
Buďte ve větším bezpečí s novou generací
digitálních domovních telefonů Czechphone®
Mějte přístup do domu pod kontrolou

Již více než 20 let s Vámi �



Tradiční český výrobce domácí dorozumívací techniky
Na trhu působíme už od roku 1991, přičemž vývoj a výrobu domácí dorozumívací techniky realizujeme pod obchodní značkou Czechphone® 

od roku 1997.

Všem přáním a požadavkům zákazníků se snažíme vyhovět, a proto naše výrobky neustále zdokonalujeme. Naši odborníci z vývojového oddělení 

spolupracují na vzniku nových produktů s VŠB-TUO FEI. Náš sortiment rozšiřujeme o produkty požadované našimi zákazníky. Přání a potřeby 

klientů uspokojujeme komplexně, tedy od poptávky až po doručení.

www.czechphone.cz



ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
Ostravská 54/327  |  747 70 Opava 9  |  IČ: 60322195

Objednávky, servis:
Průmyslová 15  |  747 23 Bolatice, okr. Opava

Telefony: +420 553 663 322   |   +420 553 663 291
Fax: +420 553 663 907

E-mail: obchod@czechphone.cz

Obchodní zástupce MORAVA, ČECHY: +420 608 482 010
Obchodní zástupce PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY: +420 608 482 012
Obchodní zástupce ČECHY: +420 608 482 013
Obchodní zástupce SLOVENSKO: +421 949 491 998   |   +420 602 372 309
Servisní technik: +420 777 248 012
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S námi to máte pevně v rukou.
OVLÁDEJTE KOMUNIKACI. OVLÁDEJTE SVŮJ DOMOV.



Domácí audio/video telefon 
Funkce a vlastnosti:

• velký barevný LCD displej (3,5 palce)

• zobrazení zvonícího, skryté sledování a odposlech prostoru

• vnitřní komunikace mezi uživateli (interkom)

• rozlišené vyzvánění přicházející od tabla, v rámci interkomu, atd.

• schopnost ovládat externí zařízení (vrata, brány, osvětlení, atd.)

• téměř nulová spotřeba energie v klidovém stavu (méně než 0,005 W)

• možnost časového nastavení odemčení/uzamčení el. zámků

• nastavení libovolného vyzvánění (např. MP3 skladba na SD kartě)

• přesměrování zvonění na jiný domácí telefon, aj.

  OVLÁDÁNÍ BRAN VJEZDŮ  

  HLASOVÁ NAVIGACE  

  NAPOJENÍ KAMER  

  ZÁZNAM DO PC  

  BEZKONTAKTNÍ KARTY  

  ELEKTRICKÉ ZÁMKY  

Zvonkové tablo  
Funkce a vlastnosti:

• moderní provedení - leštěná nerez

• vysoký stupeň ochrany před poškozením (antivandal provedení)

• regulace podsvícení jmenovek

• bezkontaktní přístupový systém na čip/kartu

• vnitřní kameru tabla lze rozšířit o několik vnějších kamer

• hlasové navádění návštěvy („otevírám, pozor schod�“)

• ovládání všech běžných typů pohonů bran a vrat

• nastavení hlasitosti komunikace

• velké spektrum možností pro přizpůsobení na míru
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Inteligentní audio/video systém domovních telefonů pro 
RODINNÉ DOMY

Nová generace digitálních domovních telefonů Czechphone® navržena na míru pro rodinné domy přemění Váš domov 

v inteligentní obydlí. Systém je možno přizpůsobit individuálně potřebám uživatele, pouze za pomoci počítače a volně 

přístupné aplikace. Moderní design a funkce produktu uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Prostřednictvím systému 

lze kromě klasické komunikace ovládat rovněž nespočet prvků a externích zařízení (ovládání brány, vrat, osvětlení, 

zastřešení bazénu, atd.).

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKY5



Systém domácí dorozumívací 
techniky Czechphone®
KDYŽ SE SNOUBÍ TECHNOLOGIE, BEZPEČÍ A KOMFORT

KAMERA
BEZKONTAKTNÍ 
PŘÍSTUPOVÝ 
SYSTÉM



Domácí audio/video telefon 
Funkce a vlastnosti:

• velký barevný LCD displej (3,5 palce)

• zobrazení zvonícího, skryté sledování a odposlech prostoru

• vnitřní komunikace mezi uživateli (interkom)

• rozlišené vyzvánění přicházející od tabla, v rámci interkomu, atd.

• schopnost ovládat externí zařízení (osvětlení, výtah atd.)

