
Większa elastyczność i prostota
Nowy system domofonowy
Welcome Basic
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Wygodny styl życia
Elastyczność, prostota i elegancja stają się 
kluczowymi wyznacznikami przyjemnej komunikacji 
między domem i jego otoczeniem. Dzięki gamie 
systemów domofonowych Welcome Basic firmy 
ABB wszystko staje się możliwe. Urządzenia 
Welcome Basic czynią życie łatwiejszym.
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Urządzenie Welcome Basic   
Komfort i prostota

Dzięki zastosowaniu budowy modułowej i wyjątkowo 
wszechstronnemu systemowi magistrali dwuprzewodowej, 
nową gamę urządzeń Welcome Basic zaprojektowano z myślą 
o elastyczności, prostocie i elegancji. Instalacja i obsługa stają 
się jeszcze prostsze i wygodniejsze.

Urządzenia Welcome Basic są tym, czego szukasz – spełnieniem 
marzeń montażystów i użytkowników końcowych.
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Elastyczność
Zaspokojenie wszystkich wymagań 
przy użyciu jednego rozwiązania

Dzięki szerokiej gamie starannie wykonanych produktów 
urządzenia Welcome Basic sprawdzają się w każdych warunkach 
– przy budowie nowych budynków i renowacji starych.
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01 02

03 04

05

01 Dom jednorodzinny
02 Dom wielorodzinny
03 Budynek mieszkaniowy
04 Wysoki budynek
05 Kompleks mieszkalny

Urządzenia Welcome Basic są uniwersalnym rozwiązaniem: 
bez względu na to, czy używane są w domu jednorodzinnym, 
wielorodzinnym, budynku z ponad 200 mieszkaniami czy kom-
pleksie mieszkalnym o wyższych wymaganiach bezpieczeństwa 
dotyczących monitorowania połączeń przychodzących.
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Prostota  
Mniej wysiłku pod każdym względem

Dziecinnie prosta obsługa. Dzięki nowoczesnemu projektowi 
obsługa stacji wewnętrznej jest wyjątkowo łatwa. Intuicyjne 
symbole podstawowych funkcji i prostota obsługi sprawiają, 
że każdy jest w stanie sprawnie obsłużyć urządzenie – zarówno 
mieszkaniec, jak i gość.

Graficzny interfejs użytkownika stacji wewnętrznej został 
zaprojektowany z użyciem intuicyjnych symboli, które ułatwiają 
zrozumienie działania i obsługę urządzenia. Nawet dzieci mogą 
korzystać z niego bez problemów.
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Dziecinnie prosta instalacja. Bezśrubowa, 
zatrzaskowa konstrukcja mechaniczna 
jest taka sama w stacji zewnętrznej 
i wewnętrznej. Dzięki temu instalacja 
jest łatwa, szybka i przyjemna, zarówno 
w przypadku montażu podtynkowego, 
jak i natynkowego.

Niewielki krok nauki i technologii 
przyczynia się do ważnego kroku w pracy 
i w życiu. Zastosowanie dziesiętnych 
przełączników obrotowych i konstrukcji 
zawierającej zwory dziesiętne sprawia, 
że oddanie do eksploatacji jest o wiele 
łatwiejsze i tańsze.



10  Welcome Basic

01 02

Elegancja 
Zaprojektowany dla Twojej przyjemności 

Urządzenia Welcome Basic cechują się naturalną elegancją. 
Zostały zaprojektowane tak, aby cieszyć zmysły nowoczesnym 
stylem i minimalistycznym, prostym wyglądem. To więcej niż 
tylko surowy system domofonowy – urządzenia Welcome Basic 
przyczyniają się do budowania w domu atmosfery komfortu, 
harmonii i stylu. Nieskomplikowane, ale wywierające wrażenie  
– takie są urządzenia Welcome Basic.
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03 04

05

01 Klawiatura stacji zewnętrznej wideo – urządzenie ABB-Welcome Basic
02 Przycisk stacji zewnętrznej wideo – urządzenie ABB-Welcome Basic
03 Głośnomówiąca stacja wewnętrzna wideo o przekątnej ekranu 4,3 cala – urządzenie ABB-Welcome Basic
04 Stacja wewnętrzna wideo o przekątnej ekranu 4,3 cala ze słuchawką – urządzenie ABB-Welcome Basic
05 Stacja wewnętrzna audio ze słuchawką – urządzenie ABB-Welcome Basic
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Ekstremalny upał  Ekstremalny chłód

