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Το Duo System, το μοναδικό σύστημα ψηφιακής θυροτηλεόρασης με 2 καλώδια, συνεχίζει την εξέλιξή του, χάρη στις συνεχείς προσπάθειες της 

ερευνητικής ομάδας της Farfisa. Το σύστημα προσφέρει πολλές και σημαντικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης αύξησης του 

αριθμού των χρηστών, την μεγαλύτερη συμβατότητα με άλλες συσκευές και την ευκολία εγκατάστασης. Το σύστημα Duo αναβάθμισε περαιτέρω 

τις δυνατότητές του. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση με ανταγωνιστικές επιδόσεις και δυνατότητες. Το DUO SYSTEM είναι συμβατό με:

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ

→ Οι νέες ψηφιακές μπουτονιέρες από τη σειρά 

SOLVO ενσωματώνουν όλες τις νέες 

λειτουργίες του συστήματος

→ Agorà Light και Agorà (συμπεριλαμβανομένων 

των αυτόνομων λύσεων που δημιουργήθηκαν 

ειδικά για τη σειρά κιτ Duo Easy)

→ το αντί-βανδαλικό Matrix Style ή Profilo, με 

ψηφιακή κλήση ή συμβατικά μπουτόν κλήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΥΡΩΡΟΣ

→ εύχρηστο, πρακτικό και ισχυρό, το PDX2000 

εμπλουτίζει τη λειτουργικότητα του 

συστήματος

→ Αύξηση του 
αριθμού των 

χρηστών:
τώρα μέχρι 

20.000

→ Συμβατότητα του 
ψηφιακού συστήματος 

DUO με αναλογικές 
εξωτερικές κάμερες

→ Ψηφιακός 
θυρωρός

→ Συνεχώς 
εξελισσόμενη σειρά 

συμβατών προϊόντων, 
ικανή να ικανοποιήσει 

οποιαδήποτε 
απαίτηση του χρήστη 

(ενδοεπικοινωνία - 
αυτοματισμοί)

ΜΟΝΙΤΟΡ

ΜΟΝΙΤΟΡ

→ την ανανεωμένη γραμμή ZHERO

→ τη γραμμή myLogic

→ τη γραμμή Exhito σε όλες τις 

εκδόσεις της



→ Βελτιστοποιημένη 
απόδοση για σύνδεση 

του συστήματος DUO με 
τηλεφωνίκή γραμμή

→ Εξαιρετικά απλή 
εγκατάσταση = 
Εξοικονόμηση 

χρόνου και 
χρημάτων

→ Έξυπνη καλωδίωση  
κατάλληλη και για 

οικιακό αυτοματισμό

→ Μπουτονιέρες με 
αυτόνομη τροφοδοσία:
ΔΥΟ ΑΠΛΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

“ Τεχνολογική Υπεροχή ”

Μεταξύ των διαθέσιμων εξαρτημάτων, η τεχνική εξέλιξη του 2231 <<διαχωριστή >> επέτρεψε μια σημαντική αύξηση του αριθμού των 

χρηστών, τώρα έως και 20.000. Χάρη στους νέους σταθμούς της ψηφιακής SOLVO και AGORÀ EASY, το Duo System είναι πλέον ένα 

"καθαρό" σύστημα 2 καλωδίων. Όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, η τροφοδοσία 

περνάει απευθείας μέσω των 2-καλωδίων bus, καθιστώντας έτσι δυνατή την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εγκατάστασης.

Το Duo System είναι επίσης η τεχνολογική ραχοκοκαλιά των συστημάτων myLogic Home Automation. Η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για 

βελτιωμένη απόδοση έχει πλέον επιτευχθεί. Ο νέος διαμορφωτής VM2521 επιτρέπει την  ενσωμάτωση με συστήματα παρακολούθησης 

βίντεο(κάμερες) η οποία μέχρι τώρα ήταν αδύνατη. Χάρη στο FTDUO, το ίδιο ισχύει και για την σύνδεση του συστηματος με την Τηλεφωνία.

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ
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ΚΟΜΨΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ

Η 50ή επέτειος της Farfisa αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την διεθνή αγορά συστημάτων ενδοεπικοινωνίας και 
θυροτηλεοράσεων: Είναι η "Made in Italy" μάρκα που πρώτη συνέλαβε την ιδέα, σχεδίασε, παρήγαγε και προώθησε 

νέες μορφές και τεχνολογίες οικιακής επικοινωνίας.

Σήμερα η ιστορία μας, όλοι οι στόχοι μας και η συνεχής δέσμευσή μας αποτελούν μια τεχνική και βιομηχανική 
κληρονομιά, η μόνη του είδους στον κόσμο, την οποία η Farfisa μεταφέρει σε όλους τους πελάτες της.

