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 48 × 128 × 27 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 47 × 174 × 32 mm (szer./wys./gł.)

OR-DOM-IS-917/B
Zestaw domofonowy jednorodzinny, bezsłuchawkowy, CORS B
Zestaw domofonowy jednorodzinny, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy (daszek
ochronny w zestawie), zastosowanie ramki OR-DOM-IS-916RP umożliwia montaż podtynkowy, unifon bezsłuchawkowy,
głośnomówiący, dotykowy panel unifonu z podświetlanymi przyciskami, możliwość zmiany dźwięku dzwonka
(11 dźwięków do wyboru) oraz wyciszenia, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego unifonu, zasilanie 14V DC
z zasilacza zewnętrznego (w zestawie), elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania.
Współpraca: unifon OR-DOM-IS-916UD/B, OR-DOM-IS-917UD/B
Rozbudowa: maksymalnie o 3 unifony
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 3 × 0,5 mm2, do 100 m 3 × 0,8 mm2
Przewód łączący elektrozaczep z unifonem/panelem zewnętrznym: 2 × 1 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 70 × 160 × 27 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 48 × 128 × 27 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 47 × 174 × 19,5 mm (szer./wys./gł.)

OR-DOM-SG-919
Zestaw domofonowy dwurodzinny, 2-żyłowy, natynkowy, SAGITTA MULTI
Zestaw domofonowy 2-żyłowy, może być podłączony na zwykłej instalacji dzwonkowej, montaż natynkowy, daszek
ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko, możliwość stworzenia systemu 3 lub 4-rodzinnego,
dodatkowe sterowanie bramą, dwustopniowa regulacja głośności dzwonka, funkcja interkomu (komunikacja między
dwoma unifonami w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego unifonu, zasilanie 18V DC z zasilacza
na szynę DIN (w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza do gniazdka (OR-DOM-SG-918ZS), elektrozaczep (zalecany
z funkcją pamięci) nie wymaga dodatkowego zasilania.
Współpraca: unifon OR-DOM-SG-918UD
Rozbudowa: maksymalnie o 3 unifony
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący elektrozaczep z panelem zewnętrznym: 2 × 1 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 95 × 180 × 30 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 70 × 210 × 40 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

OR-DOM-RL-901DN
Daszek ochronny do domofonów z serii FOSSA
Daszek do montażu natynkowego, do zastosowania z kasetami zewnętrznymi domofonów: OR-DOM-RL-901;
OR-DOM-RL-902, OR-DOM-RL-903, chroni dodatkowo przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonany
z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary.
Wymiary: 116 × 200 × 54 mm (szer./wys./gł.)

OR-DOM-RL-901UD

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE
ZESTAWY
DOMOFONOWE

Zestaw domofonowy dwurodzinny, 2-żyłowy, natynkowy, SALEM MULTI
Zestaw domofonowy 2-żyłowy, może być podłączony na zwykłej instalacji dzwonkowej, montaż natynkowy, daszek
ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko, słuchawka magnetyczna, dodatkowe sterowanie bramą, płynna
regulacja głośności dzwonka z całkowitym wyciszeniem, funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu
dodatkowego unifonu, zasilanie 18V DC z zasilacza na szynę DIN (w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza do gniazdka
(OR-DOM-SG-918ZS), dwa oddzielne dźwięki dzwonka (osobny dla wizyty i dla interkomu), elektrozaczep nie wymaga
dodatkowego zasilania.
Współpraca: unifon OR-DOM-SL-923UD
Rozbudowa: maksymalnie o 3 unifony
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący elektrozaczep z panelem zewnętrznym: 2 × 1 mm2
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 90 × 135 × 30 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (unifonu): 105 × 210 × 26 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-DOM-SL-924

ZAMKI SZYFROWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

OR-DOM-SG-918UD
Unifon z funkcja interkomu do rozbudowy domofonów z serii SAGITTA
Unifon do rozbudowy zestawów domofonowych OR-DOM-SG-918 i OR-DOM-SG-919, 2-żyłowy, dodatkowe
sterowanie bramą, regulacja głośności dzwonka (przełącznik dwupozycyjny), funkcja interkomu.
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m 2 × 0,8 mm2
Wymiary: 70 × 210 × 40 mm (szer./wys./gł.)

OR-DOM-SL-923UD
Unifon z funkcją interkomu do rozbudowy domofonów z serii SALEM

WIZJERY
MINI ALARMY

Unifon do rozbudowy zestawów domofonowych OR-DOM-SL-923 i OR-DOM-SL-924, 2-żyłowy, słuchawka
magnetyczna, dodatkowe sterowanie bramą, płynna regulacja głośności dzwonka do całkowitego wyciszenia,
dwa oddzielne dźwięki dzwonka (osobny dla wizyty i dla interkomu), funkcja interkomu.

MONITORING

Przewód łączący panel zewnętrzy z unifonem: do 30 m 3 × 0,5 mm², do 100 m 3 × 0,8 mm²
Wymiary: 82 × 180 × 40 mm (szer./wys./gł.)

ATRAPY KAMER

Unifon do rozbudowy zestawu domofonowego OR-DOM-JJ-926, dodatkowe sterowanie bramą, płynna regulacja
głośności dzwonka, funkcja interkomu, zasilanie 12V DC z zasilacza zewnętrznego (w zestawie).

DETEKTORY

N OWOŚĆ

Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m: 2 × 0,8 mm2
Wymiary: 105 × 210 × 26 mm (szer./wys./gł.)

OR-DOM-IS-916UD/B
Unifon z funkcją interkomu do rozbudowy domofonów z serii CORS
Unifon do rozbudowy zestawów domofonowych OR-DOM-IS-916/B oraz OR-DOM-IS-917/B, dotykowy panel
z podświetlanymi przyciskami, słuchawka magnetyczna, możliwość zmiany dźwięku dzwonka, funkcja interkomu,
zasilanie 14V DC z zasilacza zewnętrznego (w zestawie).
Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 3 × 0,5 mm2, do 100 m 3 × 0,8 mm2
Wymiary: 47 × 174 × 32 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

SYSTEMY
ALARMOWE

OR-DOM-JJ-926UD/W (biały), OR-DOM-JJ-926UD/B (czarny)
Unifon z funkcją interkomu do rozbudowy domofonów z serii FORNAX

BARIERY
PODCZERWIENI

AKCESORIA DOMOFONOWE

Przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m 2 × 0,8 mm2
Wymiary: 98 × 215 × 68 mm (szer./wys./gł.)

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Unifon do rozbudowy zestawów domofonowych OR-DOM-RL-901, OR-DOM-RL-903, OR-DOM-RL-913, posiada
wbudowany zasilacz i przewód zasilający, zasilanie poprzez bezpośrednie podłączenie do 230V~, 50Hz.

ELEKTROZACZEPY

Unifon do rozbudowy domofonów z serii FOSSA i ENSIS
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DZWONKI
PRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-DOM-JJ-926KD
Panel zewnętrzny do rozbudowy domofonów z serii FORNAX

N OWOŚĆ

Panel zewnętrzny do rozbudowy zestawu domofonowego OR-DOM-JJ-926, wandaloodporna obudowa, montaż
podtynkowy lub natynkowy, daszek ochronny w zestawie.

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Przewód łączący panel zewnętrzy z unifonem: do 30 m 3 × 0,5 mm², do 100 m 3 × 0,8 mm²
Przewód łączący elektrozaczep z panelem zewnętrznym: 2 × 0,8 mm²
Wymiary modułu zewnętrznego (panelu): 70 × 160 × 27 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 44 × 124 × 27 mm (szer./wys./gł.)

IKA-5P-B

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Unifon wielolokatorski do instalacji 4, 5, 6 żyłowych, IKA
Unifon domofonowy do zastosowania z kasetami domofonowymi wielolokatorskimi. Pracuje w instalacjach (3+n);
(4+n); (5+n). Dostępne kolory: biały.
Wymiary: 80 × 200 × 40 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

TK-6
Unifon wielolokatorski do instalacji 4, 5, 6 żyłowych, WEKTA
Unifon domofonowy do zastosowania z kasetami domofonowymi wielolokatorskimi. Pracuje w instalacjach (3+n);
(4+n); (5+n). Dostępne kolory: biały, czarny, beżowy, brązowy.

ELEKTROZACZEPY

PA-456
Unifon wielolokatorski do instalacji 4, 5, 6 żyłowych, PROEL

WIZJERY

Unifon domofonowy do zastosowania z kasetami domofonowymi wielolokatorskimi. Pracuje w instalacjach (3+n);
(4+n); (5+n). Dostępne kolory: biały.
Wymiary: 85 × 210 × 50 mm (szer./wys./gł.)

MONITORING

SLIM

ATRAPY KAMER

Unifon wielolokatorski do instalacji 2-żyłowych, CYFRAL
Unifon domofonowy, analogowy przeznaczony do pracy w systemach dwużyłowych z centralami domofonowymi
CYFRAL typ TD3, TD4, TD6, CC-1000/1500, sekretność rozmów – brak podsłuchu między lokatorami, 3-stopniowa
regulacja głośności z możliwością całkowitego wyciszenia, prosty sposób podłączenia (bez konieczności lutowania),
zasilanie z centrali domofonowej.

DETEKTORY

Wymiary: 78 × 195 × 26 mm (szer./wys./gł.)

SMART
Unifon wielolokatorski do instalacji 2-żyłowych, CYFRAL

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Unifon domofonowy, analogowy przeznaczony do pracy w systemach dwużyłowych z centralami domofonowymi
CYFRAL typ TD3, TD4, TD6, CC-1000/1500, sekretność rozmów – brak podsłuchu między lokatorami, 3-stopniowa
regulacja głośności z możliwością całkowitego wyciszenia, prosty sposób podłączenia (bez konieczności lutowania),
zasilanie z centrali domofonowej, dodatkowy przycisk wielofunkcyjny, który umożliwia np. włączenie oświetlenia,
otwarcie bramy, itp. możliwe uruchomienie elektrozaczepu bez podnoszenia słuchawki, dostępne kolory: biały, szarobiały, biało-czarny, czarno-szary, czarny.

MINI ALARMY

Wymiary: 84 × 198 × 34 mm (szer./wys./gł.)

SMART 5P
Unifon wielolokatorski do instalacji 4,5,6-żyłowych, CYFRAL

SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Unifon domofonowy, analogowy przeznaczony do pracy w systemach 4,5,6-przewodowych z centralami
domofonowymi, 3-stopniowa regulacja głośności z możliwością całkowitego wyciszenia, prosty sposób podłączenia
(bez konieczności lutowania), zasilanie z centrali domofonowej, dodatkowy przycisk wielofunkcyjny, który umożliwia
np. włączenie oświetlenia, otwarcie bramy, itp. możliwe uruchomienie elektrozaczepu bez podnoszenia słuchawki,
dostępne kolory: biały, szaro-biały, biało-czarny, czarno-szary, czarny.
Wymiary: 84 × 198 × 34 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

AKCESORIA DOMOFONOWE

Wymiary: 80 × 205 × 50 mm (szer./wys./gł.)

TK-7
Unifon wielolokatorski do instalacji cyfrowych, WEKTA

Wymiary: 80 × 205 × 50 mm (szer./wys./gł.)

PC-512
Unifon wielolokatorski do instalacji cyfrowych, PROEL
Unifon domofonowy do zastosowania z kasetami domofonowymi wielolokatorskimi. Pracuje w instalacjach cyfrowych.
Dostępne kolory: biały.

SMART-D
Unifon domofonowy, cyfrowy przeznaczony do pracy w systemach 2-przewodowych z centralami domofonowymi
CYFRAL typ CC-2000, sekretność rozmów – brak podsłuchu między lokatorami, 3-stopniowa regulacja głośności
z możliwością całkowitego wyciszenia, prosty sposób podłączenia (bez konieczności lutowania), zasilanie z centrali
domofonowej, dodatkowy przycisk wielofunkcyjny, który umożliwia np. włączenie oświetlenia, otwarcie bramy, itp.
możliwe uruchomienie elektrozaczepu bez podnoszenia słuchawki, dostępne kolory: biały, szaro-biały, biało-czarny,
czarno-szary, czarny.

OR-AD-5002
Unifon wielolokatorski

Wymiary: 80 × 210 × 50 mm (szer./wys./gł.)

T90
Zasilacz na szynę DIN 12V DC

Wymiary: 60 × 88 × 65 mm (szer./wys./gł.)

OR-AE-1388
Zasilacz na szynę DIN 12V DC
Zasilacz przystosowany do montażu w rozdzielni prądowej na szynę DIN, napięcie wyjścia: 12V DC/1250mA.

SYSTEMY
ALARMOWE

Wymiary: 25 × 92,5 × 56 mm (szer./wys./gł.)

MINI ALARMY

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Zasilacz przystosowany do montażu w rozdzielni prądowej na szynę DIN, napięcie wyjścia: 12V DC/400mA.

DETEKTORY

ATRAPY KAMER

Unifon domofonowy przeznaczony do pracy w systemach dwużyłowych do zastosowania z kasetami domofonowymi
wielolokatorskimi WL-02NE. Unifon posiada regulację głośności dzwonka. Dostępny kolor: biały.

MONITORING

WIZJERY

Wymiary: 84 × 198 × 34 mm (szer./wys./gł.)

OR-AD-5001
Zasilacz stabilizowany 12V DC
Zasilacz stabilizowany przystosowany do pracy w szerokim zakresie napięć wejściowych, napięcie wejścia:
AC100–240V, napięcie wyjścia: 12V DC/1A, kabel 230V (w zestawie).
Wymiary: 60 × 115 × 60 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

AKCESORIA DOMOFONOWE

Unifon wielolokatorski do instalacji cyfrowych, CYFRAL

ELEKTROZACZEPY

ZAMKI SZYFROWE

Wymiary: 85 × 210 × 50 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Unifon domofonowy wyposażony w dekoder adresujący, przeznaczony do pracy w systemach dwużyłowych
z centralami takich firm jak Laskomex, Proel. Unifon posiada płynną regulację wywołania, wkładka słuchawkowa
o impedancji ok. 50–140 Ohm, przycisk otwierania zamka i przycisk funkcyjny, max napięcie 24V przy maksymalnym
prądzie wynoszącym 1A. Dostępne kolory: biały, czarny.

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl
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OR-VID-IP-1045
Wideodomofon SECURITY IP

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Wideodomofon IP to nowoczesne urządzenie obsługiwane za pomocą prostej aplikacji na urządzenia mobilne
z systemem iOS oraz Android. Zastosowanie protokołu IP daje możliwość zdalnego podglądu otoczenia i sterowania
elektrozaczepem za pomocą smartfona lub tabletu w obszarze sieci domowej jaki i poza nią. Wideodomofon
do poprawnego działania potrzebuje połączenia z siecią internetową za pomocą przewodowej sieci domowej LAN
lub przez bezprzewodową sieć WiFi. Wideo kaseta umożliwia montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie,
oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 12V DC,
elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania (brak w zestawie).
Współpraca: OR-VID-IP-1045DB
Rozbudowa: maksymalnie o 1 dzwonek
Wymiary wideo kamery: 54 × 134 × 30 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-VID-IP-1046
Bramka IP do zestawów wideoodomofonowych

ZAMKI SZYFROWE

Bramka IP to nowoczesne urządzenie, które przekierowuje połączenie z dowolnego 4 żyłowego wideodomofonu na smartfona.
Obsługa za pomocą prostej aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android. Zastosowanie protokołu IP daje
możliwość zdalnego podglądu otoczenia, przeprowadzenia rozmowy, robienia zdjęć i sterowania elektrozaczepem za pomocą
smartfona lub tabletu w obszarze sieci domowej jak i poza nią. Urządzenie do poprawnego działania potrzebuje połączenia
z siecią internetową za pomocą przewodowej sieci domowej LAN lub przez bezprzewodową sieć WiFi. Łatwa konfiguracja
(bez wymaganego stałego adresu IP), podłączenie w szereg pomiędzy panelem zewnętrznym a monitorem, zasilanie prądem
stałym z zasilacza do gniazdka 12V DC, elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V prądu stałego.
Współpraca: dowolny zestaw wideodomofonowy 4 żyłowy
Wymiary: 80 × 120 × 22 mm (szer./wys./gł.)

ELEKTROZACZEPY

OR-VID-XT-1043
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, bezprzewodowy HABEO MEMO 2,4˝
2,4GHz

Zestaw wideodomofonowy kolorowy w bezprzewodowej technologii cyfrowej, wyświetlacz LCD 2,4˝, zasięg w terenie
otwartym do 75 m, płynna regulacja parametrów wyświetlacza (jasności obrazu i głośności rozmowy), montaż natynkowy,
oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, moduł pamięci wewnętrznej słuchawki zapamiętuje
ok. 100 kolorowych obrazów, zapis zdjęć w trybie ręcznym i automatycznym, akumulator (Li-ion 3,7V, 1100mAh)
wbudowany w słuchawkę, ładowany z bazy 12V o wydłużonym czasie działania, zasilanie wideo kamery z zasilacza 12V DC
(brak w zestawie) lub bateryjne 2 × C (brak w zestawie), elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V prądu stałego.

WIRELESS

WIZJERY
MONITORING

Współpraca: słuchawka wideo OR-VID-XT-1043PMV, kamera OR-VID-XT-1043KV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 słuchawkę, 1 kamerę
Wymiary wideo kamery: 86 × 160 × 54 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (słuchawki): 51 × 172 × 18 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary zewnętrzne bazy: 113 × 118 × 38,5 mm (szer./wys./gł.)

ATRAPY KAMER

OR-VID-XL-1047
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, bezprzewodowy, SOLDA MEMO 2,4˝
2,4GHz

WIRELESS

DETEKTORY

Kieszeń
na baterie
Model: OR-VID-XL-1047BK
(opcja dodatkowa)

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Zestaw wideodomofonowy kolorowy w bezprzewodowej technologii cyfrowej, wyświetlacz LCD 2,4˝, zasięg w terenie
otwartym do 75 m, płynna regulacja parametrów wyświetlacza (jasności obrazu i głośności rozmowy), montaż
natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, moduł pamięci wewnętrznej słuchawki
zapamiętuje ok. 50 kolorowych obrazów, zapis zdjęć w trybie ręcznym i automatycznym, zasilanie słuchawki
3 × 1,2V/800mAh (akumulator w zestawie), zasilanie wideo kamery z zasilacza 12V DC (brak w zestawie). Istnieje
możliwość podłączenia akumulatora podtrzymującego zasilanie w razie jego zaniku w sieci elektrycznej, konieczna jest
rozbudowa o puszkę ochronną typu B oraz kieszeń na 4 akumulatory AA 1,2V/700mAh (OR-VID-XL-1047BK) (wtedy
brak sterowania elektrozaczepem). Elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania 12V prądu stałego.
Współpraca: kamera OR-VID-XL-1047KV, kieszeń na akumulatory (4 × AA) OR-VID-XL-1047BK,
Rozbudowa: maksymalnie o 3 kamery
Wymiary wideo kamery: 86 × 160 × 54 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (słuchawki): 50 × 165 × 28 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary zewnętrzne bazy: 48,5 × 125,5 × 40 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-XE-1051
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, bezprzewodowy, SEMIS MEMO 2,4˝
2,4GHz

WIRELESS

NOWAK

N OWOŚĆ

Zestaw wideodomofonowy kolorowy w bezprzewodowej technologii cyfrowej, wyświetlacz LCD 2,4˝, zasięg w terenie
otwartym do 150 m, płynna regulacja parametrów wyświetlacza (jasności obrazu, głośności rozmowy i dźwięku
wywołania), 3 dźwięki dzwonka do wyboru, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, moduł pamięci wewnętrznej słuchawki zapamiętuje
ok. 100 kolorowych obrazów, zapis zdjęć w trybie ręcznym i automatycznym, akumulator (Li-ion 3,7V, 1100mAh)
wbudowany w słuchawkę, ładowany z bazy, zasilanie wideo kamery z zasilacza 12V DC (brak w zestawie) lub bateryjne
2 × LR14 (brak w zestawie), elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V prądu stałego.
Współpraca: słuchawka wideo OR-VID-XE-1051PMV, kamera OR-VID-XE-1051KV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 słuchawkę, 1 kamerę
Wymiary wideo kamery: 105 × 167 × 50 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary modułu wewnętrznego (słuchawki): 52,7 × 188,2 × 26,3 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary zewnętrzne bazy: 80 × 95,2 × 103,7 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

OR-VID-JS-1021
Zestaw wideodomofonowy kolorowy EQUES 4˝

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 4˝, obsługuje dwa wejścia
(możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu
oraz głośności rozmowy i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera w aluminiowej obudowie, montaż
natynkowy, daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie
w nocy, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC, elektrozaczep
o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Współpraca: monitory: OR-VID-JS-1021MV, OR-VID-JS-1044PMV, OR-VID-JS-1040PMV,
kamery: OR-VID-JS-1021KV, OR-VID-JS-1044KV, OR-VID-JS-1040KV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory, 1 kamerę
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 89 × 145 × 58 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 180 × 122 × 23 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-JS-1044

ZAMKI SZYFROWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z modułem pamięci, pin hole, LIBER MEMO 4,3˝

ELEKTROZACZEPY

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor słuchawkowy LCD 4,3˝, dotykowy panel monitora
z podświetlanymi przyciskami, obsługuje dwa wejścia (możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), moduł
pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok. 20 kolorowych obrazów, zapis zdjęć w trybie automatycznym, płynna
regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka do wyboru,
kamera CCD typu „pin-hole” w wandaloodpornej obudowie, montaż natynkowy lub podtynkowy, daszek ochronny
w zestawie, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem
stałym z zasilacza 13,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga
dodatkowego zasilania.

MONITORING

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 4,3˝, dotykowy panel monitora
z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i nasycenia koloru obrazu
oraz głośności rozmowy), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera do montażu natynkowego, daszek ochronny
w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, funkcja interkomu
po zastosowaniu dodatkowego monitora, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza 12V DC,
elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.
NOWAK

VDP-50
Zestaw wideodomofonowy kolorowy PLUTON 7˝
Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, dotykowy panel monitora
z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności
i koloru obrazu), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CMOS, montaż natynkowy, daszek ochronny
w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, funkcja interkomu
po zastosowaniu dodatkowego monitora, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza
do gniazdka 12V DC, elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga
dodatkowego zasilania.

