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Farfisa je na Albu hrdá; predstavuje cieľ, jeho názov v 
taliančine znamená Východ slnka, žiarivý a vhodný názov pre 

nového podnikateľského ducha a nové priemyselné vízie. 

Alba, úplne vyrobená v Taliansku, vyniká svojim dizajnom na vysokej úrovni 
koncipovaným pre najlepšie technológie Farfisa. Modularita a flexibilita, 
skryté štrukturálne prvky, svetelné ikony a pozornosť k dostupnosti robia z 

Alby rad vstupných dverových staníc, ktoré vám poskytnú kompozíciu, ktorú 
potrebujete, s maximálnou jednoduchosťou inštalácie, špičkovou 

použiteľnosťou a výnimočnou rýchlosťou konfigurácie aj vďaka novým 
technológiám ako Bluetooth. 

Alba vyniká svojou citlivosťou a pozornosťou voči zdravotne postihnutým:

→ široký uhol kamery 

posunutý tak, aby boli 

v zábere aj ľudia na 

invalidných vozíkoch,

→ reliéf na tlačidle 

hovoru v Braillovom 

písme, na rozoznanie 

pre nevidomých,

→ blikajúci signál 

smerovaného 

hovoru pomáha 

používateľom so 

sluchovým 

postihnutím

→ možnosť  vybaviť 
špeciálnou cievkou, 

na zvýšenie kompa-

tibility s načúvacími 

pomôckami pre slu-

chovo postihnutích

Sortiment pozostáva z jednotlivých prvkov, ktoré existujú súčasne v kompozíciách: audio/video- 
alebo iba audio- tlačidlový modul (elegantný a kompaktný, umožňuje až 4 adresy s jediným modulom), 

modul digitálnej klávesnice alebo riadenia prístupu alebo rozšírenie pre systém MyCom, modul 
displeja alebo bezdotykovej čítačky. Sortiment dopĺňa príslušenstvo a rôzne ďalšie prvky. 

Predný panel vyrobený z eloxovaného hliníka s brúseným povrchom, farebná kamera s ohniskovou 
vzdialenosťou 2,3 mm a širokouhlým objektívom s  integrovaným reproduktorom, neviditeľný mikrofón 

v spodnej časti, obzvlášť chránená vnútorná mechanika a elektronika, odolná voči poveternostným 
vplyvom, IP55 . Tri LED diódy rozsvietia ikony, ktoré indikujú stav: odoslanie hovoru, obsadenie, aktívna 

konverzácia, uvoľnenie zámku dverí. Alba má 2 nezávislé výstupy na aktiváciu zámku a iných záťaží, 
montáž je zjednodušená a rýchla a panel tlačidiel na systéme Duo je napájaný zo zbernice 

s automatickým učením adries. Alba je systém radu „Duo extended“, takže ho možno použiť ako 
hlavnú externú jednotku systémov až pre 20 000 používateľov a s veľmi dlhou vzdialenosťou medzi 
vonkajšími a vnútornými jednotkami. Vďaka zapustenému alebo povrchovému upevneniu je Alba vďaka 

kompatibilite so sériou Farfisa vhodná aj na renovácie.

Albu je možné naprogramovať a spravovať pomocou technológie Bluetooth, aby bol zaistený vyšší 
komfort, rýchlosť, spoľahlivosť a použiteľnosť pre inštalátora aj pre koncového používateľa. 



PLNÝ VÝKON

NOVÉ MODULY / NOVÉ FUNKCIE

AUDIO A VIDEO MODULY

CV2124AB

Rozmery: 99x91x9 mm.
Audio-video modul pripravený až na 4 tla-
čidlá. Reproduktor a farebná, širokouhlá 
kamera s objektívom 2.3 mm. Napájanie zo 
zbernice.

 CA2124AB

Rozmery: 99x91x9 mm.
Audio modul pripravený až na 4 tlačidlá so 
vstavaným reproduktorom. Napájanie zo 
zbernice.

CT2138AB

Rozmery: 99x91x9 mm.
Tlačidlový modul pripravený až na 

8 ďalších volacích tlačidiel, na použitie 
s CA-2124AB alebo CV2124AB. Umožnené 
automatické programovanie.