Η εξέλιξη του συστήματος "DUO" σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός στο μακρύ μονοπάτι που βασίζεται 
στην εμπειρία και την έρευνα, έναν διαφορετικό τρόπο οικοδόμησης της καθημερινής μας ζωής, ο οποίος ταιριάζει 

απόλυτα με τη λειτουργική καινοτομία και την μέγιστη ευκολία εγκατάστασης.

Η ZHERO είναι η νέα οθόνη με την αισθητική του μέλλοντος. Γυάλινη επιφάνεια 

και οθόνη 4.0". Ρυθμίσεις για την ένταση, αλλαγή ήχου και την χρονική διάρκεια 

κλήσης καθώς και 2 επιπλέον μπουτόν για αυτοματισμούς και ενδοεπικοινωνία 

καθιστούν τη ZHERO άκρως λειτουργική. Μικρής διάστασης, ιδιαίτερα το προφίλ 

της (123 x 168 x 29 mm) θυροτηλεόραση με χειρισμό "χωρίς ακουστικό", με ένα 

απλό και πρακτικό σύστημα εξωτερικής τοποθέτησης (με μεταλλική βάση). Δεν 

απαιτείται εσοχή στον τοίχο. Οι βασικές λειτουργίες που η ZHERO εγγυάται είναι: 

ενεργοποίηση κλήσης, πόρτας, απενεργοποίηση ήχου κλήσης, αυτόματη 

ενεργοποίηση εικόνας, ενδοεπικοινωνία, διαχείριση ενεργοποιητών(ρελέ 

εντολών). Στην πλέον εξελιγμένη της έκδοση η οθόνη είναι 3,5" με στερεοφωνικό 

ήχο κλήσης και πληκτρα αφής. Τα  γραφήματα και η χρήση  μενού OSD της οθόνης 

δίνουν την δυνατότητα περισσότερων λειτουργιών στην ενδοεπικοινωνία και τους 

αυτοματισμούς που μπορεί να δημιουργήσει ο χρήστης.



Με την δημιουργία του myLogic μπορούμε με περηφάνια να πούμε ότι η οικιακή 
επικοινωνία μπαίνει στην εποχή του οικιακού αυτοματισμού. η καρδιά της νέας 
πρωτοποριακής σειράς myLogic είναι η θυροτηλεόρασή της, σχεδιασμένη από τον 
Nico Smeenk. Είναι μια κομψή και με μεγάλη ακρίβεια οθόνη αφής LCD TFT 4.3” 
και 16:9. Κομψός σχεδιασμός που αναβαθμίζει την εσωτερική διακόσμηση του 
χώρου σας, με εργονομία στην χρήση μέσω εύχρηστων εικονιδίων και περιβάλλον 
χρήστη με ευχάριστα γραφήματα. Εύκολο στην εγκατάσταση, απλό στην χρήση. 
Αυτό είναι το myLogic. Από τη θέρμανση/ψύξη, τον έλεγχο της πρόσβασης, το 
σύστημα ύδρευσης και τα ρολά, όλα διαχειρίζονται από τη θυροτηλεόραση 
myLogic. Απλά ακουμπήστε την οθόνη με το δάκτυλό σας ή το ειδικό μολύβι ή 
πατήστε τα 4 πλήκτρα λειτουργίας και τα προσωπικά προγράμματα που έχουν 
δημιουργηθεί από τον χρήστη θα ενεργοποιήσουν τις συνδεδεμένες συσκευές. 
Με το myLogic η ενδοεπικοινωνία γίνεται ακόμη πιο εύκολη στο εσωτερικό της 
κατοικίας. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα θυροτηλεόρασης, προσφέρει 
εσωτερική επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων, καταγραφή μη απαντηθέντων 
κλήσεων με λήψη φωτογραφίας μέσω της κάμερας και πολλές άλλες λειτουργίες. 
Το myLogic προσφέρεται με υποδοχή για κάρτα μνήμης(microSD) προκειμένου ο 
χρήστης να μπορέσει να εισάγει φωτογραφίες ώστε όταν η συσκευή είναι σε 
αναμονή να λειτουργεί ως φωτογραφικό άλμπουμ (photo frame). Η ψηφιακή 
κορνίζα είναι η νέα λύση myLogic του οικιακού αυτοματισμού από τη Aci Farfisa.
Στην απλή της έκδοση η mylogic δεν έχει οθόνη αφής αλλά η χρήση της γίνεται με 
4 πλήκτρα που με την βοήθεια του μενού OSD κάνει την λειτουργία της πολύ 
ευέλικτη και απλή.