BARIERY
PODCZERWIENI

Współpraca: monitor VDP-50MV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 monitor
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm², do 100 m 4 × 0,8 mm²
Przewód łączący kamerę z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary wideo kamery: 63 × 152 × 45 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 214 × 151 × 18 mm (szer./wys./gł.)

MINI ALARMY

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Współpraca: monitor OR-VID-MT-1050MV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 monitor
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 58 × 145 × 30 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 142 × 145 × 19 mm (szer./wys./gł.)

DETEKTORY

ATRAPY KAMER

N OWOŚĆ

SYSTEMY
ALARMOWE

OR-VID-MT-1050

WIZJERY

Współpraca: monitory: OR-VID-JS-1021MV, OR-VID-JS-1044PMV, OR-VID-JS-1040PMV,
kamery: OR-VID-JS-1021KV, OR-VID-JS-1044KV, OR-VID-JS-1040KV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory, 1 kamerę
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 70 × 160 × 27 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 44 × 124 × 27 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 189 × 191 × 25 mm (szer./wys./gł.)

Zestaw wideodomofonowy kolorowy DUX 4,3˝

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl
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VDP-51
Zestaw wideodomofonowy kolorowy PLUTON 7˝

ZESTAWY
DOMOFONOWE

NOWAK

N OWOŚĆ

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, dotykowy panel monitora
z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności
i koloru obrazu), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CMOS, montaż natynkowy, daszek ochronny
w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, funkcja interkomu
po zastosowaniu dodatkowego monitora, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza
do gniazdka 12V DC, elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga
dodatkowego zasilania.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Współpraca: monitor VDP-50MV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 monitor
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm², do 100 m 4 × 0,8 mm²
Przewód łączący kamerę z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary wideo kamery: 63 × 152 × 45 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 214 × 151 × 18 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

VDP-40
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, z czytnikiem breloków CHARON 7˝
Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, płynna regulacja parametrów
monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu), kamera CMOS, montaż natynkowy daszek
ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, otwieranie
rygla za pomocą breloka zbliżeniowego, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC, elektrozaczep
o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

ELEKTROZACZEPY

Współpraca: monitor VDP-40MV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 monitor
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm², do 100 m 5 × 0,8 mm²
Przewód łączący kamerę z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary wideo kamery: 90 × 180 × 20 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 220 × 160 × 19,5 mm (szer./wys./gł.)

WIZJERY
MONITORING

VDP-52

ATRAPY KAMER
DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Zestaw wideodomofonowy kolorowy z szyfratorem CERES 7˝

N OWOŚĆ

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, dotykowy panel monitora
z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności
i koloru obrazu), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CMOS, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie,
miejsce na nazwisko, oświetlenie jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, dodatkowe sterowanie bramą,
klawiatura numeryczna umożliwia otwarcie rygla za pomocą kodu, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka
15V DC, elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
NOWAK

Współpraca: monitor VDP-52MV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 monitor
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm², do 100 m 4 × 0,8 mm²
Przewód łączący kamerę z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary wideo kamery: 58 × 169 × 29 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 214 × 152 × 18 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-JS-1040/B (czarny), OR-VID-JS-1040/W (biały)
Zestaw wideodomofonowy kolorowy z modułem pamięci, pin hole, ARCUS MEMO 7˝
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora w dwóch kolorach (biały i czarny)
z podświetlanymi przyciskami, moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok. 20 kolorowych obrazów, zapis
zdjęć w trybie automatycznym, płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy
i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD typu „pin-hole” w wandaloodpornej obudowie, montaż
natynkowy, daszek ochronny w zestawie, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, dodatkowe
sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym
i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
Współpraca: monitory: OR-VID-JS-1021MV, OR-VID-JS-1044PMV, OR-VID-JS-1040PMV,
kamery: OR-VID-JS-1021KV, OR-VID-JS-1044KV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory, 1 kamerę
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 43,2 × 140,6 × 29,3 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 240 × 114 × 12 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora w dwóch kolorach (biały i czarny) z podświetlanymi
przyciskami, moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok. 20 kolorowych obrazów, zapis zdjęć w trybie
automatycznym, płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy i dzwonka), 9 dźwięków
dzwonka do wyboru, kamera CCD typu „pin-hole” w wandaloodpornej obudowie, montaż natynkowy, daszek ochronny
w zestawie, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego,
dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym
i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

MONITORING

WIZJERY

Współpraca: monitory: OR-VID-JS-1021MV, OR-VID-JS-1044PMV, OR-VID-JS-1040PMV,
kamery: OR-VID-JS-1021KV, OR-VID-JS-1044KV, OR-VID-JS-1040KV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory, 1 kamerę
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 43,2 × 140,6 × 29,3 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 240 × 114 × 12 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora w dwóch kolorach (biały i czarny)
z podświetlanymi przyciskami, moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok. 20 kolorowych obrazów, zapis
zdjęć w trybie automatycznym, płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy
i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD typu „pin-hole” w wandaloodpornej obudowie, montaż
natynkowy, daszek ochronny w zestawie, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, zastosowanie funkcji
bluetooth daje możliwość zdalnego (ok. 4 m) otwierania furtki lub bramy za pomocą prostej aplikacji na urządzenia
mobilne, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu
nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

ELEKTROZACZEPY

N OWOŚĆ

OR-VID-CK-1039
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, pin hole, BASTION 7˝
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja
parametrów monitora (jasności i koloru obrazu oraz głośności dzwonka), 4 dźwięki dzwonka do wyboru, kamera CCD
typu „pin-hole” w wandaloodpornej obudowie, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, oświetlenie
podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora, dodatkowe
sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza na szynę 15V DC, elektrozaczep z funkcją pamięci o napięciu
stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Współpraca: monitor OR-VID-CK-1039MV, kamera OR-VID-CK-1039KV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 monitor, 1 kamerę
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 39 × 129 × 23 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: (szer./wys./gł.)

ATRAPY KAMER

OR-VID-JS-1054/B (czarny), OR-VID-JS-1054/W (biały)
Zestaw wideodomofonowy kolorowy z bluetooth ARCUS BLUETOOTH 7˝

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Współpraca: monitory: OR-VID-JS-1021MV, OR-VID-JS-1044PMV, OR-VID-JS-1040PMV,
kamery: OR-VID-JS-1021KV, OR-VID-JS-1044KV, OR-VID-JS-1040KV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory, 1 kamerę
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 43,2 × 140,6 × 29,3 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 240 × 114 × 12 mm (szer./wys./gł.)

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

N OWOŚĆ

DETEKTORY

OR-VID-JS-1053/B (czarny), OR-VID-JS-1053/W (biały)
Zestaw wideodomofonowy kolorowy z czytnikiem breloków ARCUS RFID 7˝

ZESTAWY
DOMOFONOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

OR-VID-VP-1028

BARIERY
PODCZERWIENI

Współpraca: monitor OR-VID-VP-1009MV, wideo unifon OR-VID-VP-1009UV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory, 1 wideo unifon
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 109 × 158 × 57 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 232 × 140 × 21 mm (szer./wys./gł.)

SYSTEMY
ALARMOWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, dotykowy panel monitora
z podświetlanymi przyciskami, regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka),
14 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego,
dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza
na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA
nie wymaga dodatkowego zasilania.

MINI ALARMY

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z czytnikiem breloków ARX N 7˝

LIVING INNOVATIONS
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www.orno.pl
DZWONKI
PRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-VID-VP-1029
Zestaw wideodomofonowy kolorowy z czytnikiem breloków ARX P 7˝

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 14 dźwięków
dzwonka do wyboru, kamera CCD, montaż podtynkowy, miejsce na nazwisko, oświetlenie super jasnymi diodami LED
umożliwia widzenie w nocy, otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie
prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD,
elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Współpraca: monitor OR-VID-VP-1009MV, wideo unifon OR-VID-VP-1009UV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory, 1 wideo unifon
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 122 × 182 × 48 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 93 × 144,7 × 38 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 232 × 140 × 21 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

OR-VID-VP-1049/B (czarny), OR-VID-VP-1049/W (biały)
Zestaw wideodomofonowy kolorowy z szyfratorem CRUX 7˝

ELEKTROZACZEPY
WIZJERY
MONITORING
ATRAPY KAMER
DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, dotykowy panel monitora
z podświetlanymi przyciskami, regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru
obrazu) 14 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie,
podświetlane miejsce na nazwisko, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, oświetlenie klawiatury
numerycznej przy niskim natężeniu światła, dodatkowe sterowanie bramą, klawiatura numeryczna umożliwia
wprowadzenie ustawień czasu otwarcia rygla oraz zmianę kodu otwarcia, zasilanie prądem stałym z zasilacza
do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD, elektrozaczep o napięciu stałym 12V
i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
NOWAK

Współpraca: monitor OR-VID-VP-1009MV, wideo unifon OR-VID-VP-1009UV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory i 1 unifon
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm², do 100 m 5 × 0,8 mm²
Przewód łączący kamerę z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary wideo kamery: 56 × 124 × 42 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 232 × 140 × 21 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EG-1052/B (czarny), OR-VID-EG-1052/W (biały)
Zestaw wideodomofonowy kolorowy z szyfratorem i czytnikiem breloków NUMERUS 7˝

N OWOŚĆ

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, obudowa
w dwóch kolorach (białym i czarnym), menu OSD w języku polskim i angielskim, płynna regulacja parametrów monitora
(jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka oraz długości dzwonienia), 12 dźwięków dzwonka do wyboru,
wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie
w nocy, oświetlenie klawiatury numerycznej przy niskim natężeniu światła, klawiatura numeryczna umożliwia
zalogowanie 100 użytkowników, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym
z zasilacza do gniazda 14,5V DC, elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.
Współpraca: monitor OR-VID-EG-1052MV, kamera OR-VID-EG-1052KV, kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 48 × 133,2 × 15,5 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-VP-2005
Zestaw wideodomofonowy dwurodzinny, kolorowy z czytnikiem breloków ARX MULTI N 7˝
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, dotykowy panel monitora
z podświetlanymi przyciskami, regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka),
14 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego,
dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza
na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA
nie wymaga dodatkowego zasilania.
Współpraca: monitor OR-VID-VP-1009MV, wideo unifon OR-VID-VP-1009UV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory, 1 wideo unifon
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 109 × 158 × 57 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 232 × 140 × 21 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

Zestaw wideodomofonowy dwurodzinny kolorowy, z czytnikiem breloków ARX MULTI P 7˝
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, dotykowy panel monitora
z podświetlanymi przyciskami, regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka),
14 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD, montaż podtynkowy, miejsce na nazwisko, oświetlenie super jasnymi
diodami LED umożliwia widzenie w nocy, otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego, dodatkowe sterowanie
bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu
nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z modułem pamięci, pin-hole, TURRIS MEMO 7˝
Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia
(możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami,
moduł pamięci wewnętrznej monitora, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy
i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD typu “pin-hole” w wandaloodpornej obudowie, montaż
natynkowy lub opcjonalnie podtynkowy (wymagana puszka OR-VID-AR-1031RP brak w zestawie), daszek ochronny
w zestawie, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka
13,5V DC, elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V prądu stałego.

Zestaw wideodomofonowy kolorowy 2-żyłowy, z modułem pamięci, TEXTUS MEMO 7˝
Zestaw wideodomofonowy kolorowy oparty na 2-żyłowym systemie połączeń, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy
LCD 7˝, dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, moduł pamięci wewnętrznej monitora, zapis zdjęć
w trybie ręcznym lub automatycznym, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy
i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw kamery, wandaloodporna
obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, daszek ochronny w komplecie, oświetlenie podczerwienią
umożliwia widzenie w nocy, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora, dodatkowe sterowanie
bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 18V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu
nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

DETEKTORY

Współpraca: monitor OR-VID-AT-1036PMV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 monitor
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 2 × 0,5 mm2, do 100 m 2 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 112,3 × 171,8 × 36,6 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 208 × 138 × 22 mm (szer./wys./gł.)

ATRAPY KAMER

OR-VID-AT-1036

MONITORING

WIZJERY

Współpraca: monitor OR-VID-AR-1031PMV, kamera OR-VID-AR-1031KV
Rozbudowa: maksymalnie o 1 monitor, 1 kamerę
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 56 × 142,5 × 51 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 208 × 138 × 22 mm (szer./wys./gł.)

ELEKTROZACZEPY

OR-VID-AR-1031

ZAMKI SZYFROWE

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Współpraca: monitor OR-VID-VP-1009MV, wideo unifon OR-VID-VP-1009UV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 monitory, 1 wideo unifon
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 122 × 182 × 48 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 93 × 144,7 × 38 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 232 × 140 × 21 mm (szer./wys./gł.)

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-VID-VP-2006

ZESTAWY
DOMOFONOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

OR-VID-EX-1033/B (czarny), OR-VID-EX-1033/W (biały)

BARIERY
PODCZERWIENI

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamery OR-VID-EX-1033KV,
OR-VID-EX-1041KV, kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 48 × 133,2 × 15,5 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

SYSTEMY
ALARMOWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, obudowa
w dwóch kolorach (białym i czarnym), menu OSD w języku polskim i angielskim, płynna regulacja parametrów monitora
(jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka oraz długości dzwonienia), 12 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej
jakości szerokokątny obiektyw kamery, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego
monitora, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazda 14,5V DC, elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V
prądu stałego.

MINI ALARMY

Zestaw wideodomofonowy kolorowy EXEDRA 7˝

LIVING INNOVATIONS
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DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-VID-EX-1041/B (czarny), OR-VID-EX-1041/W (biały)
Zestaw wideodomofonowy kolorowy PARS 7˝

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, obudowa
w dwóch kolorach (białym i czarnym), menu OSD w języku polskim i angielskim, płynna regulacja parametrów monitora
(jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 12 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości szerokokątny
obiektyw kamery, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi
diodami LED umożliwia widzenie w nocy, podświetlane miejsce na nazwisko, funkcja interkomu po zastosowaniu
dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazda 14,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V
i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamery OR-VID-EX-1033KV,
OR-VID-EX-1041KV, kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 88 × 130 × 24 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

OR-VID-EX-1034
Zestaw wideodomofonowy kolorowy z modułem pamięci REX MEMO 7˝

ELEKTROZACZEPY
WIZJERY

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy ekran, menu OSD w języku polskim i angielskim, moduł pamięci
wewnętrznej monitora zapamiętuje ok. 64 kolorowych obrazów, gniazdo zewnętrznej karty Micro SD o maksymalnej
pojemności 32GB (brak karty w zestawie), zapis zdjęć i filmów w trybie ręcznym i automatycznym, funkcja DVR
z wykryciem ruchu, funkcja automatycznej sekretarki, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru,
głośności rozmowy i dzwonka), 7 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw kamery,
wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED
umożliwia widzenie w nocy, dodatkowe sterowanie bramą (po zastosowaniu modułu OR-VID-EX-1034ME), funkcja
interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazda 14,5V DC,
elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V prądu stałego.

MONITORING

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamery OR-VID-EX-1033KV,
OR-VID-EX-1041KV, kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 48 × 133,2 × 15,5 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

ATRAPY KAMER

OR-VID-EX-1042
Zestaw wideodomofonowy kolorowy z modułem pamięci SALUS MEMO 7˝

DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy ekran, menu OSD w języku polskim i angielskim, moduł pamięci
wewnętrznej monitora zapamiętuje ok. 64 kolorowych obrazów, gniazdo zewnętrznej karty Micro SD o maksymalnej
pojemności 32GB (brak karty w zestawie), zapis zdjęć i filmów w trybie ręcznym i automatycznym, funkcja DVR
z wykryciem ruchu, funkcja automatycznej sekretarki, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru,
głośności rozmowy i dzwonka), 7 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw kamery,
wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED
umożliwia widzenie w nocy, podświetlane miejsce na nazwisko, dodatkowe sterowanie bramą, funkcja interkomu
po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazda 14,5V DC, elektrozaczep
o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

MINI ALARMY

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamery OR-VID-EX-1033KV,
OR-VID-EX-1041KV, kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 88 × 130 × 24 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-VID-EX-2007/B (czarny), OR-VID-EX-2007/W (biały)

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

Zestaw wideodomofonowy dwurodzinny kolorowy PARS MULTI 7˝

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, dwurodzinny, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia
(możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami,
obudowa w dwóch kolorach (białym i czarnym), menu OSD w języku polskim i angielskim, płynna regulacja parametrów
monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 12 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości
szerokokątny obiektyw kamery, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, oświetlenie super
jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, podświetlane miejsca na nazwiska, dodatkowe sterowanie bramą,
funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym
z zasilacza do gniazda 14,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA
nie wymaga dodatkowego zasilania.

ZAMKI SZYFROWE

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamery OR-VID-EX-2007KV i OR-VID-EX-2009KV,
kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 88 × 130 × 24 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EX-2008
Zestaw wideodomofonowy dwurodzinny kolorowy z modułem pamięci SALUS MEMO MULTI 7˝

WIZJERY

ELEKTROZACZEPY

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, dwurodzinny, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia
(możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy ekran, menu OSD w języku polskim i angielskim,
moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok. 64 kolorowych obrazów, gniazdo zewnętrznej karty Micro SD
o maksymalnej pojemności 32GB (brak karty w zestawie), zapis zdjęć i filmów w trybie ręcznym i automatycznym,
funkcja DVR z wykryciem ruchu, funkcja automatycznej sekretarki, płynna regulacja parametrów monitora (jasności
i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 7 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw
kamery, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED
umożliwia widzenie w nocy, podświetlane miejsca na nazwiska, dodatkowe sterowanie bramą, funkcja interkomu
(w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazda
14,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego
zasilania.

ATRAPY KAMER

MONITORING

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamery OR-VID-EX-2007KV i OR-VID-EX-2009KV,
kameryCCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary wideo kamery: 88 × 130 × 24 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, dwurodzinny, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia
(możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami,
obudowa w dwóch kolorach (białym lub czarnym), menu OSD w języku polskim i angielskim, płynna regulacja
parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 12 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej
jakości szerokokątny obiektyw kamery, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, podświetlane miejsca na nazwisko, dodatkowe
sterowanie bramą, funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie
prądem stałym z zasilacza do gniazdka 14,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym
niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

DETEKTORY

OR-VID-EX-2009/B (czarny), OR-VID-EX-2009/W (biały)
Zestaw wideodomofonowy dwurodzinny kolorowy FORTIS MULTI 7˝

KOWALSKI

BARIERY
PODCZERWIENI

SYSTEMY
ALARMOWE

MINI ALARMY

NOWAK

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamery OR-VID-EX-2009KV, OR-VID-EX-2007KV,
kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm², do 100 m 4 × 0,8 mm²
Przewód łączący kamerę z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary wideo kamery: 55 × 144 × 20 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)
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DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-VID-EX-2010
Zestaw wideodomofonowy dwurodzinny kolorowy, z modułem pamięci REGINA MEMO MULTI 7˝

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, dwurodzinny, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa
wejścia (możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy ekran, menu OSD w języku polskim
i angielskim, moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok. 64 kolorowych obrazów, gniazdo zewnętrznej karty
Micro SD o maksymalnej pojemności 32GB (brak karty w zestawie), zapis zdjęć i filmów w trybie ręcznym
i automatycznym, funkcja DVR z wykryciem ruchu, funkcja automatycznej sekretarki, płynna regulacja parametrów
monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 7 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości
szerokokątny obiektyw kamery, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, oświetlenie
super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, podświetlane miejsca na nazwisko, dodatkowe sterowanie
bramą, funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie prądem
stałym z zasilacza do gniazdka 14,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA
nie wymaga dodatkowego zasilania.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

KOWALSKI
NOWAK

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamery OR-VID-EX-2009KV, OR-VID-EX-2007KV,
kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm², do 100 m 4 × 0,8 mm²
Przewód łączący kamerę z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary wideo kamery: 55 × 144 × 20 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE
ELEKTROZACZEPY

OR-VID-EX-2011/B (czarny), OR-VID-EX-2011/W (biały)
Zestaw wideodomofonowy czterorodzinny kolorowy FORTIS MULTI 7˝

WIZJERY

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, czterorodzinny, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa
wejścia (możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi
przyciskami, obudowa w dwóch kolorach (białym lub czarnym), menu OSD w języku polskim i angielskim, płynna
regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 12 dźwięków dzwonka do wyboru,
wysokiej jakości szerokokątny obiektyw kamery, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, podświetlane miejsca na nazwisko, dodatkowe
sterowanie bramą, funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie
prądem stałym z zasilacza do gniazdka 14,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym
niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
KOWALSKI
NOWAK

MONITORING

WÓJCIK
DUDEK

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamera OR-VID-EX-2011KV, kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m do 100 m 4 × 0,8 mm²
Przewód łączący kamerę z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary wideo kamery: 55 × 144 × 20 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

ATRAPY KAMER

OR-VID-EX-2012
DETEKTORY

Zestaw wideodomofonowy czterorodzinny kolorowy, z modułem pamięci REGINA MEMO MULTI 7˝

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
KOWALSKI
NOWAK

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, czterorodzinny, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia
(możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy ekran, menu OSD w języku polskim i angielskim,
moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok. 64 kolorowych obrazów, gniazdo zewnętrznej karty Micro SD
o maksymalnej pojemności 32GB (brak karty w zestawie), zapis zdjęć i filmów w trybie ręcznym i automatycznym, funkcja
DVR z wykryciem ruchu, funkcja automatycznej sekretarki, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru,
głośności rozmowy i dzwonka), 7 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw kamery,
wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED
umożliwia widzenie w nocy, podświetlane miejsca na nazwisko, dodatkowe sterowanie bramą, funkcja interkomu
(w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka
14,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego
zasilania.