MODUL DISPLEJA

DD2140AB

3,5“ grafický modul LCD so 4 podsvietenými 
funkčnými klávesmi. Integrovaná je funkcia 
elektronického indexu na zobrazovanie a 
volanie používateľov systému. Musí byť 
pripojený k audio modulu CA2124AB alebo 
audio-video CV2124AB (pre systém Duo) 
alebo AB3G (pre systémy MyCom) a môže 
byť tiež kombinovaný s klávesnicovým 
modulom PD2100AB.

Kapacita je 1 000 používateľov, ku každému 
z nich musí byť priradená adresa interného 
zariadenia systému v prípade systémov Duo 
System, alebo kód vzťahujúci sa na 
telefónne číslo, na ktoré sa má volať, v 
systémoch MyCom. Ak je priradený ku 
klávesnici PD2100AB, každému používa-
teľovi môže byť tiež priradené heslo na 
aktiváciu jedného alebo viacerých možných 
výstupov. V telefónnom zozname je navyše 
zahrnutá funkcia „Alias“.



 

MODUL MYCOM

AB3G

Rozmery: 99x91x9 mm.
Audio modul so vstavaným reproduktorom 

a mobilným telefónom v 3G technológii, 
pripravený na osadenie až na 4 tlačidiel.

DIGITÁLNA KLÁVESNICA

PD2100AB

Modul Digitálnej klávesnice, umožňuje 
volať vložením zodpovedajúceho čísla ako 
aj otvárať dvere kódmi. Podsvietený bielymi 
LED, ponúka veľké klávesy s vysokou 
čitateľnosťou. Môže byť použitý: 

→ samostatne na kontrolu vstupu

→ ako komponent v technológii Duo  kom-
binovaný s audio modulom CA2124AB alebo 
audio-video CV2124AB a prípadne tiež v 
kombinácii s dvojitým zobrazovacím 
modulom DD2140AB

→ v kombinácii so systémom myCom ako 
rozšírenie modulu AB3G

Je vybavená 2 relé na doske a zvláda až 
1 000 kódov. V kombinácii s audio alebo 
audio-video modulom Duo umožňuje ovlá-
dať 2 výstupy na hlavnej dverovej jednotke 
ako aj 4 diaľkové relé (2281Q). Môže 
využívať systémové hodiny: funkcie riadenia 
prístupu je možné načasovať, ak je 
PD2100AB kombinovaný s prvkom XE2921. 
Ručné programovanie alebo cez Bluetooth.

SYSTÉMOVÝ PRVOK

XE2921
Doska sa inštaluje do dverného panelu Alba 
a využíva technológiu Bluetooth. Prostred-
níctvom špecializovaných aplikácií pre 
systémy iOS a Android umožňuje ovládanie 
prístupu, funkcie časovaného riadenia 
prístupu, programovanie dverných staníc 
Alba a celého systému Duo.



EC733 - Extra long cable for connecting Alba mo-
dules necessary in case of a composition with 
multiple boxes or rainshelters located side-by-si-
de.

BEZKONTAKTNÁ ČÍTAČKA

FP51SAB

Modul bezkontaktnej čítačky kariet s 
technológiami RFID a Bluetooth umožňuje 
prístup pomocou karty/prívesku alebo 
pomocou inteligentných telefónov s 
aplikáciou „Smart Access“. Môže byť 
inštalovaný spoločne s inými modulmi Alba 
alebo samostatne. Umožňuje tiež Bluetooth 
programovanie, a to nielen kariet, ale tiež na 
konfiguráciu všetkých zariadení DUO v 
systéme. 

INÉ MODULY

AB50
Rozmery: 99x91x9 mm. 
Modul na vloženie popisu.

AB00
Rozmery: 99x91x9 mm.
Záslepný modul na zakrytie nepoužitého 

miesta na modul.

→montáž na stenu 
(AB9x)

→ montáž na stenu 
(AB8xS)

PRÍSLUŠENSTVO

AB20 - Rozmery: 90 x 22 mm - Hliníkový prázdny 
modul naamiesto jedného tlačidla. Použiteľný s 
CA2124AB, CV2124AB alebo CT2138AB.