Η Exhito είναι το όνομα της θυροτηλεόρασης η οποία έχει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που περιμένει κάποιος από μια οθόνη με υψηλό επίπεδο 
τεχνολογίας και δυνατά χαρακτηριστικά σχεδιασμού. Ξεχωρίζει από το διακριτικό 
της σχεδιαστικό αποτύπωμα και την ανθεκτική κατασκευή της. Η Exhito εγγυάται 
έναν μεγάλο αριθμό λειτουργιών μέσω των 7 πλήκτρων που έχει για αυτόματη 
ενεργοποίηση και άνοιγμα της πόρτας και τα 5 πλήκτρα για την ενδοεπικοινωνία, 
την σίγαση κτλ. Η οθόνη είναι σε λευκό χρώμα και το πλαίσιο γύρω από την 4” LCD 
έγχρωμη οθόνη  μπορεί εύκολα να αλλάξει από γκρι σε πράσινο, μπλε και 
μεταλλικό γκρι ώστε να ταιριάζει με την εσωτερική διακόσμηση της οικίας σας. 
Η Exhito είναι η λύση για όλων των απαιτήσεων συστήματα (ακόμα και για 
εγκαταστάσεις με ενδοεπικοινωνία) από τα συστήματα συμβατικής καλωδίωσης 
(7+1 με ομοαξωνικό) ή συστήματα απλών καλωδίων (4+1) έως και τα ψηφιακά 
συστήματα DUO. Σε όλα αυτά χρησιμοποιείται η ίδια οθόνη που συνδέεται με την 
κατάλληλη βάση ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Η Exhito είναι η 
απάντηση σε αυτούς που ζητούν τα πιο πολλά από μια ηλεκτρονική συσκευή 
χωρίς να παραμελούν την αισθητική.
Στην απλή της έκδοση η EXHITO διατίθεται με 3 πλήκτρα για άνοιγμα πόρτας, 
ενεργοποίηση εικόνας και 1 πλήκτρο για επιπλέον χρήση. 



Η SOLVO είναι μια ενιαία, συμπαγής μονάδα μεγέθους μόλις 306 x 170 x 60 mm, 
στιβαρή και πρακτική που σχεδιάστηκε με σκοπό να εξυπηρετεί ακόμη και 
μεγάλες κατοικίες και πολυκατοικίες. Η εξωτερική αυτή μπουτονιέρα είναι 
ταυτόχρονα σύγχρονη και αξιόπιστη ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και 20.000 
χρήστες χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα εξαρτήματα - η μονάδα τροφοδοτείται 
απευθείας από το καλώδιο BUS. Η μπροστινή πλάκα από χάλυβα είναι 
ασφαλισμένη με βίδες ασφαλείας TORX, το πάνελ έχει πλήκτρα με οπίσθιο 
φωτισμό και διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED, ενώ η κάμερα είναι έγχρωμη και 
διαθέτει φακό ευρείας γωνίας. 
 
Η αναζήτηση ενός χρήστη στον κατάλογο είναι γρήγορη και εύκολη, με πρόσβαση 
μέσω κρυφού κωδικού ορισμένου από τον ίδιο τον χρηστη - άμεση αναφορά της 
τρέχουσας κατάστασης εισόδου από το μόνιτορ - προγραμματισμός δεδομένων 
χρήστη μέσω PC / USB - ενσωματωμένο ρελε πολλαπλών λειτουργιών.

Η Agora είναι η νέα κομψή και στιβαρή μπουτονιέρα με λεπτό σχήμα. Αυτή η 
κατηγορία μπουτονιέρας σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιεί μόνο λίγα στοιχεία 
(κομμάτια) και να δημιουργεί ευέλικτες λύσεις. Επίτοιχη τοποθέτηση με πολύ 
χαμηλό προφίλ ώστε να προεξέχει οριακά από τον τοίχο. Ακόμα και σε πλάτος 
είναι στενότερη, με έγχρωμη κάμερα, μικρό φακό και πρόσοψη από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο. 
 
Η ετικέτα για τα ονόματα φωτίζεται από ένα ελαφρώς μπλε χρώμα ώστε να είναι 
ευδιάκριτη ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό. Η Agora μπορεί να συνδυαστεί με όλα 
τα μόνιτορ της Aci Farfisa από τα συστήματα απλών καλωδίων (4+1)  έως και τα 
ψηφιακά συστήματα.