MINI ALARMY

WÓJCIK
DUDEK

SYSTEMY
ALARMOWE

Współpraca: monitory OR-VID-EX-1033MV, OR-VID-EX-1034PMV, kamera OR-VID-EX-2011KV, kamery CCTV
Rozbudowa: maksymalnie o 3 monitory, o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm², do 100 m 4 × 0,8 mm²
Przewód łączący kamerę z elektozaczepem: 2 × 1 mm²
Wymiary wideo kamery: 55 × 144 × 20 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary wideo monitora: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

BARIERY
PODCZERWIENI

26

LIVING INNOVATIONS

OR-VID-XT-1043PMV
Bezprzewodowa wideo słuchawka z bazą, kolorowa 2,4˝

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-XT-1043
Wymiary słuchawki: 51 × 172 × 18 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary bazy: 113 × 118 × 38,5 mm (szer./wys./gł.)

N OWOŚĆ

Wideo słuchawka z bazą do rozbudowy zestawu wideodomofonowego SEMIS MEMO, kolorowy wyświetlacz
LCD 2,4˝, zasięg w terenie otwartym do 150 m, płynna regulacja parametrów wyświetlacza (jasności obrazu i głośności
rozmowy), moduł pamięci wewnętrznej, 3 dźwięki dzwonka do wyboru, akumulator (Li-ion 3,7V, 1100mAh)
wbudowany w słuchawkę, ładowany z bazy 12V.

Wideo monitor słuchawkowy, kolorowy 4,3˝
Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych EQUES, ARCUS MEMO oraz LIBER MEMO, obsługuje
dwa wejścia (możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), kolorowy, ultrapłaski, słuchawkowy, LCD 4,3˝,
płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka
do wyboru, dodatkowe sterowanie bramą, pamięć wewnętrzna (pozwala na zapis 20 obrazów), zapis zdjęć w trybie
automatycznym, podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego, zasilanie
prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC.
Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-JS-1021, OR-VID-JS-1040, OR-VID-JS-1044, OR-VID-JS-1053,
OR-VID-JS-1054
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 189 × 191 × 25 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-MT-1050MV
Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 4,3˝

N OWOŚĆ

Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych DUX, kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy, LCD 4,3˝,
dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i nasycenia
koloru obrazu oraz głośności rozmowy), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie
prądem stałym z zasilacza do gniazdka 12V DC.

WIZJERY
MINI ALARMY

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-MT-1050
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 142 × 145 × 19 mm (szer./wys./gł.)

MONITORING

OR-VID-JS-1044PMV

ATRAPY KAMER

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-JS-1021, OR-VID-JS-1040, OR-VID-JS-1044, OR-VID-JS-1053,
OR-VID-JS-1054
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 180 × 122 × 23 mm (szer./wys./gł.)

DETEKTORY

Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych EQUES, ARCUS MEMO oraz LIBER MEMO, obsługuje
dwa wejścia (możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy, LCD 4˝,
płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka
do wyboru, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC.

VDP-40MV
Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 7˝
Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych CHARON, kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy,
LCD 7˝, dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (głośności
dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu), zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC.
Współpraca: zestaw wideodomofonowy VDP-40
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Wymiary: 220 × 160 × 19,5 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

SYSTEMY
ALARMOWE

AKCESORIA WIDEODOMOFONOWE

Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 4˝

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

OR-VID-JS-1021MV

ELEKTROZACZEPY

ZAMKI SZYFROWE

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-XE-1051
Wymiary słuchawki: 52,7 × 188,2 × 26,3 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary bazy: 80 × 95,2 × 103,7 mm (szer./wys./gł.)

BARIERY
PODCZERWIENI

OR-VID-XE-1051PMV
Bezprzewodowa wideo słuchawka z bazą, kolorowa 2,4˝

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Wideo słuchawka z bazą do rozbudowy zestawu wideodomofonowego HABEO MEMO, kolorowy wyświetlacz
LCD 2,4˝, zasięg w terenie otwartym do 75 m, płynna regulacja parametrów wyświetlacza (jasności obrazu i głośności
rozmowy), moduł pamięci wewnętrznej, akumulator (Li-ion 3,7V, 1100mAh) wbudowany w słuchawkę, ładowany
z bazy 12V o wydłużonym czasie działania.

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE
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VDP-50MV
Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 7˝
Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych PLUTON, kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy,
LCD 7˝, dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (głośności
dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, zasilanie prądem stałym
z zasilacza do gniazdka 12V DC.

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Współpraca: zestawy wideodomofonowe VDP-50, VDP-51
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 214 × 151 × 18 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

VDP-52MV
Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 7˝

N OWOŚĆ

Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych CERES, kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy,
LCD 7˝, dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (głośności
dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, dodatkowe sterowanie bramą,
zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC.

ZAMKI SZYFROWE

Współpraca: zestaw wideodomofonowy VDP-52
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 214 × 152 × 18 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-JS-1040PMV/B (czarny), OR-VID-JS-1040PMV/W (biały)
Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 7˝

ELEKTROZACZEPY

Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych EQUES, ARCUS MEMO oraz LIBER MEMO, obsługuje
dwa wejścia (możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy, LCD 7˝,
dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, pamięć wewnętrzna (pozwala na zapis 20 obrazów), zapis
zdjęć w trybie automatycznym, płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy
i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka do wyboru, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza
do gniazdka 13,5V DC.

WIZJERY

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-JS-1021, OR-VID-JS-1040, OR-VID-JS-1044, OR-VID-JS-1053,
OR-VID-JS-1054
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 240 × 114 × 12 mm (szer./wys./gł.)

MONITORING

OR-VID-CK-1039MV
Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 7˝

ATRAPY KAMER

Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii BASTION, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy, LCD 7˝, dotykowy panel
monitora z podświetlanymi przyciskami, funkcja interkomu, płynna regulacja parametrów monitora (jasności, koloru
i głośności dzwonka), 4 dźwięki dzwonka do wyboru, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza
15V DC na szynę DIN.

DETEKTORY

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-CK-1039
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 200 × 145 × 23 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EG-1052MV/B (czarny), OR-VID-EG-1052MV/W (biały)
Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 7˝

N OWOŚĆ

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii NUMERUS, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy, LCD 7˝, dotykowy panel
monitora z podświetlanymi przyciskami, menu OSD w języku polskim i angielskim, funkcja interkomu, płynna regulacja
parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 12 dźwięków dzwonka do wyboru, zasilanie
prądem stałym z zasilacza do gniazdka 14,5V DC.

MINI ALARMY

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-EG-1052
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-VP-1009MV/B (czarny), OR-VID-VP-1009MV/W (biały)
Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 7˝

SYSTEMY
ALARMOWE

Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii ARX i CRUX, kolorowy, ultrapłaski,
bezsłuchawkowy, LCD 7˝, dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, regulacja parametrów monitora
(jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 14 dźwięków dzwonka do wyboru, dodatkowe sterowanie bramą,
zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD.

BARIERY
PODCZERWIENI

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-VP-1049, OR-VID-VP-1028, OR-VID-VP-1029, OR-VID-VP-2005,
OR-VID-VP-2006
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Wymiary: 232 × 140 × 21 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

AKCESORIA WIDEODOMOFONOWE

DZWONKI
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OR-VID-AR-1031PMV
Wideo monitor bezsłuchawkowy z modułem pamięci, kolorowy 7˝

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Wideo monitor do rozbudowy zestawu wideodomofonowego TURRIS MEMO obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy, LCD 7˝, dotykowy panel
monitora z podświetlanymi przyciskami, moduł pamięci wewnętrznej monitora, płynna regulacja parametrów monitora
(jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka do wyboru, zasilanie prądem stałym z zasilacza
do gniazdka 13,5V DC.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-AR-1031
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 208 × 138 × 22 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-AT-1036PMV
Wideo monitor 2 żyłowy, bezsłuchawkowy z modułem pamięci, kolorowy 7˝
Wideo monitor (2 żyłowy) do rozbudowy zestawu wideodomofonowego TEXTUS MEMO, kolorowy, ultra płaski,
bezsłuchawkowy, LCD 7˝, dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, moduł pamięci wewnętrznej
monitora, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 9 dźwięków
dzwonka do wyboru, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC.

ZAMKI SZYFROWE

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-AT-1036
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 2 × 0,5 mm2,do 100 m 2 × 0,8 mm2
Wymiary: 208 × 138 × 22 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EX-1033MV/B (czarny), OR-VID-EX-1033MV/W (biały)

ELEKTROZACZEPY
WIZJERY

Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii EXEDRA, PARS, REX MEMO, SALUS MEMO,
PARS MULTI, REGINA MEMO MULTI, FORTIS MULTI, SALUS MEMO MULTI, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy, LCD 7˝, dotykowy panel
monitora z podświetlanymi przyciskami, menu OSD w języku polskim i angielskim, funkcja interkomu, płynna regulacja
parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 12 dźwięków dzwonka do wyboru, zasilanie
prądem stałym z zasilacza do gniazdka 14,5V DC.

MONITORING

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-EX-1033, OR-VID-EX-1041, OR-VID-EX-1034, OR-VID-EX-1042,
OR-VID-EX-2007, OR-VID-EX-2008, OR-VID-EX-2009, OR-VID-EX-2010, OR-VID-EX-2011, OR-VID-EX-2012
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EX-1034PMV
Wideo monitor bezsłuchawkowy, z modułem pamięci, kolorowy 7˝

DETEKTORY

ATRAPY KAMER

Wideo monitor do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii EXEDRA, PARS, REX MEMO, SALUS MEMO,
PARS MULTI, FORTIS MULTI, SALUS MEMO MULTI, REGINA MEMO MULTI, obsługuje dwa wejścia (możliwość
podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), kolorowy, ultrapłaski, bezsłuchawkowy, LCD 7˝, dotykowy ekran, menu
OSD w języku polskim i angielskim, moduł pamięci wewnętrznej monitora, gniazdo zewnętrznej karty SD, funkcja DVR
z wykryciem ruchu, funkcja automatycznej sekretarki, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru,
głośności rozmowy i dzwonka), 7 dzwonków dzwonka do wyboru, funkcja interkomu, płynna regulacja parametrów
monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 14,5V DC.

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-EX-1033, OR-VID-EX-1041, OR-VID-EX-1034, OR-VID-EX-1042,
OR-VID-EX-2007, OR-VID-EX-2008, OR-VID-EX-2009, OR-VID-EX-2010, OR-VID-EX-2011, OR-VID-EX-2012
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 185 × 127 × 17 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-XT-1043KV
Bezprzewodowa wideo kaseta z kamerą

MINI ALARMY

Wideo kamera do rozbudowy zestawu wideodomofonowego HABEO MEMO, kolorowa kamera, wandaloodporna
obudowa, montaż natynkowy, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, zasilanie z zasilacza 12V DC
(brak w zestawie) lub bateryjne 2 × C (brak w zestawie).

OR-VID-XE-1051KV
Bezprzewodowa wideo kaseta z kamerą

SYSTEMY
ALARMOWE

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-XT-1043
Wymiary: 86 × 160 × 54 mm (szer./wys./gł.)

N OWOŚĆ

Wideo kamera do rozbudowy zestawu wideodomofonowego SEMIS MEMO, kolorowa kamera, sygnał alarmowy
w przypadku usunięcia kamery, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy,
zasilanie z zasilacza 12V DC (brak w zestawie) lub bateryjne 2 × LR14 (brak w zestawie).
NOWAK

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-XE-1051
Wymiary: 105 × 167 × 50 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

AKCESORIA WIDEODOMOFONOWE

Wideo monitor bezsłuchawkowy, kolorowy 7˝
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OR-VID-XL-1047KV
Bezprzewodowa wideo kaseta wandaloodporna z kamerą
Kieszeń
na baterie
Model: OR-VID-XL-1047BK
(opcja dodatkowa)

Wideo kamera do rozbudowy bezprzewodowego zestawu wideodomofonowego SOLDA MEMO, kolorowa kamera,
montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, zasilanie z zasilacza 12V DC
(brak w zestawie) lub opcjonalnie 4 akumulatory AA 12V/700mAh po zastosowaniu kieszeni OR-VID-XL-1047BK
(brak w zestawie).

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-XL-1047
Wymiary: 86 × 160 × 54 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-JS-1044KV
ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Wideo kaseta z kamerą pin-hole, wandaloodporna
Wideo kamera do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii EQUES, ARCUS MEMO oraz LIBER MEMO,
kolorowa kamera typu „pin-hole”, wandaloodporna obudowa, montaż natynkowy, natynkowo-narożny lub podtynkowy,
daszek ochronny w zestawie, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy.

ZAMKI SZYFROWE

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-JS-1021, OR-VID-JS-1040, OR-VID-JS-1044, OR-VID-JS-1053,
OR-VID-JS-1054
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 70 × 160 × 27 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-JS-1021KV

ELEKTROZACZEPY
WIZJERY
MONITORING
ATRAPY KAMER
DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Wideo kamera do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii EQUES, ARCUS MEMO oraz LIBER MEMO,
kolorowa kamera w aluminiowej, wandaloodpornej obudowie, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie,
oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, miejsce na nazwisko.
Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-JS-1021, OR-VID-JS-1040, OR-VID-JS-1044, OR-VID-JS-1053,
OR-VID-JS-1054
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 89 × 145 × 58 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-JS-1040KV
Wideo kaseta z kamerą pin-hole, wandaloodporna
Wideo kamera do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii EQUES, ARCUS MEMO oraz LIBER MEMO,
kolorowa kamera typu “pin-hole” w wandaloodpornej obudowie, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie,
oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy.
Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-JS-1021, OR-VID-JS-1040, OR-VID-JS-1044, OR-VID-JS-1053,
OR-VID-JS-1054
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 43,2 × 140,6 × 29,3 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-CK-1039KV
Wideo kaseta z kamerą pin-hole, wandaloodporna
Wideo kamera do rozbudowy zestawu wideodomofonowego z serii BASTION, kolorowa kamera typu “pin-hole”
w wandaloodpornej obudowie, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, oświetlenie podczerwienią umożliwia
widzenie w nocy.
Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-CK-1039
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 39 × 129 × 23 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EG-1052KV
Wideo kaseta z kamerą i szyfratorem

N OWOŚĆ

Wideo kamera do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii NUMERUS, kolorowa kamera, wysokiej jakości
szerokokątny obiektyw, montaż natynkowy, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, dotykowa
klawiatura numeryczna.
Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-EG-1052
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 54 × 157 × 18 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

AKCESORIA WIDEODOMOFONOWE

Wideo kaseta wandaloodporna z kamerą

OR-VID-AR-1031KV
Wideo kaseta z kamerą pin-hole, wandaloodporna
Wideo kamera do rozbudowy zestawu wideodomofonowego z serii TURRIS MEMO, kolorowa kamera typu “pin-hole”
w wandaloodpornej obudowie, montaż natynkowy (daszek ochronny w komplecie) lub opcjonalnie podtynkowej
(puszka OR-VID-AR-1031RP brak w zestawie), oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy.

Ramka do montażu
podtynkowego
Model: OR-VID-AR-1031RP
(opcja dodatkowa)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-AR-1031
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 56 × 142,5 × 51 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EX-1033KV
Wideo kaseta wandaloodporna z kamerą
Wideo kamera do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii EXEDRA, PARS, REX MEMO, SALUS MEMO,
kolorowa kamera, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw, wandaloodporna obudowa, montaż natynkowy,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy.

ZAMKI SZYFROWE

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-EX-1033, OR-VID-EX-1041, OR-VID-EX-1034, OR-VID-EX-1042
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 48 × 133,2 × 15,5 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EX-1041KV

ELEKTROZACZEPY

Wideo kaseta wandaloodporna z kamerą
Wideo kamera do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii EXEDRA, PARS, REX MEMO, SALUS MEMO,
kolorowa kamera, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw, wandaloodporna obudowa, montaż natynkowy, oświetlenie
super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy.

MONITORING

WIZJERY

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-EX-1033, OR-VID-EX-1041, OR-VID-EX-1034, OR-VID-EX-1042
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 88 × 130 × 24 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EX-2007KV
Wideo kaseta wandaloodporna z kamerą

ATRAPY KAMER

Wideo kamera dwurodzinna, do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii PARS MULTI, FORTIS MULTI,
SALUS MEMO MULTI, REGINA MEMO MULTI, kolorowa kamera, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw,
wandaloodporna obudowa, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy.

DETEKTORY

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-EX-2007, OR-VID-EX-2008, OR-VID-EX-2009, OR-VID-EX-2010
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 5 × 0,5 mm2, do 100 m 5 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 88 × 130 × 24 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EX-2009KV
Wideo kamera dwurodzinna, do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii PARS MULTI, FORTIS MULTI,
SALUS MEMO MULTI, REGINA MEMO MULTI, kolorowa kamera CCD, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw,
wandaloodporna obudowa, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy.
KOWALSKI
NOWAK

MINI ALARMY

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-EX-2007, OR-VID-EX-2008, OR-VID-EX-2009, OR-VID-EX-2010
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 55 × 144 × 20 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-EX-2011KV

SYSTEMY
ALARMOWE

Wideo kaseta wandaloodporna z kamerą
Wideo kamera czterorodzinna, do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii FORTIS MULTI i REGINA MEMO
MULTI, kolorowa kamera CCD, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw, wandaloodporna obudowa, montaż
natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy.

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Wideo kaseta wandaloodporna z kamerą

KOWALSKI
NOWAK

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-EX-2011, OR-VID-EX-2012
Przewód łączący kamerę z monitorem: do 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem: 2 × 1 mm2
Wymiary: 55 × 144 × 20 mm (szer./wys./gł.)

WÓJCIK
DUDEK

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

AKCESORIA WIDEODOMOFONOWE

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE
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DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-VID-VP-1009UV
Wideo unifon
Wideo unifon do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii ARX i CRUX, przycisk do sterowania elektrozaczepem, zasilanie z monitora.

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-VP-1028, OR-VID-VP-1029, OR-VID-VP-1049, OR-VID-VP-2005,
OR-VID-VP-2006
Przewód łączący unifon z monitorem: od 30 m 4 × 0,5 mm2, do 100 m 4 × 0,8 mm2
Wymiary: 140 × 233 × 68 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-VlD-lP-1045DB
Dzwonek do wideodomofonu SECURITY IP
Dzwonek do rozbudowy zestawu wideodomofonowego SECURITY IP, zasilanie: 230V~, 50Hz, moc: 600mA, montaż
natynkowy.
Wymiary: 75 × 110 × 20 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

OR-VID-VP-1009ZD
Zasilacz na szynę DIN 15V
Zasilacz przystosowany do montażu na szynę DIN, napięcie wyjścia: 15V DC/1,5A.

ELEKTROZACZEPY

Współpraca: zestawy wideodomofonowe OR-VID-VP-1028, OR-VID-VP-1029, OR-VID-VP-1049, OR-VID-VP-2005,
OR-VID-VP-2006
Wymiary: 57 × 110 × 60 mm (szer./wys./gł.)

OR-AE-1388
Zasilacz na szynę DIN 12V
Zasilacz przystosowany do montażu w rozdzielni prądowej na szynę DIN, napięcie wyjścia: 12V DC/1,25A.

WIZJERY

Wymiary: 25 × 92,5 × 56 mm (szer./wys./gł.)

MONITORING

OR-VID-XT-1043ZS
Zasilacz sieciowy 12V
Zasilacz sieciowy do zasilania wideo kasety zestawu wideodomofonowego HABEO MEMO, napięcie wyjścia: 12V DC/1,2A.

ATRAPY KAMER

Współpraca: zestaw wideodomofonowy OR-VID-XT-1043
Wymiary: 26 × 73 × 76 mm (szer./wys./gł.)

OR-VID-VP-1009KZ
Karta zbliżeniowa 125 kHz

DETEKTORY

Karta zbliżeniowa kompatybilna ze wszystkimi czytnikami zbliżeniowymi pracującymi w systemie 125kHz.
Współpraca: zamki szyfrowe OR-ZS-802, OR-ZS-803, OR-ZS-804, OR-ZS-806, OR-ZS-807, czytnik kart zbliżeniowych
OR-ZS-805, zestawy wideodomofonowe OR-VID-VP-1028, OR-VID-VP-1029, OR-VID-EG-1052, OR-VID-JS-1053,
OR-VID-VP-2005, OR-VID-VP-2006, zestawy domofonowe OR-DOM-QH-911, OR-DOM-QH-912

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

OR-VID-VP-1009ID
Brelok zbliżeniowy 125 kHz
Brelok zbliżeniowy kompatybilny ze wszystkimi czytnikami zbliżeniowymi pracującymi w systemie 125kHz.

MINI ALARMY

Współpraca: zamki szyfrowe OR-ZS-802, OR-ZS-803, OR-ZS-804, OR-ZS-806, OR-ZS-807, czytnik kart zbliżeniowych
OR-ZS-805, zestawy wideodomofonowe OR-VID-VP-1028, OR-VID-VP-1029, OR-VID-EG-1052, OR-VID-JS-1053,
OR-VID-VP-2005, OR-VID-VP-2006, zestawy domofonowe OR-DOM-QH-911, OR-DOM-QH-912

OR-ZS-805
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Czytnik kart i breloków zbliżeniowych, IP55
Czytnik zbliżeniowy umożliwia realizację elektronicznej kontroli przejścia (drzwi) przy zastosowaniu kart i breloków
zbliżeniowych, pracuje na częstotliwości 125kHz, współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi. 1 wyjście
przekaźnikowe oraz 1 przekaźnik do dzwonka, obsługa do 500 kart lub breloków zbliżeniowych, możliwość
zaprogramowania czasu otwarcia drzwi od 1 do 60 sekund, automatyczna blokada po nieprawidłowych próbach
dostępu, ochrona antysabotażowa, obudowa hermetyczna (IP55), 5 wskaźników diodowych LED, przycisk dzwonka,
zasilanie: 12V DC (brak w zestawie), temperatura pracy: od -20°C do +70°C.
Wymiary: 60 × 119 × 23 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

AKCESORIA WIDEODOMOFONOWE

DZWONKI
PRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-ZS-806

DZWONKI
PRZEWODOWE
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Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP20

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart
i breloków zbliżeniowych. Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu, steruje
innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, czytnik kart i breloków zbliżeniowych
pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 10 000 możliwych
kombinacji, 2000 PIN-ów użytkownika, długość kodu 4 cyfry, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody
i parametry w pamięci przy zaniku napięcia, podświetlana klawiatura, montaż natynkowy, sygnalizacja stanu pracy
szyfratora za pomocą diody LED, ochrona antysabotażowa, czujnik wykrywania otwarcia drzwi, wszystkie ustawienia
dokonywane są z klawiatury, regulowany czas otwarcia drzwi i trwania alarmu. Zasilanie: 12V DC (brak w zestawie),
pobór mocy: <60mA (w trakcie pracy), temperatura pracy: od -40°C do +60°C.