AB21 - Rozmery: 90 x 22 mm - Jednotlačidlový 
alebo dvojtlačidlový modul, v závislosti od 
naprogramovania CA2124AB, CV2124AB. 
Kompatibilný s CA2124AB, CV2124AB alebo 
CT2138AB. Braillovo písmo je vyrazené tak, aby 
bolo rozpoznateľné pre zrakovo postihnutých 
používateľov. Podsvietený bielou LED diódou. 

INŠTALAČNÉ PRVKY

AB61 - Rozmery: 124x124x9 mm - Predný rámik na 
1 modul, z anodizovaného hliníka.
AB62 - Rozmery: 124x215,5x9 mm - Predný rámik 
na 2 moduly, z anodizovaného hliníka.
AB63 - Rozmery: 124x307x9 mm - Predný rámik 
na 3 moduly, z anodizovaného hliníka.

AB71 - Rozmery: 119x119x36 mm - Rám na 
zasunutie 1 modulu, z anodizovaného hliníka. 
Na montáž s AB61; v prípade zápustnej montáže je 
tiež potrebný SC1.
AB72 - Rozmery: 119x210x36 mm - Rám na 
zasunutie 2 modulov, z anodizovaného hliníka. 
Na montáž s AB62; v prípade zápustnej montáže 
je tiež potrebný SC2.
AB73 - Rozmery: 119x302x36 mm - Rám na 
zasunutie 3 modulov, z anodizovaného hliníka. 
Na montáž s AB63; v prípade zápustnej montáže 
je tiež potrebný SC3.

AB81S - Rozmery: 125x125x30 mm - Povrchová 
montážna škatuľa pre 1 Alba modul
AB82S - Rozmery: 216x125x30 mm - Povrchová 
montážna škatuľa pre 2 Alba moduly
AB83S - Rozmery: 308x125x30 mm - Povrchová 
montážna škatuľa pre 3 Alba moduly

AB91 - Povrchová montážna škatuľa so strieškou 
pre 1 Alba modul.
AB92 - Povrchová montážna škatuľa so strieškou 
pre 2 Alba moduly.
AB93 - Povrchová montážna škatuľa so strieškou 
pre 3 Alba moduly.
AB94 - Povrchová montážna škatuľa so strieškou 
pre 4 Alba moduly (2 dvojité spojené).
AB96 - Povrchová montážna škatuľa so strieškou 
pre 6 Alba modulov (2 trojité spojené).

SC1 - Rozmery: 122x119x45 mm - Zapustená 
montážna škatuľa pre 1 modul. 
SC2 - Rozmery: 122x210x45 mm - Zapustená 
montážna škatuľa pre 2 moduly. 
SC3 - Rozmery: 122x302x45 mm - Zapustená 
montážna škatuľa pre 2 moduly
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KITS ALBA 3G MYCOM

1MCABS
Kit composed by AB3G, accessories for Alba 
and PRS210 power supply, surface mounting.

1MCAB
Kit composed by AB3G, accessories for Alba 
and PRS210 power supply, flush mounting.

1MCPDAB
Kit composed by AB3G, PD2100AB access 
control keypad, accessories for Alba and 
PRS210 power supply, for surface or flush 
mounting.

SE4252ABW 
Colour 1 way videokit, composed by Alba 
video door panel + Sette internal station + 
2221MQ power supply, expandible, for sur-
face mounting.

ZH1252ABW 
Colour 1 way videokit, composed by Alba vi-
deo door panel + ZHeroS internal station + 
2221MQ power supply, expandible, for sur-
face mounting.

SE4252PDABW
Colour 1 way videokit, composed by Alba vi-
deo door panel + PD2100AB digital keypad 
module + Sette internal station + 2221MQ 
power supply, expandible, for surface or flu-
sh mounting.

ZH1252PDABW
Colour 1 way videokit, composed by Alba vi-
deo door panel + PD2100AB digital keypad 
module + ZHeroS internal station + 2221MQ 
power supply, expandible, for surface or flu-
sh mounting.

KITS DUO SYSTEM BVAB
Videokit for a basic installation, composed 
by Alba video door station + 2221MQ power 
supply, expandible.

BAAB
Audio kit for a basic installation, composed 
by Alba audio door station + 2221MQ power 
supply, expandible.
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