Ochrona przed przepięciami Antystatyczność

Stacja zewnętrzna 
Niezawodna, pięknie wykonana

Wysoka jakość zapewniająca trwałość. Proces budowy 
stacji zewnętrznej obejmował szereg rygorystycznych testów 
w warunkach symulujących tropikalne upały, w których 
temperatura sięga 70°C, ekstremalnie niskie temperatury 
do -40°C, słone morskie powietrze, ulewne deszcze czy 
wystawienie na długotrwałe działanie promieni ultrafioletowych, 
powodujących zmiany koloru. Sprawdzana jest także zgodność 
elektromagnetyczna, zgodność z ustawą o elektroodpadach, 
dyrektywą RoHS i elektrostatyczność. Każdy przycisk, każda 
obudowa i każde uszczelnienie przechodzi wielokrotnie 
najróżniejsze testy, zanim ostatecznie trafi do klienta. 
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Wandaloodporność: IK07 
Wodoodporność: IP55 
Kąt widzenia kamery: 104°
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Stacja zewnętrzna 
Połączenie stylu i funkcjonalności

Brak parowania 
W module kamery znajduje się wyjątkowo wydajna powłoka 
przeciw parowaniu oraz wbudowana nagrzewnica. Tego typu 
podwójna ochrona zapewnia najbardziej przejrzysty obraz 
w zamglonym środowisku. Nawet w najbardziej wilgotnych 
warunkach stacja zewnętrzna wciąż będzie pracować 
właściwie, a obraz będzie przejrzysty.

Podczerwień
Gospodarz może zobaczyć twarze odwiedzających,  
nawet gdy jest ciemno. Tę możliwość zapewnia kamera 
z dodatkowym podświetleniem LED na podczerwień,  
którego odwiedzający nie widzi.

Automatyczne podświetlenie nocne
Jeśli jest ciemno, podświetlenie przycisku zostanie włączone 
automatycznie dzięki czujnikowi światła zintegrowanemu 
z modułem audio.
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01

05 06

02 03 04

01 Ramka pokrywy stacji zewnętrznej – urządzenie ABB-Welcome Basic, 1 moduł, wymiary: 128 × 125 × 19 mm
02 Ramka pokrywy stacji zewnętrznej – urządzenie ABB-Welcome Basic, 2 moduły, wymiary: 201 × 125 × 19 mm
03 Ramka pokrywy stacji zewnętrznej – urządzenie ABB-Welcome Basic, 3 moduły, wymiary: 274 × 125 × 19 mm
04 Ramka pokrywy stacji zewnętrznej – urządzenie ABB-Welcome Basic, 4 moduły, wymiary: 347 × 125 × 19 mm
05 Ramka pokrywy stacji zewnętrznej – urządzenie ABB-Welcome Basic, 6 modułów, wymiary: 274 × 230 × 19 mm
06 Ramka pokrywy stacji zewnętrznej – urządzenie ABB-Welcome Basic, 8 modułów, wymiary: 347 × 230 × 19 mm

*Uwagi: W przypadku wersji przedstawionej na rysunku 04 istnieje możliwość rozszerzenie poprzez połączenie 4 ramek 
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Stacja zewnętrzna 
Elastyczność, prostota 
i większa funkcjonalność

Nieskończona liczba możliwości przy użyciu zaledwie 9 modułów 
funkcyjnych. Wymagania klientów są zróżnicowane i nieustannie 
się mnożą. Dlatego w urządzeniach ABB Welcome Basic 
zastosowano bardzo prostą, modułową budowę, która umożliwia 
szybkie dostosowanie urządzenia do potrzeb klienta.  