Wymiary: 46 × 160 × 19 mm (szer./wys./gł.)

OR-ZS-807
Bezprzewodowy zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP20
Bezprzewodowy zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart
i breloków zbliżeniowych. Współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi (tradycyjnymi oraz rewersyjnymi) oraz systemami
kontroli dostępu, 1 wyjście przekaźnikowe, obsługa za pomocą kart i breloków zbliżeniowych oraz kodów PIN (możliwość
nadania 500 PIN-ów użytkownika), nieulotna pamięć EPROM (zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci w przypadku
zaniku napięcia), sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diody LED, ochrona anty sabotażowa, regulowany czas
otwarcia drzwi i trwania alarmu, learning system (możliwość zalogowania 2 dodatkowych, bezprzewodowych klawiatur
i przycisków wyjścia), sygnalizacja stanu: kontrolera (optyczna – 2 diody LED oraz akustyczna), klawiatury (optyczna – 3 diody
LED oraz akustyczna), przycisku wyjścia (optyczna – 1 dioda LED), sygnalizacja słabych baterii klawiatury oraz przycisku
wyjścia, montaż natynkowy. Zasilanie kontrolera: 12V DC (brak w zestawie), zasilanie klawiatury: 3 × AAA (brak w zestawie),
zasilanie przycisku wyjścia: 1 × CR2032 (w zestawie), zasięg: do 15 m (w terenie otwartym), temperatura: od -20°C do 60°C.
Wymiary klawiatury: 54 × 135 × 19 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary kontrolera: 54 × 65 × 19 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary przycisku wyjścia: 40 × 83 × 16 mm (szer./wys./gł.)

OR-ZS-804
Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP68
Autonomiczny, hermetyczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu
oraz czytnika kart zbliżeniowych. Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, steruje innymi urządzeniami
elektrycznymi lub alarmowymi. 2 wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować dwoma oddzielnymi wejściami, czytnik kart
i breloków zbliżeniowych pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych
100 milionami możliwych kombinacji, 1200 PIN-ów użytkownika, numer identyfikacyjny (ID) użytkownika, długość kodu od
4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zachowuje zapisane dane w pamięci przy zaniku napięcia, przekaźniki mogą pracować
w trybie impulsowym lub przerzutnikowym, podświetlana klawiatura pokryta powłoką epoksydową, wandaloodporna
i wodoszczelna obudowa (IP68), montaż natynkowy, sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diod LED, sygnalizacja
świetlna i dźwiękowa, wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury. Zasilanie: 12–24V DC/12–18V AC (brak
w zestawie); pobór mocy: 25 +/- 5mA (spoczynkowe) do 60mA (przy dwóch przekaźnikach), temperatura pracy:
od -25°C do +60°C, regulowany czas przekaźnika drzwi: 1–99 sekund, regulowany czas alarmu: 0–3 minuty.
Wymiary: 58 × 135 × 26 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

ELEKTROZACZEPY

Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart
i breloków zbliżeniowych. Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi
lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, 1 przekaźnik do dzwonka, czytnik kart i breloków zbliżeniowych (2 karty
w zestawie) pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 100 milionami
możliwych kombinacji, 1000 PIN-ów użytkownika, numer identyfikacyjny (ID) użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr,
nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia, inteligentny przycisk
wyjścia, 50 numerów ID dla gości (kod jednorazowy lub ograniczenie czasowe od 1 do 99 godzin), montaż na ścianie
lub w ościeżnicy, podświetlana klawiatura pokryta powłoką epoksydową, obudowa w wersji natynkowej (IP55), przycisk
dzwonka do drzwi, trzy wskaźniki diodowe, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa. Zasilanie: 12V DC (brak w zestawie), pobór
mocy: od 60mA (spoczynkowe) do 95mA (przy dwóch przekaźnikach), temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

WIZJERY

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP55

MONITORING

OR-ZS-803

ATRAPY KAMER

Wymiary: 82 × 128 × 28 mm (szer./wys./gł.)

DETEKTORY

Model: OR-ZS-802DN
(opcja dodatkowa)

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Daszek ochronny

MINI ALARMY

Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart
i breloków zbliżeniowych. Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu, steruje
innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, czytnik kart i breloków zbliżeniowych
pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 10 000 możliwych
kombinacji, 1000 PIN-ów użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane
kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia, podświetlana klawiatura, wandaloodporna obudowa (IP44), montaż
natynkowy, sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diod LED, dwa poziomy zabezpieczenia klawiatury, czujnik
wykrywania otwarcia drzwi, wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury. Zasilanie: 12V DC (brak w zestawie),
pobór mocy: max 100mA (spoczynkowe), przekaźnik drzwi: 3A, temperatura pracy: od -15°C do +70°C.

SYSTEMY
ALARMOWE

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP44

BARIERY
PODCZERWIENI

OR-ZS-802

ZAMKI SZYFROWE

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Wymiary: 50 × 120 × 27 mm (szer./wys./gł.)
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HOME AUTOMATION LINE

OR-ZS-813, OR-ZS-814 (podświetlenie LED)
Przycisk wyjścia, natynkowy
Przycisk wyjścia do montażu natynkowego, do zastosowania z domofonami, szyfratorami oraz zestawami
wideodomofonowymi. Solidna jakość wykonania, aluminiowa obudowa, obciążalność: 3A/36V DC, żywotność:
500 000 cykli.
Wymiary: 32 × 83 × 25 mm (szer./wys./gł.)

OR-ZS-812
Przycisk wyjścia, podtynkowy, bezdotykowy
Przycisk wyjścia do montażu podtynkowego, do zastosowania z domofonami, szyfratorami oraz zestawami wideodomofonowymi. Działa zbliżeniowo za pomocą detekcji ruchu ręki. Solidna jakość wykonania, aluminiowa obudowa,
obciążalność: 3A/12–28V DC, żywotność: 500 000 cykli, zakres detekcji: 0,1–10 cm.
Wymiary: 70 × 115 × 9 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary do montażu podtynkowego: 43 × 55 × 29 mm (szer./wys./gł.)

ELEKTROZACZEPY ASYMETRYCZNE

OR-EZ-4013
Elektrozaczep
bez pamięci
i bez blokady (lewy)

OR-EZ-4009
Elektrozaczep
z blokadą (lewy)

Elektrozaczep asymetryczny OR-EZ-4013 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi
i furtek lewych oraz dwuskrzydłowych. Współpracuje z instalacją domofonową
i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Może
być zamontowany na zewnątrz ze standardowymi szyldami.
Wymiary: 20,7 × 90 × 28 mm (szer./wys./gł.)
Elektrozaczep asymetryczny OR-EZ-4009 wyposażony jest w funkcję blokady zapadki
– przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe bez użycia impulsu
elektrycznego.

Elektrozaczep
z pamięcią (lewy)

Elektrozaczep asymetryczny OR-EZ-4007 wyposażony jest w dodatkową funkcję pamięci,
która pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krótkiego impulsu
napięciowego, po ustaniu którego stan otwarcia zaczepu podtrzymywany jest mechanicznie,
aż do momentu otwarcia drzwi. Po zamknięciu drzwi zaczep samoczynnie się blokuje.

OR-EZ-4011

Elektrozaczep asymetryczny OR-EZ-4011 wyposażony jest w funkcję blokady zapadki
i pamięci.

OR-EZ-4007

Elektrozaczepz pamięcią
i z blokadą (lewy)

OR-EZ-4014
Elektrozaczep
bez pamięci
i bez blokady (prawy)

OR-EZ-4010
Elektrozaczep
z blokadą (prawy)

OR-EZ-4008
Elektrozaczep
z pamięcią (prawy)

OR-EZ-4012
Elektrozaczep z pamięcią
i z blokadą (prawy)

Elektrozaczep asymetryczny OR-EZ-4012 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi
i furtek prawych oraz dwuskrzydłowych. Współpracuje z instalacją domofonową
i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Może
być zamontowany na zewnątrz ze standardowymi szyldami.
Wymiary: 20,7 × 90 × 28 mm (szer./wys./gł.)
Elektrozaczep asymetryczny OR-EZ-4010 wyposażony jest w funkcję blokady zapadki
– przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe bez użycia impulsu
elektrycznego.
Elektrozaczep asymetryczny OR-EZ-4008 wyposażony jest w dodatkową funkcję pamięci,
która pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krótkiego impulsu
napięciowego, po ustaniu którego stan otwarcia zaczepu podtrzymywany jest mechanicznie,
aż do momentu otwarcia drzwi. Po zamknięciu drzwi zaczep samoczynnie się blokuje.
Elektrozaczep asymetryczny OR-EZ-4012 wyposażony jest w funkcję blokady zapadki
i pamięci.

E L E K T ROZ AC Z E PY SY M E T RYC Z N E

OR-EZ-4018
Elektrozaczep
symetryczny
bez pamięci
i bez blokady

OR-EZ-4016
Elektrozaczep
symetryczny z blokadą

Elektrozaczep symetryczny OR-EZ-4018 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi
i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Współpracuje z instalacją domofonową
i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Może
być montowany na zewnątrz ze standardowymi szyldami. Symetryczna konstrukcja
oraz małe wymiary umożliwiają zastosowanie go do systemu bram przesuwnych, stolarki
drzwiowej itp. Regulowana zapadka w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu.
Wymiary: 21 × 69 × 29 mm (szer./wys./gł.)
Elektrozaczep symetryczny OR-EZ-4016 wyposażony jest w funkcję blokady zapadki
– przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe bez użycia impulsu
elektrycznego.

Elektrozaczep
symetryczny z pamięcią

Elektrozaczep symetryczny OR-EZ-4015 wyposażony jest w dodatkową funkcję pamięci,
która pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krótkiego impulsu
napięciowego, po ustaniu którego stan otwarcia zaczepu podtrzymywany jest mechanicznie,
aż do momentu otwarcia drzwi. Po zamknięciu drzwi zaczep samoczynnie się blokuje.

OR-EZ-4017

Elektrozaczep symetryczny OR-EZ-4017 wyposażony jest w funkcję blokady zapadki
i pamięć.

OR-EZ-4015

Elektrozaczep
z pamięcią i z blokadą

LIVING INNOVATIONS

E L E K T ROZ AC Z E PY SY M E T RYC Z N E , M A ŁO GA BA RY TOW E

Elektrozaczep MINI
symetryczny z blokadą

OR-EZ-4003
Elektrozaczep MINI
symetryczny
z pamięcią

OR-EZ-4004
Elektrozaczep MINI
symetryczny, z pamięcią
i z blokadą

OR-EZ-4005
Elektrozaczep MINI
symetryczny, rewersyjny

ZESTAWY
DOMOFONOWE

OR-EZ-4002

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4002 wyposażony jest w funkcję
blokady zapadki – przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe
bez użycia impulsu elektrycznego.
Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4003 wyposażony jest
w dodatkową funkcję pamięci, która pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez
podanie krótkiego impulsu napięciowego, po ustaniu którego stan otwarcia zaczepu
podtrzymywany jest mechanicznie, aż do momentu otwarcia drzwi. Po zamknięciu drzwi
zaczep samoczynnie się blokuje.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Elektrozaczep MINI
symetryczny
bez pamięci
i bez blokady

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4004 wyposażony jest w funkcję
blokady zapadki i pamięć.

ZAMKI SZYFROWE

OR-EZ-4001

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4001 przeznaczony do zdalnego
otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Stosuje się
go w systemach domofonowych, wideodomofonowych, zamkach szyfrowych, w drzwiach
wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Może być montowany na zewnątrz
z szyldami. Symetryczna konstrukcja oraz bardzo małe wymiary umożliwiają zastosowanie
go do systemu bram przesuwnych, wąskich słupków i ościeżnic. Bezkolizyjny mechanizm
języka zapadki (regulacja 2 mm). Zasilany prądem zmiennym lub stałym. Napięcie: 9–16V
AC/DC, natężenie: 0,48A przy 12V AC. 3 lata gwarancji.
Wymiary: 16 × 65,6 × 28,1 mm (szer./wys./gł.)

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

Zasada działania elektrozaczepu symetrycznego OR-EZ-4005 jest odwrotna niż w elektrozaczepie standardowym tj. ciągłe podawanie napięcia powoduje blokadę zaczepu. Napięcie:
12V DC, natężenie: 0,275A .

Elektrozaczep MINI
symetryczny,
z prowadnicą i z blokadą

WIZJERY
MONITORING

OR-EZ-4020

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4020 wyposażony jest w funkcję
blokady zapadki – przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe
bez użycia impulsu elektrycznego.

ATRAPY KAMER

Elektrozaczep MINI
symetryczny,
z prowadnicą
bez pamięci
i bez blokady

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4019 z prowadnicą oraz regulacją
zapadki, zapobiega wypadaniu języka zamka poza elektrozaczep. Przeznaczony do zdalnego
otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Stosuje się go
w systemach domofonowych, wideodomofonowych, zamkach szyfrowych, w drzwiach
wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Rekomendowany do dużych szyldów,
montowanych w drewnianych futrynach. Zasilany prądem zmiennym lub stałym.
Napięcie: 9–16V AC/DC, natężenie: 0,48A przy 12V AC. 3 lata gwarancji.
Wymiary: 17,7 × 65,6 × 28,1 mm (szer./wys./gł.)

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4021 wyposażony jest w dodatkową
funkcję pamięci, która pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krótkiego
Elektrozaczep MINI
impulsu napięciowego, po ustaniu którego stan otwarcia zaczepu podtrzymywany
symetryczny,
jest mechanicznie, aż do momentu otwarcia drzwi. Po zamknięciu drzwi zaczep
z prowadnicą i z pamięcią
samoczynnie się blokuje.

Elektrozaczep MINI
symetryczny,
z prowadnicą, rewersyjny

Zasada działania elektrozaczepu symetrycznego OR-EZ-4022 jest odwrotna niż
w elektrozaczepie standardowym tj. ciągłe podawanie napięcia powoduje blokadę zaczepu.
Napięcie: 12V DC, natężenie: 0,275A .

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

OR-EZ-4022

DETEKTORY

OR-EZ-4021

OR-EZ-4023

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4023. Działanie jego polega
na ciągłym podawaniu napięcia, powodującym blokadę zaczepu. Wyposażony
Elektrozaczep MINI
symetryczny, z prowadnicą, jest w mikrostyk, za pomocą którego możemy sterować syreną lub sygnalizatorem,
rewersyjny, z sygnalizacją który może sygnalizować niedomknięte drzwi. Napięcie: 12V DC, natężenie: 0,275A .
niedomkniętych drzwi

1. OPIS SYTUACJI

ZAPADKA

ZAMEK

OTWÓR
INSTALACYJNY
FUTRYNA

ZAMKNIĘTE DRZWI
JĘZYK

MINI ALARMY

Zasada działania elektrozaczepów z prowadnicą

By zrozumieć działanie prowadnicy
ważna jest obserwacja elektrozaczepu podczas
otwierania lub zamykania drzwi. Obrazek obok
pokazuje pozycję początkową, gdy drzwi
są zamknięte.

PROWADNICA

OTWÓR
ZAPADKA INSTALACYJNY

SZYLD

2. PROBLEM
W trakcie otwierania/zamykania drzwi, język
zamka może się zablokować pomiędzy
zapadką, a otworem instalacyjnym
w futrynie drzwi.

OTWÓR
INSTALACYJNY

3. NASZE ROZWIĄZANIE

FUTRYNA
JĘZYK

ZAMEK

SZYLD

ZAMEK

FUTRYNA
JĘZYK

SYSTEMY
ALARMOWE

OR-EZ-4019

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4006 wyposażony jest w mikrostyk,
za pomocą którego możemy zasterować syreną lub sygnalizatorem, który może sygnalizować
niedomknięte drzwi.
Wymiary: 16 × 72,7 × 28,1 mm (szer./wys./gł.)

ZAPADKA
SZYLD

Dzięki prowadnicy w elektrozaczepie, drzwi
nie zostaną zablokowane. Język zamka płynnie
przesunie się po prowadnicy, dzięki czemu
nie zaklinuje się w otworze instalacyjnym.

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

Elektrozaczep MINI
symetryczny
z sygnalizacją
niedomkniętych drzwi

ELEKTROZACZEPY

E L E K T ROZ AC Z E PY SY M E T RYC Z N E , M A ŁO GA BA RY TOW E Z P ROWA D N I C Ą

OR-EZ-4006
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R1-12.10

ZESTAWY
DOMOFONOWE

R2-12.10L

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE
ZAMKI SZYFROWE
ELEKTROZACZEPY
WIZJERY
MONITORING
ATRAPY KAMER
DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Elektrozaczep
symetryczny, szeroki

Elektrozaczep
wąski (lewy)

Elektrozaczep przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych i prawych
oraz dwuskrzydłowych. Współpracuje z instalacją domofonową i wideodomofonową
w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Może być montowany
na zewnątrz.
Wymiary: 27 × 95 × 77 mm (szer./wys./gł.)

Elektrozaczep przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych lub prawych
oraz dwuskrzydłowych z ościeżnicą. Współpracuje z instalacją domofonową i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych.
Może być montowany na zewnątrz.
Wymiary: 33 × 165 × 27 mm (szer./wys./gł.)

R2-12.10P
Elektrozaczep
wąski (prawy)

R3-12.10L
Elektrozaczep
bez pamięci
i bez blokady (lewy)

R3-12.20L
Elektrozaczep
z blokadą (lewy)

R3-12.30L
Elektrozaczep
z pamięcią (lewy)

R3-12.40L

Elektrozaczep asymetryczny R3-12.10L przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi
i furtek lewych lub prawych oraz dwuskrzydłowych. Współpracuje z instalacją
domofonową i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno
i wielorodzinnych. Może być montowany na zewnątrz ze standardowymi szyldami.
Napięcie znamionowe U: 10±2VDC, natężenie: ok. 350mA
Wymiary: 22 × 90 × 28,5 mm (szer./wys./gł.)
Elektrozaczep asymetryczny R3-12.20L wyposażony jest w funkcję blokady zapadki
– przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe bez użycia impulsu
elektrycznego.
Elektrozaczep asymetryczny R3-12.30L wyposażony jest w dodatkową funkcję pamięci,
która pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krótkiego impulsu napięciowego, po ustaniu którego stan otwarcia zaczepu podtrzymywany jest mechanicznie,
aż do momentu otwarcia drzwi. Po zamknięciu drzwi zaczep samoczynnie się blokuje.
Elektrozaczep asymetryczny R3-12.40L wyposażony jest w funkcję blokady zapadki i pamięci.

Elektrozaczep
z pamięcią
i z blokadą (lewy)

R4-12.10
Elektrozaczep
symetryczny
bez pamięci
i bez blokady

R4-12.20
Elektrozaczep
symetryczny
z blokadą

R4-12.30
Elektrozaczep
symetryczny
z pamięcią

R4-12.40

Elektrozaczep symetryczny R4-12.10 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi
i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Współpracuje z instalacją domofonową
i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Może
być montowany na zewnątrz ze standardowymi szyldami. Symetryczna konstrukcja
oraz małe wymiary umożliwiają zastosowanie go do systemu bram przesuwnych.
Regulowana zapadka w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu.
Napięcie znamionowe U: 10±2V AC/DC
Wymiary: 21 × 67 × 29 mm (szer./wys./gł.)
Elektrozaczep symetryczny R4-12.20 wyposażony jest w funkcję blokady zapadki
– przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe bez użycia impulsu
elektrycznego.

Elektrozaczep symetryczny R4-12.30 wyposażony jest w dodatkową funkcję pamięci, która
pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krótkiego impulsu napięciowego,
po ustaniu którego stan otwarcia zaczepu podtrzymywany jest mechanicznie, aż do momentu
otwarcia drzwi. Po zamknięciu drzwi zaczep samoczynnie się blokuje.
Elektrozaczep symetryczny R4-12.40 wyposażony jest w funkcję blokady zapadki i pamięć.

Elektrozaczep
z pamięcią
i z blokadą

R5-12.10
Elektrozaczep
symetryczny
bez pamięci
i bez blokady

R5-12.20
Elektrozaczep
symetryczny
z blokadą

LIVING INNOVATIONS

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy R5-12.10 przeznaczony jest do zdalnego
otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Współpracuje
z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym. Przeznaczony do stosowania tam
gdzie możliwe jest wykonanie gniazda o wymiarach 17 × 30 × 69 mm. Współpracuje
z instalacją domofonową i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno
i wielorodzinnych. Może być montowany na zewnątrz ze standardowymi szyldami.
Symetryczna konstrukcja oraz małe wymiary umożliwiają zastosowanie go do systemu bram
przesuwnych i ościeżnicach drzwi lewych i prawych. Regulowana zapadka w zakresie 3 mm
umożliwia regulację luzu. Napięcie znamionowe U: 10±2V AC/DC
Wymiary: 16,5 × 67 × 29 mm (szer./wys./gł.)
Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy R5-12.20 wyposażony jest w funkcję
blokady zapadki – przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe
bez użycia impulsu elektrycznego.