• téměř nulová spotřeba energie v klidovém stavu (méně než 0,005 W)

• odpojený nebo vyvěšený telefon neblokuje ostatní

• zábrana odposlechu komunikace mezi účastníky hovoru

• a mnoho dalších možností dle požadavků zákazníka

  SKLEPY  

  OVLÁDÁNÍ VÝTAHŮ  

  OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ  

  SPOLEČNÉ PROSTORY  

  BEZKONTAKTNÍ KARTY  

  ELEKTRICKÉ ZÁMKY  

  PŘIPOJENÍ DALŠÍCH VCHODŮ  

Zvonkové tablo  
Skladba tabla se modulově přizpůsobuje každé objednávce

Funkce a vlastnosti:

• moderní provedení - leštěná nerez

• vysoký stupeň ochrany před poškozením (antivandal provedení)

• regulace podsvícení jmenovek

• bezkontaktní přístupový systém na čip/kartu

• kompletní správa všech čipů (mazání, přidávání, editace)

• jeden čip pro přístup do více prostor

• tablo s tlačítky pro přímou volbu, nebo s klávesnicí

• čidlo přiblížení osoby k tablu

• velké spektrum možností pro přizpůsobení na míru

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKY
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Inteligentní audio/video systém domovních telefonů pro 
BYTOVÉ DOMY A CELÁ SÍDLIŠTĚ 

Náš inteligentní digitální systém domovních telefonů pro panelové, činžovní domy a celá sídliště nabízí svým uživatelům 

kvalitu, komfort, snadnou instalaci a řadu užitečných funkcí. Stejně jako všechny produkty Czechphone®, i tento je 

vytvořen českými odborníky z oblasti elektrotechniky a informatiky. Zajištění přístupu do určené skupiny domů (např. 

v rámci bytového družstva) je leckdy obtížné, avšak nová generace digitálních domovních telefonů myslí na vše. Systém 

lze přizpůsobit konkrétním požadavkům domu a rovněž i jednotlivým nájemníkům.
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Zabezpečení bytových 
a nebytových prostor
BEZSTAROSTNOST A JISTOTA



TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKY9

Funkce a vlastnosti:

• umožnění evidence až 3 400 karet/čipů,

• paměť o kapacitě 2 048 přístupů (cyklický přepis)

• karta/čip je levnější než běžný klíč a nelze ji kopírovat (ochrana 
 před zneužitím)

• systém zaznamená datum a čas přístupů

• data si lze prohlédnout v historii za pomoci počítače

• správa karet pomocí PC, nebo úrovňovými kartami

• zaznamenáván je i čas obnovení systému po výpadku energie, atd.

Další možnosti a rozšíření
K bezkontaktnímu přístupovému systému je možné připojit externí 

čtecí zařízení na druhou stranu dveří. Rovněž nabízíme rozšíření o řídící 

jednotku pro vzdálenou správu. Každé zvonkové tablo Czechphone® lze 

navíc rozšířit o několik vnějších kamer, mezi kterými lze přepínat pomocí 

tlačítek na domácím telefonu. Ovládat můžete také celou řadu externích 

zařízení včetně osvětlení nebo výtahu, čímž můžete vyrušit případné zloděje.

Systém je velmi variabilní, a proto dokážeme splnit i ta nejkomplikovanější 

přání zákazníků týkající se nejen komfortu při užívání, ale také bezpečnosti.

Víme, že je pro Vás důležitá bezpečnost a ochrana osobního majetku. Proto k digitálnímu audio/video systému domovních telefonů 

Czechphone® nabízíme také bezkontaktní přístupový systém - BIS. Dojde tak k zamezení vstupu neoprávněným osobám do jakýchkoli 

zvolených prostor. Kromě panelových a rodinných domů je jeho použití rovněž velmi vhodné pro společné sklepy, kanceláře, sklady, 

tělocvičny, učebny, dílny, apod.

  KOUŘOVÁ ČIDLA  

  ZÁZNAM DO PC  

  ČIDLA POHYBU  

  NAPOJENÍ KAMER  

  BEZKONTAKTNÍ KARTY  

  ELEKTRICKÉ ZÁMKY  

  NAPOJENÍ NA PCO  



Na první pohled krátká vzdálenost, 
ale přesto velmi důležitá...



Díky nové generaci digitálních 
domovních telefonů Czechphone® pro Vás 
bude komunikace s bezprostředním okolím 
příjemnou a komfortní záležitostí.







ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. 
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Tradiční český výrobce domácí dorozumívací techniky
Již více než 20 let s Vámi