01 Moduł kamery urządzenia ABB-Welcome Basic
02 Moduł wyświetlacza urządzenia ABB-Welcome Basic
03 Moduł tabliczki z nazwiskiem urządzenia ABB-Welcome Basic
04 Moduł audio urządzenia ABB-Welcome Basic, bez przycisków
05 Moduł audio urządzenia ABB-Welcome Basic, 1/2 przyciski
06 Moduł audio urządzenia ABB-Welcome Basic, 2/4 przyciski
07 Moduł przycisku urządzenia ABB-Welcome Basic, 3/6 przycisków
08 Moduł przycisku urządzenia ABB-Welcome Basic, 4/8 przycisków
09 Moduł klawiatury urządzenia ABB-Welcome Basic
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Budowa modułowa zapewnia większą elastyczność.  
W domu jednorodzinnym można zastosować wiele kombinacji 
stacji zewnętrznych, aby uzyskać żądane rozwiązanie, 
zgodne z oczekiwaniami właściciela budynku, wymaganiami 
architektonicznymi oraz gustami użytkowników. 
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01 02 03

Stacja zewnętrzna 
Elastyczność – wiele funkcji 
w jednym urządzeniu

Elastyczność dzięki wielu trybom. Sztuka uzyskania funkcji 
wielu produktów w jednym urządzeniu polega na zastosowaniu 
różnych trybów ustawień. Dla przycisku modułu audio, 
w zależności od upodobań, można ustawić różne funkcje, 
takie jak łączenie z konsolą portierską lub włączanie światła.
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04 05

01  Stacja zewnętrzna urządzenia  
ABB-Welcome Basic, 5 przycisków 
połączenia bezpośredniego

02  Stacja zewnętrzna urządzenia  
ABB-Welcome Basic, przycisk połączenia 
z konsolą portierską i 4 przyciski połączenia 
bezpośredniego

03  Stacja zewnętrzna urządzenia  
ABB-Welcome Basic, 10 przycisków 
połączenia bezpośredniego z cyframi

04  Stacja zewnętrzna urządzenia  
ABB-Welcome Basic, 1 przycisk włączania 
światła i 9 przycisków połączenia 
bezpośredniego z cyframi

05  Stacja zewnętrzna urządzenia  
ABB-Welcome Basic, 1 przycisk włączania 
światła, 1 przycisk połączenia z konsolą 
portierską i 8 przycisków połączenia 
bezpośredniego z cyframi
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Integracja modułu kamery. Integracja stacji 
zewnętrznej wideo z kamerą analogową 
zapewnia większe pole widzenia i zakres 
monitorowania. Dodatkowo mieszkańcy 
mogą, według uznania, przełączać 
pomiędzy wbudowaną kamerą stacji 
zewnętrznej i dodatkową kamerą 
analogową. Umożliwia to cykliczne 
nadzorowanie za pośrednictwem 
wszystkich stacji zewnętrznych bez 
względu na to czy stacja znajduje się 
w trybie oczekiwania, czy prowadzona 
jest rozmowa wideo z odwiedzającymi.

Stacja zewnętrzna
Integracja – więcej korzyści

Integracja modułu wyświetlania. 
W urządzeniach Welcome Basic dostępna 
jest także funkcja kontroli dostępu. 
Z modułem LCD zintegrowany jest 
czytnik zbliżeniowy ułatwiający dostęp 
uprawnionym użytkownikom. Wbudowane 
wyjście Wiegand ułatwia integrację 
ze sterownikiem innej firmy. 
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Integracja modułu klawiatury. Modułu 
klawiatury można także używać w celu 
dostępu do budynku bez użycia 
klucza. Hasło dostępu można dowolnie 
dostosować. Użytkownicy mogą ustawić 
dla siebie indywidualne hasła,  
konfigurując wewnętrzną stację wideo. 



22  Welcome Basic

01 02

Wewnętrzna stacja wideo 
Ekran o przekątnej 4,3 cala, 
głośnomówiący

Montaż podtynkowy Montaż natynkowy Podstawka na biurko

Stworzony do adaptacji. Ta prosta, elegancka i nowoczesna, 
a zarazem dyskretna stacja wewnętrzna, sterowana za 
pomocą poleceń głosowych, z ekranem o przekątnej 4,3 cala 
sprawdzi się idealnie w każdym mieszkaniu – bez względu 
na to, czy wybrana zostanie wersja montażu natynkowego, 
podtynkowego czy z podstawką na biurko. Urządzenie wyróżnia 
się dzięki dużemu, kolorowemu ekranowi i podświetlanym 
przyciskom dotykowym.