Szyld prosty krótki, niklowany
Prosty, krótki szyld przystosowany jest do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym. Przeznaczony
zarówno do drzwi lewych jak i prawych.
Wymiary: 25,5 × 148 × 3 mm (szer./wys./gł.)

SP250WC-M
Szyld prosty długi, malowany
Prosty, długi szyld przystosowany jest do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym. Przeznaczony
zarówno do drzwi lewych jak i prawych.
Wymiary: 25,5 × 250 × 3 mm (szer./wys./gł.)

SP250-N
Szyld prosty długi, niklowany
Prosty, długi szyld przystosowany jest do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym. Przeznaczony
zarówno do drzwi lewych jak i prawych.
Wymiary: 25,5 × 250 × 3 mm (szer./wys./gł.)

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE
ZESTAWY
DOMOFONOWE

SP150-N

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Szyld prosty krótki, malowany
Prosty, krótki szyld przystosowany jest do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym. Przeznaczony
zarówno do drzwi lewych jak i prawych.
Wymiary: 25,5 × 148 × 3 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

SP150-M

ELEKTROZACZEPY

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

Prosty, krótki szyld przystosowany jest do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym. Pokryty powłoką
niklową i lakierem ochronnym. Przeznaczony zarówno do drzwi lewych jak i prawych.
Wymiary: 25 × 159 × 3 mm (szer./wys./gł.)

OR-EZ-02

MONITORING

Szyld prosty, symetryczny, krótki, niklowany, 159 mm

WIZJERY

OR-EZ-01

SKP250-M (prawy), SKL250-M (lewy)
Szyld kątowy długi malowany
Szyld kątowy długi przystosowany jest do montażu w ościeżnicach, słupkach klinkierowych, metalowych, drewnianych.
Przeznaczony do drzwi prawych lub lewych.
Wymiary: 250 × 24 × 36 × 3 mm (dł./szer.1/szer.2/gr.)

OR-EZ-4001SK1
Szyld krótki dwustronny, INOX
Szyld krótki, dwustronny wykonany ze stopu aluminiowo-cynkowego (nierdzewnego), przeznaczony zarówno do drzwi
prawych jak i lewych, przystosowany do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym itp. Przeznaczony
do elektrozaczepów z serii MINI: OR-EZ-4001, OR-EZ-4002, OR-EZ-4003, OR-EZ-4004, OR-EZ-4005, OR-EZ-4006,
OR-EZ-4019, OR-EZ-4020, OR-EZ-4021, OR-EZ-4022, OR-EZ-4023.
Wymiary: 22 × 130 × 3 mm (szer./wys./gł.)

Szczegółowy wykres wszystkich szyldów znajdziecie Państwo w naszym mini katalogu Elektrozaczepy.

LIVING INNOVATIONS

DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Szyld kątowy krótki przystosowany jest do montażu w ościeżnicach, słupkach klinkierowych, metalowych, drewnianych.
Przeznaczony zarówno do drzwi lewych jak i prawych.
Wymiary: 132,5 × 27 × 32,5 × 2,5 mm (dł./szer.1/szer.2/gr.)

MINI ALARMY

Szyld kątowy krótki malowany

SYSTEMY
ALARMOWE

SK150-M

BARIERY
PODCZERWIENI

Prosty, krótki szyld przystosowany jest do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym. Pokryty powłoką
niklową i lakierem ochronnym. Przeznaczony zarówno do drzwi lewych jak i prawych.
Wymiary: 25 × 110 × 3 mm (szer./wys./gł.)

ATRAPY KAMER

Szyld prosty, symetryczny, krótki, niklowany, 110 mm
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OR-EZ-4001SD1
Szyld długi dwustronny, INOX
Szyld długi, dwustronny wykonany ze stopu aluminiowo-cynkowego (nierdzewnego), przeznaczony zarówno do drzwi
prawych jak i lewych, przystosowany do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym itp. Przeznaczony
do elektrozaczepów z serii MINI: OR-EZ-4001, OR-EZ-4002, OR-EZ-4003, OR-EZ-4004, OR-EZ-4005, OR-EZ-4006,
OR-EZ-4019, OR-EZ-4020, OR-EZ-4021, OR-EZ-4022, OR-EZ-4023.

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Wymiary: 22 × 250 × 3 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-EZ-4001SDP1 (prawy),
Szyld długi prawy lub lewy, INOX

OR-EZ-4001SDL2 (lewy)

Szyld długi, wykonany ze stopu aluminiowo-cynkowego (nierdzewnego), przeznaczony do drzwi prawych lub lewych,
przystosowany do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym itp. Przeznaczony do elektrozaczepów
z serii MINI: OR-EZ-4001, OR-EZ-4002, OR-EZ-4003, OR-EZ-4004, OR-EZ-4005, OR-EZ-4006, OR-EZ-4019,
OR-EZ-4020, OR-EZ-4021, OR-EZ-4022, OR-EZ-4023.
Wymiary: 24 × 243,9 × 3 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

OR-EZ-4001SRP1 (prawy), OR-EZ-4001SRL2 (lewy)
Szyld kątowy prawy lub lewy, INOX

ELEKTROZACZEPY

Szyld kątowy długi, wykonany ze stopu aluminiowo-cynkowego (nierdzewnego), przeznaczony do drzwi prawych
lub lewych, przystosowany do montażu w słupku klinkierowym, metalowym, drewnianym itp. Przeznaczony
do elektrozaczepów z serii MINI: OR-EZ-4001, OR-EZ-4002, OR-EZ-4003, OR-EZ-4004, OR-EZ-4005, OR-EZ-4006,
OR-EZ-4019, OR-EZ-4020, OR-EZ-4021, OR-EZ-4022, OR-EZ-4023
Wymiary: 32,5 × 227,5 × 2 mm (szer./wys./gł.)

WIZJERY
MONITORING
ATRAPY KAMER
DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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KAS-R1-S
Kaseta elektrozaczepu R1 surowa
Kaseta przystosowana do montażu elektrozaczepów R1. Wykonana z wytrzymałej blachy o grubości 2 mm.
Przygotowana do malowania (proszkowego) lub cynkowania. Wykończenie powierzchni: blacha fosforanowana.
Wymiary: 34 × 102 × 80 mm (szer./wys./gł.)

KAS-R2-S
Kaseta elektrozaczepu R2 surowa
Kaseta przystosowana do montażu elektrozaczepów R2. Wykonana z wytrzymałej blachy o grubości 2 mm.
Przygotowana do malowania (proszkowego) lub cynkowania. Wykończenie powierzchni: blacha fosforanowana.
Wymiary: 34 × 171 × 35 mm (szer./wys./gł.)

KAS-U-C
Kaseta elektrozaczepu R3/R4/R5 cynkowana
Kaseta przystosowana do montażu elektrozaczepów R3, R4 i R5. Montaż odpowiedniego elektrozaczepu umożliwia
odbojnik, który może być mocowany z obu stron kasety. Kaseta i odbojnik wykonane są z wytrzymałej blachy
(2 mm korpus i 3 mm czoło). Wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa.
Wymiary: 36,5 × 206,5 × 66 mm (szer./wys./gł.)

Szczegółowy wykres wszystkich szyldów znajdą Państwo w naszym mini katalogu Elektrozaczepy.

LIVING INNOVATIONS

Wymiary kamery: Ø30 × 35 mm (śr./gł.)
Wymiary monitora: 136 × 75 × 18 mm (szer./wys./gł.)

OR-WIZ-1104/G (srebrny), OR-WIZ-1104/C (złoty)
Elektroniczny wizjer do drzwi 3,2˝ z szerokokątnym obiektywem
Wideo wizjer, zastępuje tradycyjny wizjer optyczny (tzw. judasz). Pozwala na podgląd osoby stojącej bezpośrednio
przed drzwiami na ekranie kolorowego wyświetlacza LCD 3,2˝. Dyskretna, szerokokątna kamera przystosowana
do montażu w miejsce standardowych wizjerów optycznych o średnicy otworu 13 mm–28 mm. Urządzenie szczególnie
pomocne dla osób starszych, niskiego wzrostu oraz o słabym wzroku. Dostępne kolory: srebrny, złoty. Zasilanie:
3 × AAA (brak w zestawie).

Elektroniczny wizjer do drzwi 3,5˝ z dzwonkiem i funkcją nagrywania
Wideo wizjer, zastępuje tradycyjny wizjer optyczny (tzw. judasz). Pozwala na podgląd osoby stojącej bezpośrednio przed
drzwiami na ekranie kolorowego wyświetlacza LCD 3,5˝. Funkcja nagrywania plików video i foto na kartę pamięci Micro SD
o maksymalnej pojemności 32GB (brak w zestawie). Dyskretna kamera przystosowana do montażu w miejsce
standardowych wizjerów optycznych o średnicy otworu 14 mm–22 mm, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie
w nocy, sensor: 1,3Mpix z funkcją zoom, przycisk dzwonka, 32 dźwięki dzwonka do wyboru. Urządzenie szczególnie
pomocne dla osób starszych, niskiego wzrostu oraz o słabym wzroku. Zasilanie: 3 × AA (brak w zestawie).

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE
BARIERY
PODCZERWIENI

SYSTEMY
ALARMOWE

MINI ALARMY

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

DETEKTORY

ATRAPY KAMER

Wymiary kamery: Ø63 × 17 mm (śr./gł.)
Wymiary monitora: 111 × 83 × 28 mm (szer./wys./gł.)

MONITORING

OR-WIZ-1102

WIZJERY

ELEKTROZACZEPY

Wymiary kamery: Ø32 × 49 mm (śr./gł.)
Wymiary monitora: 115 × 62 × 18 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Elektroniczny wizjer do drzwi 2,8˝ z funkcją nagrywania
Wideo wizjer, zastępuje tradycyjny wizjer optyczny (tzw. judasz). Pozwala na podgląd osoby stojącej bezpośrednio
przed drzwiami na ekranie kolorowego wyświetlacza LCD 2,8˝. Funkcja nagrywania plików video i foto na kartę pamięci
Micro SD o maksymalnej pojemności 32GB (brak w zestawie). Dyskretna kamera przystosowana do montażu w miejsce
standardowych wizjerów optycznych o średnicy otworu 13 mm–28 mm. Urządzenie szczególnie pomocne dla osób
starszych, niskiego wzrostu oraz o słabym wzroku. Zasilanie: 3 × AA (brak w zestawie).

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-WIZ-1101

ZAMKI SZYFROWE

HOME AUTOMATION LINE
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OR-MT-JX-1802
2-kanałowy, przewodowy system do monitoringu, monitor 7˝

ZESTAWY
DOMOFONOWE

System do monitoringu z rejestratorem wideo, ultra płaski kolorowy monitor LCD 7˝, obsługuje dwa kanały
audio/wideo, gniazdo na kartę SD o pojemności max. 32GB (brak karty w zestawie), zapis zdjęć i filmów w trybie
ręcznym lub automatycznym, kompresja MPEG4, wysokiej jakości kolorowa kamera CCTV (2 szt. w zestawie),
rozdzielczość 420 linii TV, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, nagrywanie i odtwarzanie sekwencji
foto i wideo z każdej z kamer, obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania. Zasilanie prądem stałym z zasilacza
do gniazdka 12V DC, stopień ochrony kamery: IP65.
Współpraca: brak
Rozbudowa: brak

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-MT-JE-1801
4-kanałowy, bezprzewodowy system do monitoringu, monitor 7˝

ZAMKI SZYFROWE

System do monitoringu w bezprzewodowej nowoczesnej technologii cyfrowej 2,4GHz z rejestratorem wideo, zasięg
w terenie otwartym 150 m, ultra płaski kolorowy monitor LCD 7˝, obsługuje cztery kanały audio/wideo, gniazdo na kartę
SD o pojemności max. 64GB (brak karty w zestawie), kompresja MPEG4, obsługa wyjścia VGA i HD, wysokiej jakości
szerokokątna kolorowa kamera CCTV (2 szt. w zestawie), rozdzielczość HD: 1280 × 720, oświetlenie podczerwienią
umożliwia widzenie w nocy, nagrywanie i odtwarzanie sekwencji audio i wideo z każdej z kamer, obsługa za pomocą pilota
zdalnego sterowania lub za pomocą prostej aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android. Zasilanie prądem
stałym z zasilacza do gniazdka 12V DC (rejestrator), 5V DC (kamera), stopień ochrony kamery: IP65.
Współpraca: kamera OR-MT-JE-1801KC
Rozbudowa: maksymalnie o 2 kamery

ELEKTROZACZEPY

OR-MT-JX-1804
2-kanałowy, przewodowy zestaw do monitoringu

WIZJERY

Nowoczesny zestaw rejestrujący wideo, obsługuje dwa kanały audio/wideo, gniazdo na kartę SD o pojemności
max. 32GB (brak karty w zestawie), zapis zdjęć i filmów w trybie ręcznym lub automatycznym, kompresja MPEG4,
wysokiej jakości kolorowa kamera CCTV (2 szt. w zestawie), rozdzielczość 420 linii TV, nagrywanie i odtwarzanie
sekwencji foto i wideo z każdej z kamer. Zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 12V DC, stopień ochrony
kamery: IP65.
Współpraca: możliwość podłączenia pod monitor komputera lub TV
Rozbudowa: brak

MONITORING

OR-MT-JE-1803
4-kanałowy, bezprzewodowy zestaw do monitoringu

ATRAPY KAMER
DETEKTORY

Nowoczesny zestaw rejestrujący wideo w bezprzewodowej technologii cyfrowej 2,4GHz, zasięg w terenie otwartym
150 m, obsługuje cztery kanały audio/wideo, gniazdo na kartę SD o pojemności max. 64GB (brak karty w zestawie),
kompresja MPEG4, obsługa wyjścia VGA i HD, wysokiej jakości szerokokątna kolorowa kamera CCTV
(2 szt. w zestawie), rozdzielczość obrazu HD: 1280 × 720, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy,
nagrywanie i odtwarzanie sekwencji audio i wideo z każdej z kamer na domowym odbiorniku telewizyjnym, tablecie
czy smartfonie, obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pomocą prostej aplikacji na urządzenia mobilne
z systemem iOS oraz Android. Zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 12V DC (rejestrator), 5V DC (kamera),
stopień ochrony kamery: IP65.
Współpraca: kamera OR-MT-JE-1801KC, możliwość podłączenia pod monitor komputera lub TV
Rozbudowa: maksymalnie o 2 kamery

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

OR-MT-JE-1801KC
Bezprzewodowa kamera CCTV
Wysokiej jakości szerokokątna kolorowa kamera CCTV do rozbudowy zestawów OR-MT-JE-1801, OR-MT-JE-1803.
Obraz w rozdzielczości HD (1280 × 720), cyfrowa analiza obrazu z detekcją ruchu. Zasilanie prądem stałym z zasilacza
do gniazdka 5V DC, stopień ochrony: IP65.

MINI ALARMY

Współpraca: zestawy do monitoringu OR-MT-JE-1801, OR-MT-JE-1803

OR-MT-GV-1808
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Kamera monitorująca IP

N OWOŚĆ

Innowacyjna, bezprzewodowa kamera kolorowa CCTV umożliwia monitorowanie domu lub biura ze smartfona, tabletu
lub przeglądarki internetowej z każdego miejsca na świecie, wykorzystując prostą, darmową aplikację dostępną
na urządzenia mobilne iOS i Android. Połączenie za pomocą WiFi lub poprzez domową sieć LAN, obraz w rozdzielczości
HD: 1280 × 720, funkcja IR-Cut i automatyczna zmiana filtrów, wbudowana usługa DDNS (dynamiczny system nazw
domenowych). Zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 5V DC, przeznaczona do montażu wewnątrz
pomieszczeń, kąt widzenia: 120°.
Wymiary: Ø58 × 105 mm (śr./wys.)

LIVING INNOVATIONS

OR-MT-GV-1807
Kamera monitorująca IP

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

N OWOŚĆ

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Innowacyjna, bezprzewodowa kamera kolorowa CCTV umożliwia monitorowanie domu lub biura ze smartfona, tabletu
lub przeglądarki internetowej z każdego miejsca na świecie, wykorzystując prostą, darmową aplikację dostępną
na urządzenia mobilne iOS i Android. Połączenie za pomocą WiFi lub poprzez domową sieć LAN, obraz w rozdzielczości HD.
Przesyłanie danych odbywa się za pomocą kompresji H.264 (MPEG-4), obraz w rozdzielczości HD: 1280 × 720, funkcja
IR-Cut i automatyczna zmiana filtrów, wbudowana usługa DDNS (dynamiczny system nazw domenowych). Zasilanie
prądem stałym z zasilacza do gniazdka 5V DC, przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń, kąt widzenia: 120°.
Wymiary: 103 × 112 × 125 mm (szer./wys./gł.)

N OWOŚĆ

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-MT-JT-1806
Kamera monitorująca IP

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

Innowacyjna, bezprzewodowa kamera kolorowa CCTV umożliwia monitorowanie domu lub biura ze smartfona, tabletu
lub przeglądarki internetowej z każdego miejsca na świecie, wykorzystując prostą, darmową aplikację dostępną
na urządzenia mobilne iOS i Android. Połączenie za pomocą WiFi lub poprzez domową sieć LAN, obraz w rozdzielczości
HD. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego formatu kompresji obrazu H.264, przesył danych jest dużo płynniejszy.
Zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 12V DC, stopień ochrony: IP65, kąt widzenia: poziom 70°.

ZAMKI SZYFROWE

Wymiary: 198 × 65 × 79 mm (szer./wys./gł.)

OR-MT-FS-1805
Kamera monitorująca IP

WIZJERY

ELEKTROZACZEPY

Innowacyjna, bezprzewodowa kamera kolorowa CCTV umożliwia monitorowanie domu lub biura ze smartfona, tabletu
lub przeglądarki internetowej z każdego miejsca na świecie, wykorzystując prostą, darmową aplikację dostępną na urządzenia
mobilne iOS i Android. Połączenie za pomocą WiFi lub poprzez domową sieć LAN, obraz w rozdzielczości HD, cyfrowa analiza
obrazu z detekcją ruchu, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, funkcja MAGIC ZOOM (przybliżanie obrazu
bez utraty jakości obrazu), regulacja barwy, jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości, funkcja IR-Cut i automatyczna zmiana
filtrów, wbudowana usługa DDNS (dynamiczny system nazw domenowych), wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami
z zabezpieczeniem hasłem, alarm detekcji ruchu poprzez e-mail lub wysyłanie obrazu na FTP. Zasilanie prądem stałym
z zasilacza do gniazdka 12V DC, stopień ochrony: IP66, kąt widzenia: poziom 70°, przekątna: 75°, standard: IEEE 802.11b/g/n.
Wymiary: 67 × 64 × 97 mm (szer./wys./gł.)

OR-MT-FS-1805PK
MONITORING

Puszka na przewody, IP44
Puszka na przewody do kamery monitorującej OR-MT-FS-1805, montaż natynkowy.

ATRAPY KAMER

Wymiary: 126 × 103 × 40 mm (szer./wys./gł.)

OR-AK-1205
Atrapa kamery monitorującej z podczerwienią, MINI
Urządzenie o realnym wyglądzie kamery monitorującej z migającą diodą LED przeznaczone do montażu wewnątrz
pomieszczeń. Zasilanie bateryjne: 3 × AAA (brak w zestawie).

DETEKTORY

Wymiary: Ø99,5 × 72 mm (śr./wys.)

OR-AK-1204

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Atrapa kopułkowej kamery monitorującej bez podczerwieni
Urządzenie o realnym wyglądzie kamery monitorującej z migającą diodą LED przeznaczone do montażu wewnątrz
pomieszczeń. Zasilanie bateryjne: 3 × AA (brak w zestawie).
Wymiary: Ø125 × 90 mm (śr./wys.)

OR-AK-1201

MINI ALARMY

Atrapa kamery monitorującej CCTV
Urządzenie o realnym wyglądzie kamery monitorującej z migającą diodą LED. Atrapa przeznaczona do montażu
wewnętrznego i zewnętrznego. Zasilanie bateryjne 2 × AAA (brak w zestawie).

OR-AK-1206
Atrapa kamery monitorującej CCTV z czujnikiem ruchu
Urządzenie o realnym wyglądzie kamery monitorującej z diodami podczerwieni, które uruchamiane są w nocy.
Urządzenie posiada ruchomą kamerę, która aktywuje się po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery. Zasilanie
bateryjne 2 × AA (brak w zestawie).
Wymiary: 62 × 125 × 155 mm (szer./wys./gł.)

O
AUT ANIE
AC
OBR

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

SYSTEMY
ALARMOWE

Wymiary: 80 × 155 × 200 mm (szer./wys./gł.)
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OR-AK-1202
Atrapa kopułowej kamery monitorującej z podczerwienią
Urządzenie o realnym wyglądzie kamery monitorującej z diodami podczerwieni, które uruchamiane są w nocy. Zasilanie
bateryjne 2 × AA (brak w zestawie).
Wymiary: Ø128 × 100 mm (śr./wys.)

OR-AK-1203
Atrapa obrotowej kamery monitorującej
Urządzenie o realnym wyglądzie obrotowej kamery monitorującej z migającą diodą LED. Atrapa przeznaczona
do montażu wewnętrznego i zewnętrznego. Zasilanie bateryjne 2 × AA (brak w zestawie).
Wymiary: Ø128 × 277 mm (śr./wys.)

OR-DC-613
Bateryjny czujnik zalania
Czujnik przystosowany do wczesnego wykrywania obecności wody w miejscach narażonych na zalanie takich jak
piwnice lub pomieszczenia ze zbiornikami wody takimi jak: zmywarka, pralka, klimatyzacja itp. Urządzenie posiada
czujniki, które aktywują alarm w momencie wykrycia nawet nieznacznej ilości wody. Powiadomienie dźwiękowe,
zasilanie bateryjne: 1 × 9V DC (w zestawie), głośność: ≥85 dB, sygnalizacja słabych baterii.

