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Bramofony Slican DPH przeznaczone są do instalacji w obiektach, w których wymagany jest szeroki zakres usług. Ich 
funkcjonalność wykracza poza typowe funkcje bramofonów, ograniczających wyłącznie dostęp z zewnątrz. Zapewniają 
komfortową obsługę oraz wygodną instalację i serwis. Mogą być stosowane w biurowcach, zakładach produkcyjnych, na 
parkingach czy nawet w domach – wszędzie tam gdzie można je podłączyć do dowolnej centrali Slican. 

Bramofony Slican DPH pozwalają na 
wygodną instalację natynkową, 
podtynkową lub na ogrodzeniu. 
 

 

 

                

              DPH.AB-KS1           DPH.AB-KS16RF       DPH.AB-KS2         DPH.AB-KS2RF            

 UNIWERSALNOŚĆ      
Bramofony Slican DPH, to idealne rozwiązanie zarówno dla różnego rodzajów biurowców, firm produkcyjnych jak 
również dla użytkowników indywidualnych. To oferta dla odbiorców szukających nowoczesnych rozwiązań, realizujących 
szeroki zakres usług. 
 

 KOMFORT  
Bramofony Slican DPH dostępne są w wersji jedno, dwu lub szesnasto przyciskowej z czytnikiem identyfikatorów (RF) lub 
bez czytnika. Wersja szesnastoprzyciskowa występuje zawsze z czytnikiem. Użytkownik może wybrać wersję 
bramofonów do instalacji natynkowej, podtynkowej lub model, który można zamontować na ogrodzeniu. Dodatkowo, w 
przypadku montażu bramofonu na zewnątrz budynku, możliwe jest jego zainstalowanie w specjalnej obudowie stalowej 
inox – tzw. „daszku”, chroniącego przed opadami. Użytkownik ma dostęp do pomieszczeń przy wykorzystaniu kodu PIN, 
karty RFID  lub breloka. Bramofon DPH.AB-KS16RF dostępny jest z menu w języku polskim, angielskim i włoskim. Dzięki 
elastycznej i wytrzymałej obudowie wykonanej z materiałów najwyższej jakości, bramofony DPH to produkty, które 
kupujesz raz na wiele lat. Obudowa jest odporna na zadrapania i zmianę kolorów. Bramofony pracują w temperaturze 
od - 20⁰C do +50⁰C. 
 

  BEZPIECZEŃSTWO   
Bramofony Slican serii DPH realizują połączenia z bramofonu do telefonu, jak i z telefonu do bramofonu, dzięki czemu 
możliwy jest nasłuch obszaru przy bramofonie. W wersji szesnastoprzyciskowej bramofonu DPH użytkownicy posiadają 
swoje unikalne kody PIN, które administrator systemu lub użytkownika może w każdej chwili zmienić. 
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WYBRANE CECHY I RÓŻNICE FUNKCJONALNE 

Wybrane cechy i funkcje 
Typ bramofonu  

DPH.AB-KS1 DPH.AB-KS1RF DPH.AB-KS2 DPH.AB-KS2RF DPH.AB-KS16RF 

Ilość przycisków 1-przyciskowy 1-przyciskowy 2-przyciskowy 2-przyciskowy 16-przyciskowy  

Czytnik identyfikatorów nie tak nie tak tak 

Rodzaj instalacji 
natynkowa, podtynkowa i 

na ogrodzeniu 

natynkowa, 
podtynkowa i na 

ogrodzeniu 

natynkowa, 
podtynkowa i na 

ogrodzeniu 

natynkowa, 
podtynkowa i na 

ogrodzeniu 

natynkowa, 
podtynkowa i na 

ogrodzeniu 

Czytelny, podświetlany wyświetlacz z 
prezentacją numerów 

nie nie nie nie tak 

Zmienna wielkość czcionki na 
wyświetlaczu, prezentacja długich 
nazw i opisów 

nie nie nie nie tak 

10 programowalnych przycisków nie nie nie nie tak 

Menu użytkownika nie nie nie nie tak 

Możliwość przypisania do przycisku 
dowolnego numeru o długości 16 
cyfr 

tak tak tak tak tak 

Dostęp na podstawie kodu PIN nie nie nie nie tak 

Możliwość dodawania, usuwania 
pojedynczych użytkowników (PIN-
ów, breloków, kart) 

nie tak nie tak tak 

Sterowanie 2 wyjściami – 
elektrozamkiem (np. furtka) oraz 
automatyką (np. otwieranie bramy 
wjazdowej) 

tak tak tak tak tak 

Możliwość nawiązywania połączeń z 
telefonu do bramofonu, jak i z 
bramofonu do telefonu 

tak tak tak tak tak 

Możliwość otwierania bramy lub 
drzwi w trakcie trwania rozmowy 

tak tak tak tak tak 

Kontrolowany czas rozmowy – max. 
150 minut 

tak tak tak tak tak 

Wykrywanie sygnału zajętości – 
bramofon sam się rozłącza w 
przypadku zajętości linii 

tak tak tak tak tak 

Programowanie bramofonu z 
telefonu 

tak tak tak tak tak 

Standardowe języki menu 
bramofonu 

- - - - 
j. polski, j. angielski, j. 

włoski 

Współpraca ze Slican NCP, MAC-
6400, CCT-1668, CXS-0424, ITS, IPL-
256, IPM-032, IPU-14, IPS-08 

tak tak tak tak tak 

Współpraca z centralami innych 
producentów 

tak tak tak tak tak 

 