Η σειρά Profilo είναι μοντέρνου σχεδιασμού και πολύ αξιόπιστη. Οι μονάδες 
αποτελούνται από πλάκες αλουμινίου και μπουτόν από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ οι 
θήκες για τα ονόματα φωτίζονται εσωτερικά με πράσινο φως. 
Χάρη στη μεγάλη βελτιστοποίηση στις διαστάσεις της κάθε μονάδας, είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλες για όλα τα συστήματα σε μικρούς χώρους όπως η 
τοποθέτηση σε πόρτες (κάσες ή πλαίσια γύρω από την πόρτα). 
 
Η σειρά περιλαμβάνει στοιχεία (πλάκες) και με διπλό πλήκτρο κλήσης για 
μπουτονιέρες θυροτηλεόρασης ή θυροτηλέφωνων καθώς και πληκτρολόγια ή 
καρτοαναγνώστες πρόσβασης. Σε συνδυασμό με τις μονάδες των μπουτόν, τα 
κουτιά και τα εξαρτήματα, δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης μεγάλου αριθμού 
χρηστών. Η Profilo είναι διαθέσιμη για όλα τα αναλογικά συστήματα και για το 
Duo σύστημα στα ψηφιακά. Ψηφιακά (με πληκτρολόγιο) ή με συμβατικές μονάδες 
πλήκτρων κλήσης (μπουτόν) είναι διαθέσιμες λύσεις γι’ αυτή τη σειρά.

Δυνατή κατασκευή, αξιοπιστία και κομψότητα είναι οι λέξεις κλειδιά για το 
σύγχρονο αντιβανδαλιστικό σύστημα εξώθυρας (μπουτονιέρας). Η Matrix έχει 
σχεδιαστεί ώστε να αντέχει σε εξωγενείς κινδύνους και την εισροή νερού. Τα 
τεχνικά της χαρακτηριστικά εγγυώνται βαθμό προστασίας IP45 σε συμπαγή 
αντικείμενα και ικ09 ενάντια σε χτυπήματα. Η Matrix σήμερα είναι εμπλουτισμένη 
σε χρώμα και φινίρισμα προκαλώντας φωτεινότητα και ανθεκτικότητα στη δομή 
της. Τα πλαίσια είναι διαθέσιμα στο χρώμα του τιτανίου γυαλιστερά, 
συνδυάζοντας την κομψότητα με την μεγάλη διάρκεια ζωής. Τόσο το μπροστινό 
πλαίσιο όσο και τα πλήκτρα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα 
πλήκτρα κλίσης φωτίζονται με πράσινο LED για καλύτερη αναγνωσιμότητα σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού. 
 
Χάρη στο σχεδιασμό της μπορούν να δημιουργηθούν μπουτονιέρες 
θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου σε οριζόντια γραμμή διάταξης. Η σειρά 
ολοκληρώνεται με πλαίσια χυτού αλουμινίου και επίτοιχα στεγανά κουτιά 
(καλύμματα βροχής) για επίτοιχη τοποθέτηση και χωνευτά κουτιά. Η Matrix 
μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα συστήματα της Aci Farfisa ακόμα και με το Duo 
με ψηφιακό πληκτρολόγιο ή συμβατικό τρόπο κλήσης (κουμπιά-μπουτόν).



Η ALBA συνδυάζει την απλότητα και τις μοντέρνες γραμμές. Ο ευρυγώνιος φακός 
της δίνει την δυνατότητα ευκρινούς αναγνώρισης προσώπων ακόμη και σε πολύ 
κοντινή απόσταση από την κάμερα. Διπλά μπουτόν για εξοικονόμηση χώρου και 
ένδειξη LED κατά την έναρξη της συνομιλίας και το άνοιγμα της πόρτας.
 
Σχεδιασμένη, εξελιγμένη και παραγόμενη εξ' ολοκλήρου στην Ιταλία, η Alba 
ξεχωρίζει για τον υψηλού επιπέδου σχεδιασμό για τα πιο προηγμένα τεχνολογικά 
συστήματα Farfisa, όπως το σύστημα Duo. Η ευελιξία συναρνολόγησης σε 
συνδιασμό με ένα σώμα που αποτελείται από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ματ 
φινίρισμα δίνουν την αίσθηση της  αντοχής και της αξιοπιστίας σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Η απόλυτα ορθολογική χρήση των υλικών  οδήγησαν στην ενσωμάτωση 
κρυφών δομικών στοιχείων - κρυμμένο ηχείο στο μηχανισμό της κάμερας, 
μικρόφωνο στο κάτω μέρος, μη ορατό.
 
Μια ισχυρή κι εκλεπτυσμένη παρουσία που διατηρεί μια προηγμένη τεχνολογική 
καρδιά, συμβατή με όλες τις θυροτηλεοράσεις και μπουτονιέρες Farfisa.
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