DC-1
Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) BAX
Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu)
z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny, powiadomienie optyczne
i dźwiękowe, zasilanie bateryjne 3 × AA (w zestawie), głośność >85 dB, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność
działania czujnika lub wyciszyć alarm, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 25 ppm do 550 ppm, funkcja
pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm), sygnalizacja słabych baterii, pomiar
temperatury otoczenia -15°C do 50°C, wbudowany system autodiagnostyki. Zgodność z normą EN 502911:2010/A1:2012. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 6 lat. Koniec żywotności czujnika
sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem diody.

OR-DC-619
Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu)
Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu)
z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny „ECO-CELL”, powiadomienie
optyczne i dźwiękowe, zasilanie bateryjne 3 × AA (w zestawie), głośność ≥85 dB, przycisk TEST pozwala sprawdzić
poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 30 ppm do 999 ppm, funkcja
pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm), sygnalizacja słabych baterii. Zgodność
z normą EN 50291-1:2010/A1:2012. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 6 lat. Koniec
żywotności czujnika sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem diody.

OR-DC-612
Czujnik tlenku węgla (czadu) 5VDC/500mA
Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu)
z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny „ECO-CELL”, powiadomienie
optyczne i dźwiękowe, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 5V DC, głośność ≥85 dB, przycisk TEST pozwala
sprawdzić poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 30 ppm do 999 ppm,
funkcja pamięci zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm). Zgodność z normą EN 502911:2010/A1:2012. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 6 lat. Koniec żywotności czujnika
sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem diody.

OR-DC-620
Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) i bateryjny czujnik dymu – zestaw
Zestaw składa się z dwóch detektorów: tlenku węgla OR-DC-619 i dymu OR-DC-609.
OR-DC-619 to nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla
(czadu) z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny „ECO-CELL”, powiadomienie
optyczne i dźwiękowe, zasilanie bateryjne 3 × AA (w zestawie), głośność ≥85 dB, przycisk TEST pozwala sprawdzić
poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 30 ppm do 999 ppm, funkcja
pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm), sygnalizacja słabych baterii. Zgodność
z normą EN 50291-1:2010/A1:2012. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 6 lat. Koniec
żywotności czujnika sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem diody.
OR-DC-609 to urządzenie przeznaczone do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu
oraz do wczesnego wykrywania pożaru. Czujnik fotoelektryczny wykrywa widzialny dym powstający
w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, zasilanie bateryjne:
1 × 9V DC (w zestawie), poziom głośności: >85 dB/3 m, przycisk TEST pozwalający sprawdzić poprawność działania
czujnika, sygnalizacja słabych baterii, zgodność z normą EN 14604: 2005 + AC1: 2008 potwierdzone przez jednostkę
certyfikującą BSI-KM550646.

LIVING INNOVATIONS

OR-DC-608
Czujnik gazu ziemnego 230V
Nowoczesne urządzenie alarmowe do detekcji stężenia gazu ziemnego wewnątrz pomieszczeń. Służy do ciągłego
monitoringu obecności i wykrywania gazów palnych wydostających się z nieszczelności. W urządzeniu zastosowano
wysokiej jakości czujnik półprzewodnikowy, który pozwala na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności.
Detektor posiada powiadomienie optyczne i dźwiękowe, które uruchamiane jest po przekroczeniu dopuszczalnego
stężenia. Zasilanie 230V AC, poziom alarmowy: 8% LEL, głośność: 75 dB, przycisk TEST pozwala sprawdzić
poprawność działania czujnika. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 5 lat. Koniec żywotności
czujnika sygnalizowany jest diodą oraz sygnałem dźwiękowym.

OR-DC-609
Bateryjny czujnik dymu

Bateryjny czujnik dymu MINI ze zintegrowaną baterią VARTA

OR-DC-623
Bateryjny czujnik dymu papierosowego

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE
ZESTAWY
DOMOFONOWE
BARIERY
PODCZERWIENI

SYSTEMY
ALARMOWE

Czujnik jest urządzeniem przeznaczonym do monitoringu pomieszczeń pod kątem obecności dymu papierosowego
i alarmowania o jego wykryciu. Powiadomienie optyczne i dźwiękowe, zasilanie bateryjne: 1 × 9V DC (w zestawie),
poziom głośności: >85 dB/3 m, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika oraz HUSH, który
wycisza alarm na 8 minut, sygnalizacja słabych baterii.

MINI ALARMY

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Najmniejszy na świecie bateryjny czujnik dymu, przeznaczony do monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności
dymu oraz wczesnego wykrywania pożaru. Czujnik fotoelektryczny wykrywa widzialny dym powstający
w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, zasilanie: wbudowana,
zintegrowana bateria 1 × 3V DC VARTA (o 10-letniej żywotności), poziom głośności: >85 dB/3 m, przycisk TEST
pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika, przycisk HUSH umożliwia wyciszenie sygnału dźwiękowego,
sygnalizacja słabych baterii, łatwa instalacja, niezwykle wytrzymała konstrukcja, zgodność z normą EN 14604: 2005
+ AC1: 2008 potwierdzone przez jednostkę certyfikującą BSI-KM514007. Koniec żywotności czujnika
sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym.
Wymiary: Ø45 × 42 mm (śr./wys.)

DETEKTORY

OR-DC-626

ATRAPY KAMER

MONITORING

Czujnik jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu
oraz do wczesnego wykrywania pożaru. Czujnik fotoelektryczny wykrywa widzialny dym powstający
w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, zasilanie bateryjne:
1 × 9V DC (w zestawie), poziom głośności: >85 dB/3 m, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania
czujnika, sygnalizacja słabych baterii, zgodność z normą EN 14604: 2005 + AC1: 2008 potwierdzone przez
jednostkę certyfikującą BSI-KM550646.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Nowoczesne urządzenie alarmowe do detekcji stężenia gazu ziemnego wewnątrz pomieszczeń. Służy do ciągłego
monitoringu obecności i wykrywania gazów palnych wydostających się z nieszczelności. W urządzeniu zastosowano
wysokiej jakości czujnik półprzewodnikowy, który pozwala na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności.
Detektor posiada powiadomienie optyczne i dźwiękowe, które uruchamiane jest po przekroczeniu dopuszczalnego
stężenia. Zasilanie 230V AC, poziom alarmowy: 10% LEL, głośność: ≥70 dB, przycisk TEST pozwala sprawdzić
poprawność działania czujnika. Dodatkowe wyjście przekaźnikowe umożliwia przekazanie impulsu do innego
urządzenia przy przekroczonym stężeniu alarmowym (np. wentylator, syrena alarmowa, dialer telefoniczny),
wyprowadzony dodatkowy styk zasilania 12V DC np. do zamknięcia zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji.
Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 5 lat.

ZAMKI SZYFROWE

Czujnik gazu ziemnego 230V z dodatkowym wyjściem przekaźnikowym

ELEKTROZACZEPY

OR-DC-614

WIZJERY

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

LIVING INNOVATIONS

43

www.orno.pl
DZWONKI
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DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

Ei207
Made in Europe

ZESTAWY
DOMOFONOWE

miesięcy

GWARANCJI

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Ei207D
Made in Europe

ZAMKI SZYFROWE

miesięcy

GWARANCJI

Seria HOME – Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) z wyświetlaczem Ei
Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu). Wysokiej
jakości czujnik elektrochemiczny, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę, powiadomienie optyczne i dźwiękowe,
wyświetlacz LCD, zasilanie bateryjne 2 × AAA (w zestawie), głośność: 85 dB do 3 m, przycisk TEST pozwala sprawdzić
poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 30 ppm do 999 ppm, funkcja
pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm). Urządzenie wyposażone jest w system
uniemożliwiający zamontowanie czujnika bez prawidłowo zainstalowanych baterii. Zgodność z normami:
BS EN50291-1:2010 oraz BS EN50291-2:2010 potwierdzona przez jednostkę certyfikującą BSI – KM86596.
Sygnalizacja końca żywotności czujnika, która wynosi min. 10 lat. 5 lat gwarancji.

Ei208W
Made in Europe

ELEKTROZACZEPY

miesięcy

GWARANCJI

Seria PROFESSIONAL – Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) Ei

WIZJERY

Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu). Wysokiej
jakości czujnik elektrochemiczny, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę, powiadomienie optyczne i dźwiękowe,
zintegrowane zasilanie – bateria litowa, opcja podłączenia bezprzewodowego modułu RF, głośność: 85 dB do 3 m,
przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie
od 30 ppm do 999 ppm, funkcja pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm). Zgodność
z normami: BS EN50291-1:2010 oraz BS EN50291-2:2010 potwierdzona przez jednostkę certyfikującą
BSI – KM86596. Sygnalizacja końca żywotności czujnika, która wynosi min. 10 lat. 5 lat gwarancji.

MONITORING

Ei208DW
Made in Europe

ATRAPY KAMER

miesięcy

GWARANCJI

Seria PROFESSIONAL – Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) z wyświetlaczem Ei
Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu). Wysokiej
jakości czujnik elektrochemiczny, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę, powiadomienie optyczne i dźwiękowe,
wyświetlacz LCD, zintegrowane zasilanie – bateria litowa, opcja podłączenia bezprzewodowego modułu RF, głośność:
85 dB do 3 m, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla
w zakresie od 30 ppm do 999 ppm, funkcja pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm).
Zgodność z normami: BS EN50291-1:2010 oraz BS EN50291-2:2010 potwierdzona przez jednostkę certyfikującą
BSI – KM86596. Sygnalizacja końca żywotności czujnika, która wynosi min. 10 lat. 5 lat gwarancji.

DETEKTORY

Ei200MRF
Made in Europe

miesięcy

GWARANCJI

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Seria HOME – Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) Ei
Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu). Wysokiej
jakości czujnik elektrochemiczny, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę, powiadomienie optyczne i dźwiękowe,
zasilanie bateryjne 2 × AAA (w zestawie), głośność: 85 dB do 3 m, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność
działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 30 ppm do 999 ppm, funkcja pamięci (zapamiętuje
ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm). Urządzenie wyposażone jest w system uniemożliwiający
zamontowanie czujnika bez prawidłowo zainstalowanych baterii. Zgodność z normami: BS EN50291-1:2010
oraz BS EN50291-2:2010 potwierdzona przez jednostkę certyfikującą BSI – KM86596. Sygnalizacja końca żywotności
czujnika, która wynosi min. 10 lat. 5 lat gwarancji.

Seria PROFESSIONAL – Bezprzewodowy moduł RF do czujników czadu Ei
Moduł umożliwia bezprzewodową komunikację czujników tlenku węgla z serii Professional (Ei208W, Ei208DW)
ze sterownikiem RF Ei428 oraz z panelem alarmowym Ei450, a także komunikację między detektorami, możliwość
konfiguracji do 12 czujników. Częstotliwość pracy 868,466MHz, zasięg w terenie otwartym do 200 m, zasilanie
z podłączonego czujnika tlenku węgla. 5 lat gwarancji.

Ei428
Made in Europe

miesięcy

GWARANCJI

Seria PROFESSIONAL – Bezprzewodowy sterownik RF
Urządzenie służy jako bezprzewodowy sterownik umożliwiający zasterowanie danym urządzeniem np. światłem,
wentylatorem, syreną lub dialerem GSM. Wykorzystuje zaawansowaną technologię przesyłu sygnału radiowego
opartego na modulacji częstotliwości (FM) wraz z kodowaniem Manchester. Częstotliwość pracy 868,466MHz, zasięg
w terenie otwartym do 150 m, zasilanie z sieci 230V~, 50Hz oraz dodatkowo zasilanie awaryjne z akumulatora
Sterownik współpracuje z czujnikami tlenku węgla i dymu z serii Professional Ei208W, Ei208DW, Ei605C. 5 lat
gwarancji.

Ei450
Made in Europe

miesięcy

GWARANCJI

Seria PROFESSIONAL – Panel alarmowy zdalnego sterowania
Urządzenie umożliwia bezprzewodową kontrolę oraz sterowanie zalogowanymi czujnikami tlenku węgla i dymu z serii
Professional (Ei208W, Ei208DW, Ei605C) po zastosowaniu odpowiedniego modułu RF. Indywidualna programowana
przez użytkownika częstotliwość, zintegrowane zasilanie – bateria litowa o ponad 10-letniej żywotności, cztery
funkcje, które umożliwiają łatwą obsługę stworzonego systemu alarmowego (TEST, LOCATE, SILENCE, MEMORY),
rozróżnienie alarmów (osobna sygnalizacja dla dymu i czadu), sygnalizacja słabych baterii. 5 lat gwarancji.

LIVING INNOVATIONS

miesięcy

GWARANCJI

Ei3500S
Seria HOME – Bateryjny, jonizacyjny czujnik dymu Ei

Made in Europe

Czujnik jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania szybko rozprzestrzeniającego się ognia, któremu towarzyszy
nawet niewielka ilość dymu. Podwójna komora jonizująca zapewnia długotrwałą i stabilną pracę, powiadomienie
dźwiękowe, zasilanie bateryjne: 1 × 9V DC (w zestawie), poziom głośności: >85 dB/3 m, sygnalizacja słabych baterii,
przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika oraz HUSH umożliwiający wyłączenie omyłkowo
uruchomionego alarmu. Urządzenie wyposażone jest w system uniemożliwiający zamontowanie czujnika bez prawidłowo
zainstalowanych baterii. Zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008 potwierdzona przez jednostkę certyfikującą
BSI – 537430. 5 lat gwarancji.

miesięcy

GWARANCJI

Ei605
Seria HOME – Bateryjny, optyczny czujnik dymu Ei

Made in Europe

miesięcy

GWARANCJI

Ei650
Made in Europe

Seria PROFESSIONAL – Bateryjny, optyczny czujnik dymu Ei

Made in Europe

Czujnik jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu
i ognia. Czujnik optyczny (fotoelektryczny) wykrywa widzialny dym powstający w początkowej, bezpłomieniowej fazie
pożaru tj. przed pojawieniem się otwartego płomienia, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, zasilanie bateryjne:
1 × 9V DC (w zestawie), możliwość podłączenia przewodowego do 12 czujników, opcja podłączenia bezprzewodowego
modułu RF, poziom głośności: >85 dB/3 m, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika
oraz HUSH umożliwia wyłączenie uruchomionego alarmu. Zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008
potwierdzona przez Niezależną Instytucję Badawczą VdS certyfikat G208016. 5 lat gwarancji.

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

miesięcy

GWARANCJI

Ei605MRF
Seria PROFESSIONAL – Bezprzewodowy moduł RF do czujników dymu

Made in Europe

miesięcy

GWARANCJI

SYSTEMY
ALARMOWE

Moduł umożliwia bezprzewodową komunikację czujnika dymu z serii Professional Ei605C ze sterownikiem RF Ei428
oraz z panelem alarmowym Ei450, a także komunikację między detektorami, możliwość konfiguracji do 12 czujników.
Częstotliwość pracy 868,466MHz, zasięg w terenie otwartym do 200 m, zasilanie z podłączonego czujnika. 5 lat
gwarancji.

DETEKTORY

Ei605C

ATRAPY KAMER

miesięcy

GWARANCJI

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Czujnik jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu
i ognia. Czujnik optyczny (fotoelektryczny) wykrywa widzialny dym powstający w początkowej, bezpłomieniowej fazie
pożaru tj. przed pojawieniem się otwartego płomienia, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, zintegrowane zasilanie
– bateria litowa, poziom głośności: >85 dB/3 m, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika
oraz HUSH umożliwia wyłączenie uruchomionego alarmu. Zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008
potwierdzona przez Niezależną Instytucję Badawczą VdS certyfikat G211009. 5 lat gwarancji.

MINI ALARMY

Seria HOME – Bateryjny, optyczny czujnik dymu Ei

MONITORING

WIZJERY

Czujnik jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu
i ognia. Czujnik optyczny (fotelektryczny) wykrywa widzialny dym powstający w początkowej, bezpłomieniowej fazie
pożaru tj. przed pojawieniem się otwartego płomienia, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, zasilanie bateryjne:
1 × 9V DC (w zestawie), poziom głośności: >85 dB/3 m, sygnalizacja słabych baterii, przycisk TEST pozwala sprawdzić
poprawność działania czujnika oraz HUSH umożliwia wyłączenie omyłkowo uruchomionego alarmu. Urządzenie
wyposażone jest w system uniemożliwiający zamontowanie czujnika bez prawidłowo zainstalowanych baterii.
Zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008 potwierdzona przez Niezależną Instytucję Badawczą VdS certyfikat
G208016. 5 lat gwarancji.

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Made in Europe

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Seria HOME – Bateryjny, jonizacyjny czujnik dymu Ei
Czujnik jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania szybko rozprzestrzeniającego się ognia, któremu towarzyszy
nawet niewielka ilość dymu. Podwójna komora jonizująca zapewnia długotrwałą i stabilną pracę, powiadomienie
dźwiękowe, zasilanie bateryjne: 1 × 9V DC (w zestawie), poziom głośności: >85 dB/3 m, sygnalizacja słabych baterii,
przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika. Urządzenie wyposażone jest w system uniemożliwiający
zamontowanie czujnika bez prawidłowo zainstalowanych baterii. Zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008
potwierdzona przez jednostkę certyfikującą BSI – 537430. 5 lat gwarancji.

ZAMKI SZYFROWE

Ei3500B

ELEKTROZACZEPY

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

OR-DC-622

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

Magnetyczna płytka montażowa
Magnetyczna płytka ułatwia montaż czujników tlenku węgla, dymu i gazu. Umożliwia zamocowanie czujnika
bez potrzeby wiercenia otworów. Bardzo prosta instalacja za pomocą niezwykle wytrzymałej taśmy montażowej.
Pasuje do wszystkich detektorów tlenku węgla, dymu i gazu ORNO i Ei Electronics. Szczególnie przydatna w przyczepach
kempingowych, łodziach lub do montażu na powierzchniach betonowych (ścianach i sufitach).
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DZWONKI
PRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-GB-420, OR-GB-420(GS) (wersja schuko)
Gniazdo bezprzewodowe sterowane pilotem 1+1
Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczeń
m.in. lampy, TV, wentylatory, klimatyzatory itp. Włączanie i wyłączanie realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika)
lub bezpośrednio na odbiorniku. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 25 m, learning system
(automatyczne logowanie). Zasilanie odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × CR2032 (w zestawie), max. obciążenie: 1000W.

ZESTAWY
DOMOFONOWE

OR-GB-418, OR-GB-418(GS) (wersja schuko)
Zestaw gniazd bezprzewodowych sterowanych pilotem 2+1

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczeń
m.in. lampy, TV, wentylatory, klimatyzatory itp. Włączanie i wyłączanie realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika)
lub bezpośrednio na odbiorniku. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 25 m, learning system
(automatyczne logowanie). Zasilanie odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × CR2032 (w zestawie), max. obciążenie: 1000W.

OR-GB-417, OR-GB-417(GS) (wersja schuko)
Zestaw gniazd bezprzewodowych sterowanych pilotem 3+1

ZAMKI SZYFROWE

Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczeń
m.in. lampy, TV, wentylatory, klimatyzatory itp. Włączanie i wyłączanie realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika)
lub bezpośrednio na odbiorniku. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 25 m, learning system
(automatyczne logowanie). Zasilanie odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × CR2032 (w zestawie), max. obciążenie: 1000W.

ELEKTROZACZEPY

OR-GB-429, OR-GB-429(GS) (wersja schuko)
Zestaw bezprzewodowych gniazd zewnętrznych, sterowanych pilotem 2+1, IP44
Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczeń m.in. oświetlenie zewnętrzne, reklamy, zraszacze, oczka wodne, elektryczne rolety
zewnętrzne itp. Włączanie i wyłączanie realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika) lub bezpośrednio na odbiorniku.
Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 25 m, learning system (automatyczne logowanie). Zasilanie
odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × CR2032 (w zestawie), max. obciążenie: 1000W.

WIZJERY

OR-GB-434
Zestaw gniazd bezprzewodowych sterowanych pilotem z funkcją timera 3+1

MONITORING
ATRAPY KAMER
DETEKTORY
STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych wewnątrz
pomieszczeń m.in. lampy, TV, wentylatory, klimatyzatory itp. Włączanie i wyłączanie realizowane jest za pomocą
pilota (nadajnika) z funkcją zegara i timera. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 25 m,
learning system (automatyczne logowanie). Zasilanie odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × CR2032 (w zestawie),
max. obciążenie: 3680W.

OR-AE-13132
Przedłużacz z przewodem 3 m, sterowany pilotem 5+1

N OWOŚĆ

Przedłużacz sterowany radiowo za pomocą pilota przeznaczony do bezprzewodowego, niezależnego włączania
i wyłączania do pięciu podłączonych urządzeń elektrycznych. Posiada pięć gniazd sieciowych z uziemieniem
i przesłonami torów prądowych, półautomatyczne zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przewód o długości 3 m.
Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 30 m. Zasilanie odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × 23A
(w zestawie), max. obciążenie: 2300W, ilość gniazd: 5, rodzaj gniazd: 2P+Z, napięcie/prąd: 250V~/16A, dł. przewodu:
3 m (3 × 1,5 mm2).

OR-GB-406
Bezprzewodowy 3-kanałowy sterownik oświetlenia
Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczeń
m.in. oświetlenia. Włączanie i wyłączanie realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika) z dodatkową funkcją regulatora
czasowego – timera (wyłączanie z opóźnieniem). Odbiornik jest podłączony do oświetlenia tak jak normalny wyłącznik.
Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 30 m. Możliwość jednoczesnego włączenia i wyłączenia
wszystkich urządzeń podłączonych do odbiornika. Zasilanie odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × A23 (w zestawie),
max. obciążenie każdego kanału wyjścia: żarówki lub halogeny 1000W; świetlówki i LED-y 300W.

OR-GB-421
Bezprzewodowy, 3-kanałowy sterownik oświetlenia
Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych wewnątrz
pomieszczeń m.in. oświetlenia. Włączanie i wyłączanie realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika). Odbiornik jest
podłączony do oświetlenia tak jak normalny wyłącznik. Posiada możliwość włączenia i wyłączenia wszystkich lamp
podłączonych jednocześnie. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 30 m. Zasilanie odbiornika:
230V~, 50Hz, pilota 2 × AAA (w zestawie), max. obciążenie: 1000W.

LIVING INNOVATIONS
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OR-GB-411

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl

Bezprzewodowy 3-kanałowy sterownik oświetlenia, 2 piloty

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczeń
m.in. oświetlenia. Włączanie i wyłączanie realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika) z dodatkową funkcją regulatora
czasowego – timera (wyłączanie z opóźnieniem). Odbiornik jest podłączony do oświetlenia tak jak normalny wyłącznik.
Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 30 m. Możliwość jednoczesnego włączenia i wyłączenia
wszystkich urządzeń podłączonych do odbiornika. Zasilanie odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × A23 (w zestawie),
max. obciążenie każdego kanału wyjścia: żarówki lub halogenów 1000W; świetlówki i LED-y 300W.

OR-GB-426
Sterownik radiowy (radiolinia)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego sterowania urządzeniami elektrycznymi m. in. elektrozaczepy, bramy
wjazdowe, oświetlenie, itp. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 50 m. Odbiornik współpracuje
z 30 pilotami i działa w 3 trybach, w zależności od ustawień. Zasilanie: sterownika: 12–24V DC, pilota: 1 × CR2032
(w zestawie), wyjście przekaźnikowe: NO.COM/NC, 3A.

OR-SA-1715
Kontroler GSM do sterowania bramą

ZAMKI SZYFROWE

Urządzenie w prosty sposób pozwala na zdalną kontrolę wejścia, otwierania drzwi, bram wjazdowych, furtek,
szlabanów lub innych urządzeń. Obsługa za pomocą wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego (możliwość
zaprogramowania do 99 numerów telefonicznych, które będą miały dostęp do systemu). Czteropasmowy GSM.
Zasilanie: 12–24V DC/2A., wyjście przekaźnikowe: 3A.
Wymiary: 76 × 140 × 27 mm (szer./wys./gł.)

ELEKTROZACZEPY

OR-GB-431
Bezprzewodowe gniazdo żarówki sterowane pilotem

WIZJERY

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w oprawkach żarówkowych ze standardowym gwintem E27. Służy
do zdalnego bezprzewodowego włączania i wyłączania oświetlenia. Sterowanie bezprzewodowe realizowane
jest za pomocą pilota zdalnego sterowania (w zestawie). Urządzenie bardzo proste zarówno w montażu jak i obsłudze.
Nie wymaga instalacji. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym do 30 m. Zasilanie oprawki:
230V~, 50Hz; pilota: 1 × A23 (w zestawie), moc żarówki tradycyjnej: max. 60W, żarówki LED: max. 22W.

OR-GB-430

Bezprzewodowy, podwójny, dotykowy wyłącznik światła sterowany pilotem
Nowoczesny wyłącznik ze szkła krystalicznego, sterowany manualnie lub bezprzewodowo za pomocą pilota zdalnego
sterowania. Przeznaczony do montażu w standardowej puszce elektrycznej Ø60 mm. Częstotliwość pracy 433MHz,
zasięg w terenie otwartym do 20 m. Zasilanie: odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × 23AE (brak w zestawie), obciążenie:
5W–300W.

OR-GB-424
Bezprzewodowy, dotykowy ściemniacz światła sterowany pilotem
Nowoczesny ściemniacz ze szkła krystalicznego, sterowany manualnie lub bezprzewodowo za pomocą pilota zdalnego
sterowania. Przeznaczony do montażu w standardowej puszce elektrycznej Ø60 mm. Częstotliwość pracy 433MHz,
zasięg w terenie otwartym do 20 m. Zasilanie: odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × 23AE (brak w zestawie), obciążenie:
5W–300W.

OR-GB-425

ATRAPY KAMER
DETEKTORY

OR-GB-423

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Bezprzewodowy, pojedynczy, dotykowy wyłącznik światła sterowany pilotem
Nowoczesny wyłącznik ze szkła krystalicznego, sterowany manualnie lub bezprzewodowo za pomocą pilota zdalnego
sterowania. Przeznaczony do montażu w standardowej puszce elektrycznej Ø60 mm. Częstotliwość pracy 433MHz,
zasięg w terenie otwartym do 20 m. Zasilanie: odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × 23AE (brak w zestawie), obciążenie:
5W–300W.

MINI ALARMY

OR-GB-422

SYSTEMY
ALARMOWE

ON/OFF

MONITORING

Żarówka LED sterowana bezprzewodowo wyłącznikiem ze ściemniaczem
Zdalnie sterowana za pomocą wyłącznika żarówka wyposażona w diody LED o mocy 7W. Wyłącznik do montażu
natynkowego posiada możliwość włączania, wyłączania, ściemniania oraz zmiany barwy światła od 2700K do 6500K.
Nie wymaga instalacji. Częstotliwość pracy 2,4GHz, zasięg w terenie otwartym do 30 m. Zasilanie żarówki:
230V~, 50Hz, wyłącznika: 2 × AAA (w zestawie), moc żarówki: 7W, strumień świetlny: 500lm, typ oprawki: E27.

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

Bezprzewodowy, dotykowy przełącznik żaluzjowy sterowany pilotem
Nowoczesny przełącznik ze szkła krystalicznego, sterowany manualnie lub bezprzewodowo za pomocą pilota zdalnego
sterowania. Przeznaczony do montażu w standardowej puszce elektrycznej Ø60 mm. Częstotliwość pracy 433MHz,
zasięg w terenie otwartym do 20 m. Zasilanie: odbiornika: 230V~, 50Hz, pilota: 1 × 23AE (brak w zestawie), obciążenie:
5W–300W.
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OR-SH-1701
Gniazdo centralne sterowane bezprzewodowo – ORNO Smart Living

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Gniazdo centralne (kontroler) sterowane bezprzewodowo za pomocą aplikacji na smartfony lub tablety, które działają
pod kontrolą systemów Android lub iOS. Częstotliwość pracy 433MHz, learning system (automatyczna konfiguracja
dodatkowych urządzeń), automatyczna konfiguracja z siecią WiFi lub siecią zewnętrzną 3G/4G, dodatkowa funkcja pamięci,
TIMERA i odliczania oraz blokady. Urządzenie działa autonomicznie lub jako centrala, służąca do włączania, wyłączania
lub ściemniania podłączonego urządzenia elektrycznego lub zsynchronizowanych gniazd bezprzewodowych i włączników
podtynkowych (dopuszkowych) z serii ORNO Smart Living.
®

smart living

Współpraca: OR-SH-1702, OR-SH-1703, OR-SH-1706, OR-SH-1712, OR-SH-1713, OR-SH-1704, OR-SH-1705,
OR-SH-1721, OR-SH-1716, OR-SH-1719
Rozbudowa: bez ograniczeń

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-SH-1712
Gniazdo sterowane bezprzewodowo – ORNO Smart Living

ZAMKI SZYFROWE

Zdalnie sterowane gniazdo elektryczne z dodatkową funkcją pamięci (pozwala zapamiętać ostatni stan urządzenia przed
wyciągnięciem z gniazdka elektrycznego lub awarią sieci), przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania
urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczeń. Do bezprzewodowej obsługi gniazda wymagany jest pilot zdalnego
sterowania lub wyłącznik natynkowy z serii ORNO Smart Living. Istnieje możliwość sterowania przez iPhona, iPada
oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701) ORNO Smart Living.
Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie). Zasilanie: 230V~,
50Hz, max. obciążenie: 3680W.
®

smart living

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701, piloty zdalnego sterowania: OR-SH-1708, OR-SH-1709, OR-SH-1720,
wyłączniki natynkowe: OR-SH-1710, OR-SH-1711

ELEKTROZACZEPY

OR-SH-1702
Gniazdo z funkcją ściemniania sterowane bezprzewodowo – ORNO Smart Living

WIZJERY

Zdalnie sterowane gniazdo elektryczne z dodatkową funkcją ściemniacza (40W–300W), przeznaczone do bezprzewodowego
włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczeń. Do bezprzewodowej obsługi gniazda wymagany
jest pilot zdalnego sterowania lub wyłącznik natynkowy z serii ORNO Smart Living. Istnieje możliwość sterowania przez
iPhona, iPada oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701) ORNO Smart
Living. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie). Zasilanie:
230V~, 50Hz, max. obciążenie: 300W.
®

smart living

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701, piloty zdalnego sterowania: OR-SH-1708, OR-SH-1709, OR-SH-1720,
włączniki natynkowe: OR-SH-1710, OR-SH-1711

MONITORING

OR-SH-1713
Gniazdo zewnętrzne IP44, sterowane bezprzewodowo – ORNO Smart Living

ATRAPY KAMER

Zdalnie sterowane gniazdo elektryczne z dodatkową funkcją pamięci (pozwala zapamiętać ostatni stan urządzenia przed
wyciągnięciem z gniazdka elektrycznego lub awarią sieci), przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania
urządzeń elektrycznych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Do bezprzewodowej obsługi gniazda wymagany jest pilot
zdalnego sterowania lub wyłącznik natynkowy z serii ORNO Smart Living. Istnieje możliwość sterowania przez iPhona,
iPada oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701) ORNO Smart Living.
Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie). Zasilanie:
230V~, 50Hz, max. obciążenie: 3680W, stopień ochrony: IP44.
®

DETEKTORY

smart living

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701, piloty zdalnego sterowania: OR-SH-1708, OR-SH-1709, OR-SH-1720,
wyłączniki natynkowe: OR-SH-1710, OR-SH-1711

OR-SH-1703
Gniazdo zewnętrzne IP44 z funkcją ściemniania sterowane bezprzewodowo – ORNO Smart Living

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Zdalnie sterowane gniazdo elektryczne z dodatkową funkcją ściemniacza (40W–300W), przeznaczone do bezprzewodowego
włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Do bezprzewodowej obsługi gniazda
wymagany jest pilot zdalnego sterowania lub wyłącznik natynkowy z serii ORNO Smart Living. Istnieje możliwość sterowania
przez iPhona, iPada oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701) ORNO
Smart Living. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie).
Zasilanie: 230V~, 50Hz, max. obciążenie: 300W, stopień ochrony: IP44.
®

MINI ALARMY

smart living

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701, piloty zdalnego sterowania: OR-SH-1708, OR-SH-1709, OR-SH-1720,
włączniki natynkowe: OR-SH-1710, OR-SH-1711

OR-SH-1719
Mini gniazdo sterowane bezprzewodowo – ORNO Smart Living

SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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Zdalnie sterowane mini gniazdo elektryczne przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania podłączonych urządzeń
elektrycznych wewnątrz pomieszczeń. Do bezprzewodowej obsługi gniazda wymagany jest pilot zdalnego sterowania lub
wyłącznik natynkowy z serii ORNO Smart Living. Istnieje możliwość sterowania przez iPhona, iPada oraz urządzeń z systemem
Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701) ORNO Smart Living. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg
wterenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie: 230V~, 50Hz, max. obciążenie: 3680W.
®

smart living

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701, piloty zdalnego sterowania: OR-SH-1708, OR-SH-1709, OR-SH-1720,
włączniki natynkowe: OR-SH-1710, OR-SH-1711
Wymiary: Ø53 × 77 mm (śr./gł.)

LIVING INNOVATIONS

OR-SH-1704
Włącznik podtynkowy (dopuszkowy) ON/OFF sterowany bezprzewodowo – ORNO Smart Living
Urządzenie służy do zdalnego, bezprzewodowego włączania i wyłączania oświetlenia, przeznaczone jest do montażu
w puszkach podtynkowych. Do bezprzewodowej obsługi wymagany jest pilot zdalnego sterowania lub wyłącznik
natynkowy z serii ORNO Smart Living. Istnieje możliwość sterowania przez iPhona, iPada oraz urządzeń z systemem Android
i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701) ORNO Smart Living. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg
w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie). Zasilanie: 230V~, 50Hz, max. obciążenie: 2300W.
®

smart living

Włącznik podtynkowy (dopuszkowy) z funkcją ściemniania sterowany bezprzewodowo – ORNO Smart Living
Urządzenie służy do zdalnego, bezprzewodowego włączania, wyłączania oraz ściemniania (40W–300W) oświetlenia,
przeznaczone jest do montażu w puszkach podtynkowych. Do bezprzewodowej obsługi wymagany jest pilot zdalnego
sterowania lub wyłącznik natynkowy z serii ORNO Smart Living. Istnieje możliwość sterowania przez iPhona, iPada
oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701) ORNO Smart Living.
Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie). Zasilanie:
230V~, 50Hz, max. obciążenie: 300W.
®

smart living

OR-SH-1706
Urządzenie przeznaczone jest do montażu w oprawkach żarówkowych ze standardowym gwintem E27. Służy do zdalnego,
bezprzewodowego włączania i wyłączania podłączonego oświetlenia. Do bezprzewodowej obsługi gniazda wymagany
jest pilot zdalnego sterowania lub wyłącznik natynkowy z serii ORNO Smart Living. Istnieje możliwość sterowania przez
iPhona, iPada oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701) ORNO Smart
Living. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie).
Zasilanie: 230V~, 50Hz, oprawka: E27, max. obciążenie: 100W.
®

MONITORING

smart living

OR-SH-1708
2-kanałowy pilot zdalnego sterowania – ORNO Smart Living
Pilot służy do zdalnego sterowania bezprzewodowymi włącznikami i gniazdami ORNO Smart Living oraz podłączonymi
do nich urządzeniami. Posiada funkcję włączania, wyłączania i ściemniania. Komunikacja może odbywać się na dwóch
odrębnych kanałach, co pozwala na sterowanie dwoma oddzielnymi urządzeniami będącymi w zasięgu pilota. Częstotliwość
pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie: 1 × A27 (w zestawie).

OR-SH-1720
Pilot zdalnego sterowania 3-kanałowy z dodatkowym kanałem – ORNO Smart Living

®

smart living
DETEKTORY

Współpraca: gniazda: OR-SH-1702, OR-SH-1712, OR-SH-1703, OR-SH-1713 i OR-SH-1706 włączniki podtynkowe
(dopuszkowe): OR-SH-1704, OR-SH-1705
Wymiary: 32 × 55 × 13 mm (szer./wys./gł.)

N OWOŚĆ

Pilot służy do zdalnego sterowania bezprzewodowymi włącznikami i gniazdami ORNO Smart Living oraz podłączonymi
do nich urządzeniami. Komunikacja może odbywać się na trzech odrębnych kanałach, co pozwala na sterowanie trzema
oddzielnymi urządzeniami będącymi w zasięgu pilota. Czwarty dodatkowy kanał wyposażony w funkcję jednoczesnego
włączania/wyłączania wszystkich kanałów. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning
system (automatyczne logowanie), zasilanie: 1 × CR2032 (w zestawie).
®

smart living

MINI ALARMY

Współpraca: gniazda: OR-SH-1712, OR-SH-1702, OR-SH-1713, OR-SH-1703, OR-SH-1706, włączniki podtynkowe
(dopuszkowe): OR-SH-1704, OR-SH-1705
Wymiary: 38,5 × 103 × 11 mm (szer./wys./gł.)

OR-SH-1709
16-kanałowy pilot zdalnego sterowania – ORNO Smart Living

SYSTEMY
ALARMOWE

Pilot służy do zdalnego sterowania bezprzewodowymi włącznikami i gniazdami ORNO Smart Living oraz podłączonymi
do nich urządzeniami. Posiada funkcję włączania, wyłączania i ściemniania oraz TIMERA, która pozwala ustawić czas
automatycznego włączenia lub wyłączenia danego urządzenia. Komunikacja może odbywać się na szesnastu
odrębnych kanałach, co pozwala na sterowanie szesnastoma oddzielnymi urządzeniami będącymi w zasięgu pilota.
Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie:
1 × CR2032 (w zestawie) oraz 1 × A23 (w zestawie).
Współpraca: gniazda: OR-SH-1702, OR-SH-1703, OR-SH-1706, OR-SH-1712 i OR-SH-1713, włączniki podtynkowe
(dopuszkowe): OR-SH-1704, OR-SH-1705
Wymiary: 45 × 122 × 18 mm (szer./wys./gł.)

ATRAPY KAMER

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701, piloty zdalnego sterowania: OR-SH-1708, OR-SH-1709, OR-SH-1720,
włączniki natynkowe: OR-SH-1710, OR-SH-1711
Wymiary: Ø56 × 95 mm (śr./wys.)

WIZJERY

ELEKTROZACZEPY

Gniazdo żarówki sterowane bezprzewodowo – ORNO Smart Living

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701, piloty zdalnego sterowania: OR-SH-1708, OR-SH-1709, OR-SH-1720,
włączniki natynkowe: OR-SH-1710, OR-SH-1711
Wymiary: 70 × 53 × 30 mm (szer./wys./gł.)

ZAMKI SZYFROWE

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-SH-1705

®

smart living

LIVING INNOVATIONS

BARIERY
PODCZERWIENI

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701, piloty zdalnego sterowania: OR-SH-1708, OR-SH-1709, OR-SH-1720,
włączniki natynkowe: OR-SH-1710, OR-SH-1711
Wymiary: 70 × 53 × 30 mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
DOMOFONOWE

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

HOME AUTOMATION LINE
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OR-SH-1710
Włącznik pojedynczy natynkowy sterowany bezprzewodowo – ORNO Smart Living
Urządzenie pełni funkcję pilota jednokanałowego i służy do zdalnego sterowania bezprzewodowymi włącznikami
i gniazdami ORNO Smart Living oraz podłączonymi do nich urządzeniami i/lub oświetleniem bez konieczności
przebudowy istniejącej sieci elektrycznej. Posiada funkcję włączania, wyłączania i ściemniania. Częstotliwość pracy
433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie: 1 × A23 (w zestawie).

ZESTAWY
DOMOFONOWE

®

Współpraca: gniazda: OR-SH-1702, OR-SH-1703, OR-SH-1706, OR-SH-1712 i OR-SH-1713, włączniki podtynkowe
(dopuszkowe): OR-SH-1704, OR-SH-1705
Wymiary: 80 × 80 × 15 mm (szer./wys./gł.)

smart living

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-SH-1711
Włącznik podwójny natynkowy sterowany bezprzewodowo – ORNO Smart Living
Urządzenie pełni funkcję pilota dwu kanałowego i służy do zdalnego sterowania bezprzewodowymi włącznikami
i gniazdami ORNO Smart Living oraz podłączonymi do nich urządzeniami i/lub oświetleniem bez konieczności
przebudowy istniejącej sieci elektrycznej. Posiada funkcję włączania, wyłączania i ściemniania. Częstotliwość pracy
433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie: 1 × A23 (w zestawie).

ZAMKI SZYFROWE

®

Współpraca: gniazda: OR-SH-1702, OR-SH-1703, OR-SH-1706, OR-SH-1712 i OR-SH-1713, włączniki podtynkowe
(dopuszkowe): OR-SH-1704, OR-SH-1705
Wymiary: 80 × 80 × 15 mm (szer./wys./gł.)

smart living

OR-SH-1721
ELEKTROZACZEPY

Bezprzewodowy czujnik ruchu – ORNO Smart Living

N OWOŚĆ

Bezprzewodowy czujnik pełni funkcję sygnalizatora do kontroli pomieszczeń lub do włączania oświetlenia.
Przeznaczony do rozbudowy systemu ORNO Smart Living. Istnieje możliwość wysyłania powiadomień na iPhona, iPada
oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701) ORNO Smart Living.
Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie:
3 × AAA (w zestawie).

WIZJERY

®

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701
Wymiary: 50 × 83 × 40 mm (szer./wys./gł.)

smart living
MONITORING

OR-SH-1716
Czujnik magnetyczny – ORNO Smart Living

Bezprzewodowy czujnik magnetyczny przeznaczony do rozbudowy systemu ORNO Smart Living, zastosowanie: kontrola
okien lub drzwi, czujnik składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów: czujnika z kontaktronem i magnesu,
sygnalizacja alarmu powstaje poprzez odsunięcie elementów od siebie. Istnieje możliwość wysyłania powiadomień
na iPhona, iPada oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1701)
ORNO Smart Living. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne
logowanie), zasilanie: 1 × CR2032 (w zestawie).

ATRAPY KAMER
DETEKTORY

®

Współpraca: gniazdo centralne OR-SH-1701
Wymiary: 43 × 58,5 × 15 mm (szer./wys./gł.)

smart living

OR-SH-1717

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
MINI ALARMY

Nadajnik podtynkowy – ORNO Smart Living

N OWOŚĆ

Urządzenie pełni funkcję radiowego nadajnika, który służy do wysyłania sygnału do odbiornika OR-SH-1718
i podłączonego do niego urządzenia. Przeznaczony jest do montażu w puszkach podtynkowych pod tradycyjny
wyłącznik. Częstotliwość pracy 433MHz, zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie),
zasilanie: 1 × CR2032 (w zestawie).
®

smart living

Współpraca: odbiornik OR-SH-1718
Wymiary: 41 × 40,5 × 15 mm (szer./wys./gł.)

OR-SH-1718

SYSTEMY
ALARMOWE
BARIERY
PODCZERWIENI
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N OWOŚĆ

Odbiornik podtynkowy – ORNO Smart Living

N OWOŚĆ

Urządzenie umożliwia zdalne sterowanie podłączonymi urządzeniami elektrycznymi. Częstotliwość pracy 433MHz,
zasięg w terenie otwartym 30 m, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie: 230V~, 50Hz, obciążenie:
20W–150W. Do bezprzewodowej obsługi wymagany jest nadajnik OR-SH-1717.

®

Współpraca: nadajnik: OR-SH-1717
Wymiary: 40 × 42 × 17 mm (szer./wys./gł.)

smart living

LIVING INNOVATIONS

OR-MA-708
Alarm z czujnikiem magnetycznym – 3szt.

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Urządzenie alarmowe pozwala zabezpieczyć drzwi lub okna przed niekontrolowanym otwarciem. Lekkie rozchylenie
dwóch elementów wyzwala sygnał akustyczny, który odstrasza i jednocześnie informuje o włamaniu. Wyposażone
w zintegrowaną syrenę o głośności 90 dB, włączane przełącznikiem, mocowane za pomocą przylepca, zasilanie:
3 × 3 baterie LR44 (w zestawie).

DZWONKI
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Wymiary: 40 × 62 × 20 mm (szer./wys./gł.)

OR-MA-707
Alarm na podczerwień z wbudowaną syreną, sterowany pilotem
Przenośne urządzenie alarmowe wykorzystujące promieniowanie podczerwone i sterowane za pomocą pilota
z wbudowaną syreną i czujnikiem ruchu, wychwytuje ruch z odległości 6 metrów. Kąt widzenia w poziomie 110°,
głośność: ≤95 dB, zasilanie bateryjne: centralka 4 × AA (brak w zestawie), piloty 2 × 3 baterie LR44 (w zestawie).
Wymiary odbiornika: 95 × 125 × 50 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary pilota: 37 × 60 × 20 mm (szer./wys./gł.)

OR-MA-714
Sufitowy alarm na podczerwień z wbudowaną syreną, sterowany pilotem
Przenośne urządzenie alarmowe wykorzystujące promieniowanie podczerwone i sterowane za pomocą pilota
z wbudowaną syreną i czujnikiem ruchu, wychwytuje ruch z odległości 5 metrów. Kąt widzenia 360°, głośność: 85 dB,
zasilanie bateryjne: centralka 4 × AA (brak w zestawie), piloty 2 × 3 baterie LR44 (w zestawie).
Wymiary odbiornika: 90 × 130 × 45 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary pilota: 35 × 59 × 17 mm (szer./wys./gł.)

OR-MA-712
Czujnik ruchu z sygnalizacją DING-DONG i alarmem
Sygnalizator ruchu do kontroli drzwi wejściowych, pomieszczeń magazynowych i do zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc
przed dziećmi. Umieszczony przy drzwiach powiadamia o wykryciu ruchu w polu widzenia czujnika. Dźwięk: ding dong
lub alarm, kąt widzenia: 140°, czas trwania alarmu: 20 sekund, zasięg: 8 m, pozycyjny przełączanik: ALARM/OFF/CHIME,
zasilanie: 1 × 9V DC (brak w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza sieciowego 9V DC (brak w zestawie).

OR-MA-701
Czujnik ruchu z sygnalizacją DING-DONG i alarmem
Sygnalizator ruchu do kontroli drzwi wejściowych, pomieszczeń magazynowych itp., dźwięk: ding dong lub alarm, kąt
widzenia czujnika: 100°, czas trwania alarmu: 15–20 sekund, zasięg czujnika: 4–5 m, zasilanie: 4 × AA (brak w zestawie)
lub opcjonalnie z zasilacza 6V/300mA (brak w zestawie).
Wymiary: 70 × 110 × 47 mm (szer./wys./gł.)

LIVING INNOVATIONS

ZAMKI SZYFROWE
ELEKTROZACZEPY
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SYSTEMY
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Wymiary: 78 × 40 × 70 mm (szer./wys./gł.)

WIZJERY

Wymiary: 55 × 162 × 40 mm (szer./wys./gł.)

MONITORING

Mini alarm drzwiowy
Urządzenie alarmowe przeznaczone do umieszczenia pod drzwiami. W momencie otwarcia lub uchylenia drzwi
urządzenie wyzwala głośny alarm akustyczny, który odstrasza i jednocześnie informuje użytkowników o włamaniu.
Prosty montaż i obsługa, czujnik nacisku, głośny alarm: 100 dB, możliwość łatwego włączenia/wyłączenia, zasilanie
bateryjne: 3 × AAA (brak w zestawie).

ATRAPY KAMER

OR-MA-713

DETEKTORY

Wymiary: Ø62 × 22 mm (śr./gł.)

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Urządzenie alarmowe pozwala zabezpieczyć przed wybiciem szyby lub wypchnięciem okna lub drzwi, mocowane
za pomocą przylepca, wyposażone w zintergrowaną syrenę. W chwili wybicia szyby lub mocnego uderzenia
powodującego wstrząs, włącza się głośny alarm o natężeniu ≤95 dB, zasilanie: 3 baterie LR44 (w zestawie).

MINI ALARMY

Alarm wstrząsowy

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-MA-709
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OR-MA-702
Czujnik ruchu z sygnalizacją, bezprzewodowy IP20
Czujnik ruchu do kontroli drzwi wejściowych, pomieszczeń magazynowych itp., z powiadomieniem na pager
(odbiornik), 32 dźwięki dzwonka, 3 pozycyjny przełącznik głośności, możliwość całkowitego wyciszenia, zasięg
w terenie otwartym: 100 m, kąt widzenia czujnika w poziomie: ok. 140°, zasilanie odbiornika: 2 × AA (brak w zestawie),
zasilanie czujnika: 1 × 9V DC (brak w zestawie).
Wymiary pagera: 65 × 90 × 25 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary czujnika: 60 × 90 × 45 mm (szer./wys./gł.)

OR-MA-705
Czujnik ruchu z sygnalizacją, bezprzewodowy IP44
Czujnik ruchu do kontroli drzwi wejściowych, korytarzy, pomieszczeń magazynowych, piwnic, wjazdów, parkingów itp.,
z powiadomieniem na pager (odbiornik), sygnalizacja słabych baterii, zasięg w terenie otwartym: 120 m, zasięg
wykrywania ruchu czujnika: 7 m, kąt widzenia czujnika w poziomie: ok. 120°, wodoodporny czujnik, zasilanie
odbiornika: 3 × LR14 lub opcjonalnie z zasilacza 6V DC (brak w zestawie), zasilanie czujnika: 3 × AAA (brak w zestawie).
Wymiary odbiornika: 92 × 128 × 41 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary czujnika: 68 × 105 × 42 mm (szer./wys./gł.)

OR-MA-710
Zestaw czujników ruchu z sygnalizacją, bezprzewodowy, IP44
Zestaw dwóch czujników ruchu do kontroli drzwi wejściowych, korytarzy, pomieszczeń magazynowych, piwnic,
wjazdów, parkingów itp., z powiadomieniem na pager (odbiornik), sygnalizacja słabych baterii, zasięg w terenie otwartym:
120 m, zasięg wykrywania ruchu czujnika: 7 m, kąt widzenia czujnika w poziomie: ok. 120°, wodoodporny czujnik,
zasilanie odbiornika: 3 × LR14 lub opcjonalnie z zasilacza 6V DC (brak w zestawie), zasilanie czujnika: 3 × AAA (brak
w zestawie), 2 czujniki ruchu w zestawie.
Wymiary odbiornika: 92 × 128 × 41 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary czujnika: 68 × 105 × 42 mm (szer./wys./gł.)

OR-MA-711
Alarm radiowy z wbudowaną syreną, sterowany pilotem
Przenośny alarm sterowany pilotem z wbudowaną syreną i czujnikiem ruchu, wychwytuje ruch z odległości 6 m, kąt
widzenia w poziomie 100°, poziom dźwięku 100 dB, zasilanie bateryjne: centralka 3 × AA (brak w zestawie), pilot
1 × CR2032 (w zestawie), transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), learning system (automatyczne logowanie). Pozwala
zabezpieczyć dom, mieszkanie, garaż, sklep, biuro, magazyn, żaglówkę, przyczepę kempingową itp.
Współpraca: pilot zdalnego sterowania OR-MA-711PB
Rozbudowa: maksymalnie o 3 dodatkowe piloty
Wymiary odbiornika: 95 × 132 × 35 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary pilota: 33 × 61 × 30 mm (szer./wys./gł.)

OR-MA-711PB
Pilot
Pilot służy do zdalnego sterowania alarmem OR-MA-711. Posiada funkcję włączania i wyłączania. Zasilanie bateryjne:
1 × CR2032 (w zestawie), transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), learning system (automatyczna konfiguracja).

OR-DB-QM-125
Dzwonek bezprzewodowy 230V z learninig system, z funkcją alarmu, LOGICO AC
Urządzenie pełni funkcję dzwonka bezprzewodowego oraz bezprzewodowej centralki alarmowej. Odbiornik zasilany
z gniazda sieci 230V~, 50Hz, nadajnik 1 × CR2032 (w zestawie), zasięg w terenie otwartym do 120 m, wodoodporny
przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), regulacja głośności dzwonka, poziom dźwięku 65–85 dB,
36 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru, liczbę dodatkowych akcesoriów oraz przycisków
można zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie).
Współpraca: czujnik ruchu OR-DB-QM-124CR, czujnik magnetyczny OR-DB-QM-124CM, przycisk dzwonkowy
OR-DB-QM-124PD, pilot bezprzewodowy OR-DB-QM-124PB

Wersję bateryjną dzwonka LOGICO oraz akcesoria do rozbudowy dzwonka z funkcją alarmu znajdą Państwo na stronie 8

LIVING INNOVATIONS

Współpraca: czujnik ruchu OR-AB-MH-3005CR, czujnik ruchu z wbudowaną kamerą video OR-AB-MH-3005CV,
czujnik magnetyczny OR-AB-MH-3005CM, pilot zdalnego sterowania OR-AB-MH-3005PB, zewnętrzną syrena
bezprzewodowa OR-AB-MH-3005SZ
Rozbudowa: do 3 detektorów, 5 pilotów zdalnego sterowania oraz o bezprzewodową zewnętrzną syrenę alarmową

OR-AB-MH-3005PB
Pilot zdalnego sterowania do alarmu MH
Pilot zdalnego sterowania do systemu alarmowego z serii MH, częstotliwość pracy 868MHz, zasięg w terenie otwartym
80 m, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie bateryjne: 1 × CR2032 (w zestawie).

OR-AB-MH-3005CM
Czujnik magnetyczny bezprzewodowy do alarmu MH
Bezprzewodowy czujnik magnetyczny do systemu alarmowego z serii MH, częstotliwość pracy 868MHz,
zastosowanie: okna, drzwi, zasięg w terenie otwartym 80 m, czujka składa się z dwóch współpracujących ze sobą
elementów: czujnika z kontaktronem i magnesu, sygnalizacja alarmu powstaje poprzez odsunięcie elementów
od siebie, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie bateryjne: 1 × 3V DC typ CR2 (w zestawie).

OR-AB-MH-3005CR
Czujnik ruchu bezprzewodowy do alarmu MH

OR-AB-MH-3005CV
Czujnik ruchu z wbudowaną kamerą bezprzewodowy do alarmu MH

OR-AB-MH-3005SZ
Syrena zewnętrzna bezprzewodowa do alarmu MH
Bezprzewodowa syrena zewnętrzna do systemu alarmowego z serii MH, częstotliwość pracy 868MHz, zasięg w terenie
otwartym 80 m, panel solarny, learning system (automatyczne logowanie), sygnalizacja słabych baterii, zabezpieczenie
przed otwarciem i oderwaniem (antysabotaż), głośność syreny: 130 dB, zasilanie: wbudowany akumulator litowy
lub 4 baterie typu AA (brak w zestawie).
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Bezprzewodowy czujnik ruchu z wbudowaną kamerą video do systemu alarmowego z serii MH, działa autonomicznie
po zalogowaniu pilota OR-AB-MH-3005PB, częstotliwość pracy 868MHz, zasięg w terenie otwartym 50 m, nagrywa
30 sekundowe sekwencje video w formacie AVI, gniazdo na kartę Micro SD (brak karty w zestawie), kąt widzenia
poziomo 110°, pionowo 60°, zasięg detekcji ruchu 8 m, learning system (automatyczne logowanie), zasilanie: 3 × AA
(brak w zestawie), sygnalizacja słabych baterii.

MINI ALARMY

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Bezprzewodowy czujnik ruchu do systemu alarmowego z serii MH, częstotliwość pracy 868MHz, zasięg w terenie
otwartym 80 m, kąt widzenia poziomo 140°, pionowo 90°, zasięg detekcji ruchu 10 m, learning system (automatyczne
logowanie), zasilanie: 3 × AA (brak w zestawie), sygnalizacja słabych baterii.

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

Bezprzewodowa klawiatura cyfrowa do systemu alarmowego z serii MH, działa autonomicznie po zalogowaniu pilota
OR-AB-MH-3005PB i czujnika ruchu OR-AB-MH-3005CR, częstotliwość pracy 868MHz, wbudowany moduł GSM,
obsługa kart SIM, możliwość zaprogramowania 3 haseł użytkownika oraz 3 numerów telefonicznych na które będzie
wysyłane powiadomienie SMS lub MMS, learning system (automatyczne logowanie), obsługuje zdalne logowanie
za pomocą systemu Android, zasilanie: 1 × 6V DC, wbudowany akumulator Ni-Hi o pojemności 800mA pozwala
na pracę przy awarii zasilania.

ZAMKI SZYFROWE

Klawiatura cyfrowa bezprzewodowa do alarmu MH

ELEKTROZACZEPY

OR-AB-MH-3005C

WIZJERY

Współpraca: czujnik ruchu OR-AB-MH-3005CR, czujnik ruchu z wbudowaną kamerą video OR-AB-MH-3005CV,
czujnik magnetyczny OR-AB-MH-3005CM, pilot zdalnego sterowania OR-AB-MH-3005PB, zewnętrzna syrena
bezprzewodowa OR-AB-MH-3005SZ
Rozbudowa: do 6 detektorów oraz do 5 pilotów zdalnego sterowania, bezprzewodowa zewnętrzna syrena alarmowa

MONITORING

System alarmowy bezprzewodowy z modułem GSM, MH
Bezprzewodowy system alarmowy, wbudowany moduł GSM, obsługa kart SIM, częstotliwość pracy 868MHz, zasięg
w terenie otwartym 80 m (przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów alarmowych), ukryta klawiatura numeryczna,
centralka posiada wbudowaną syrenę 130 dB, możliwość zaprogramowania 3 numerów telefonicznych, na które będzie
wysyłane powiadomienie SMS lub nagrana wiadomość głosowa, learning system (automatyczne logowanie),
sygnalizacja słabych baterii, zasilanie bateryjne czujnik: 3 × AA (brak w zestawie), pilot: 1 × CR2032 (w zestawie).

ATRAPY KAMER

OR-AB-MH-3005

DETEKTORY

HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
PRZEWODOWE

www.orno.pl
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HOME AUTOMATION LINE

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE

OR-AB-HS-3006
Solarna, zewnętrzna, dwuwiązkowa bariera podczerwieni

ZESTAWY
DOMOFONOWE

Bezprzewodowa, solarna bariera podczerwieni w małej, dyskretnej obudowie, zaprojektowana do ochrony obwodowej
budynków. Znajduje zastosowanie w ochronie bram wjazdowych, stref kontroli ruchu i ogrodzeń przemysłowych.
Wyzwala alarm wyłącznie w przypadku jednoczesnego przerwania wszystkich wiązek czujki, dzięki czemu redukuje
występowanie „fałszywych alarmów”. Źródłem pozyskiwania energii są nowoczesne panele fotowoltaiczne, które ładują
wbudowany w odbiorniku i nadajniku akumulator (istnieje możliwość zasilania z zasilacza sieciowego 5–12V DC/100mA).
Zasięg detekcji: 100 m, zasięg radiowy: 1 km (w terenie otwartym), stopień ochrony: IP65, częstotliwość radiowa: 433MHz,
głośność: 70 dB, alarm antysabotażowy, łatwa konfiguracja – przycisk zmiany trybu pracy/wyłączenia.
Współpraca: syrena alarmowa OR-AB-HS-3006SZ, kurtyna podczerwieni OR-AB-HS-3006KB
Wymiary: 84 × 265 × 45mm (szer./wys./gł.)

ZESTAWY
WIDEODOMOFONOWE

OR-AB-HS-3007
Solarna, zewnętrzna, trójwiązkowa bariera podczerwieni

ZAMKI SZYFROWE

Bezprzewodowa, solarna bariera podczerwieni w małej, dyskretnej obudowie, zaprojektowana do ochrony obwodowej
budynków. Znajduje zastosowanie w ochronie bram wjazdowych, stref kontroli ruchu i ogrodzeń przemysłowych.
Wyzwala alarm wyłącznie w przypadku jednoczesnego przerwania wszystkich wiązek czujki, dzięki czemu redukuje
występowanie „fałszywych alarmów”. Źródłem pozyskiwania energii są nowoczesne panele fotowoltaiczne, które ładują
wbudowany w odbiorniku i nadajniku akumulator (istnieje możliwość zasilania z zasilacza sieciowego 5–12V DC/100mA).
Zasięg detekcji: 100 m, zasięg radiowy: 1 km (w terenie otwartym), stopień ochrony: IP65, częstotliwość radiowa: 433MHz,
głośność: 70 dB, alarm antysabotażowy, łatwa konfiguracja – przycisk zmiany trybu pracy/wyłączenia.
Współpraca: syrena alarmowa OR-AB-HS-3006SZ, kurtyna podczerwieni OR-AB-HS-3006KB
Wymiary: 50 × 340 × 45 mm (szer./wys./gł.)

ELEKTROZACZEPY

OR-AB-HS-3008
Solarna, zewnętrzna, czterowiązkowa bariera podczerwieni

WIZJERY

Bezprzewodowa, solarna bariera podczerwieni w małej, dyskretnej obudowie, zaprojektowana do ochrony obwodowej
budynków. Znajduje zastosowanie w ochronie bram wjazdowych, stref kontroli ruchu i ogrodzeń przemysłowych. Wyzwala
alarm wyłącznie w przypadku jednoczesnego przerwania wszystkich wiązek czujki, dzięki czemu redukuje występowanie
„fałszywych alarmów”. Źródłem pozyskiwania energii są nowoczesne panele fotowoltaiczne, które ładują wbudowany
w odbiorniku i nadajniku akumulator (istnieje również możliwość zasilania z zasilacza sieciowego 5–12V DC/100mA).
Zasięg detekcji: 100 m, zasięg radiowy: 1 km (w terenie otwartym), stopień ochrony: IP65, częstotliwość radiowa: 433MHz,
głośność: 70 dB, alarm antysabotażowy, łatwa konfiguracja – przycisk zmiany trybu pracy/wyłączenia.

MONITORING

Współpraca: syrena alarmowa OR-AB-HS-3006SZ, kurtyna podczerwieni OR-AB-HS-3006KB
Wymiary: 84 × 590 × 45 mm (szer./wys./gł.)

OR-AB-HS-3006KB

ATRAPY KAMER

Bezprzewodowa kurtyna solarna
Bezprzewodowa kurtyna współpracuje z barierami podczerwieni, obejmuje ochroną część pomieszczenia, tworzy
niewidzialną barierę, której przekroczenie powoduje wzbudzenie alarmu, częstotliwość pracy 433MHz, zasięg
w terenie otwartym 500 m, zasięg detekcji ruchu 8 m, kąt widzenia poziomo 4°, pionowo 100°, panel solarny, learning
system (automatyczna konfiguracja), zasilanie: wbudowana bateria litowa ładowana z ogniw fotowoltaicznych.

DETEKTORY

Wymiary: 115 × 80 × 50 mm (szer./wys./gł.)

OR-AB-HS-3006SZ
Bezprzewodowa syrena alarmowa

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna, współpracuje z barierami podczerwieni, częstotliwość pracy 433MHz, zasięg
w terenie otwartym 300 m, panel solarny, learning system (automatyczna konfiguracja), głośność syreny: 90 dB, zasilanie:
wbudowany akumulator ładowany z ogniw fotowoltaicznych, stopień ochrony: IP65.
Wymiary: 180 × 280 × 74 mm (szer./wys./gł.)

MINI ALARMY
SYSTEMY
ALARMOWE

Obejrzyj film demonstracyjny

BARIERY
PODCZERWIENI
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LEGENDA

230V~
50Hz

1x

23A

1x

50m
433MHz

CR 2032

zasięg i częstotliwość radiowa

przycisk dotykowy

rodzaj zasilania

2x

3x

AA

AAA

regulacja głośności
60-80dB

16
dźwięków

ilość dźwięków

automatyczne logowanie
learning
system

stopień ochrony na wnikanie ciał stałych i wilgoci

IP
20

ochrona przed ciałami stałymi
przekraczającymi 12,5 mm

IP

ochrona przed ciałami stałymi
przekraczającymi 1 mm
ochrona przed bryzgami wody

IP

ochrona przed wnikaniem pyłu
ochrona przed bryzgami wody

IP

ochrona przed wnikaniem pyłu
ochrona przed strumieniami wody

IP

pyłoszczelność - całkowita ochrona
przed wnikaniem pyłu
ochrona przed strumieniami wody

IP

pyłoszczelność - całkowita ochrona
przed wnikaniem pyłu
ochrona przed silnymi strumieniami
wody, falami

IP

pyłoszczelność - całkowita ochrona
przed wnikaniem pyłu
ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie
na głębokość do 1 m przez 30 minut

IP

ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie
na głębokość do 1 m przez 30 minut

44

54
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65

66

67

X7

IP X7
IP 20

nadajnik IPX7
odbiornik IP20

IP 44
IP 20

nadajnik IP44
odbiornik IP20

Niniejsza publikacja została przygotowana przez ORNO-POLSKA Sp. z o.o.
Zawartość katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej).
ORNO-POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w druku.
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11

mobilnych
Kierowników
Regionalnych

>1700
pozycji

>80
wspaniałych
pracowników

w 4 grupach
asortymentowych

sprzedaż

> 1500

70 000

stałych odbiorców
w kraju

z marką ORNO
miesięcznie

(w tym: największe grupy zakupowe,
sieci hurtowni, markety budowlane,
specjalistyczne centra zabezpieczeń)

szt. produktów

15
rynków
europejskich

Poziom reklamacji

0,4%

ogółem sprzedaży

niemiecki, francuski, czeski,
węgierski, rumuński, bułgarski,
słowacki, słoweński, litewski,
łotewski, ﬁński, portugalski,
ukraiński, brytyjski, irlandzki

„

Dzisiaj jesteśmy lepsi niż byliśmy wczoraj
– i robimy wszystko,
„
by jutro móc powiedzieć to samo...
Rafał Owczarek
PREZES ZARZĄDU

Siedziba:
ORNO-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów

Nowa siedziba (od maja 2018):
ORNO-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rolników
44-141 Gliwice