01 Montaż podtynkowy, głębokość 7 mm
02 Montaż natynkowy, głębokość 24 mm
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7 mm
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Wewnętrzna stacja wideo 
Ekran o przekątnej 4,3 cala, 
głośnomówiący

Zmiana wyglądu w zależności od nastroju. Ramkę wewnętrznej 
stacji wideo urządzenia Welcome Basic z ekranem o przekątnej 
4,3 cala można łatwo zmienić. W zależności od wnętrza 
mieszkania można wybrać jeden z 5 kolorów ramek. 

Połączenie
Akceptowanie i kończenie rozmów.  
Aktywacja funkcji pagera.

Funkcja wyciszania
Wyłączenie mikrofonu stacji wewnętrznej podczas 
rozmowy. Istnieje możliwość wyciszenia jednej 
lub wszystkich stacji, jeżeli zażądano połączenia 
z więcej niż jedną stacją wewnętrzną.

Przycisk programowalny
Do programowania funkcji niestandardowych, 
takich jak: interkom, sterowanie drugą blokadą,  
sterowanie urządzeniem uruchamiającym przekaźnik 
włącznika światła lub dodatkowej blokady.

Ustawienia
Indywidualna konfiguracja urządzenia.

Mechanizm otwierania drzwi
Otwieranie drzwi elektrycznych. Aktywacja funkcji 
automatycznego odblokowania.

Nadzór
Nadzorowanie
domyślnych stacji zewnętrznych, przełączanie 
wyświetlania pomiędzy różnymi stacjami 
zewnętrznymi i kamerami analogowymi.  
Zdjęcie osoby dzwoniącej.
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01  Pokrywa ze znakiem pętli indukcyjnej dla osób 
niedosłyszących 

02 Pokrywa ekranu 4,3 cala w kolorze białym
03 Pokrywa ekranu 4,3 cala w kolorze złotym
04 Pokrywa ekranu 4,3 cala w kolorze jasnoniebieskim
05 Pokrywa ekranu 4,3 cala w kolorze srebrnym
06 Pokrywa ekranu 4,3 cala w kolorze czarnym
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01 02

Wewnętrzna stacja wideo 
Stacja ze słuchawką i ekranem 
o przekątnej 4,3 cala

Wiele funkcji w jednym urządzeniu. Stacja wideo o głębokości 
43 mm ze słuchawką jest obecnie najcieńszym tego typu 
produktem na rynku. Jest uwielbiana ze względu na swój 
charakterystyczny, nowoczesny kształt, dotykowe, podświetlane 
przyciski czy wszechstronną funkcjonalność. Wszystko to, 
w połączeniu z intuicyjną, bezproblemową obsługą czyni 
to urządzenie wyjątkowym.

01  Stacja wewnętrzna wideo urządzenia ABB-Welcome Basic  
ze słuchawką i ekranem o przekątnej 4,3 cala oraz pętlą 
indukcyjną w kolorze białym

02  Stacja wewnętrzna wideo urządzenia ABB-Welcome Basic  
ze słuchawką i ekranem o przekątnej 4,3 cala w kolorze białym
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43 
mm
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Stacja wewnętrzna 
Funkcje zaawansowane

Interkom 
Z interkomu można korzystać w obrębie jednego mieszkania i pomiędzy wieloma 
mieszkaniami. Nazwisko można edytować w wygodny sposób. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa niepożądanych dzwoniących, można je dodać do listy zastrzeżeń. 
Możliwe jest także korzystanie z funkcji pagera pomiędzy równoległymi stacjami 
wewnętrznymi ze słuchawką oraz stacjami wewnętrznymi sterowanymi za pomocą 
poleceń głosowych z ekranem o przekątnej 4,3 cala.

Zapisywanie obrazu
Komfort i bezpieczeństwo.
Użytkownicy mogą ręcznie zrobić zdjęcie odwiedzających w trakcie rozmowy.  
Podczas ich nieobecności zdjęcie może być wykonywane automatycznie  
po użyciu dzwonka. 

Przekazywanie połączenia
To urządzenie działa jak całodobowy automat zgłoszeniowy – umożliwia przekazanie 
przychodzącego połączenia pod nieobecność domowników, np. do sąsiadów  
lub pracownika ochrony, który zajmie się odwiedzającymi. 
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Automatyczne odblokowanie
Stacja wewnętrzna działa perfekcyjnie, bez względu na to, czy wybrano proste 
czy zaawansowane ustawienia włączania i wyłączania, umożliwia automatyczne 
odblokowywanie w dwóch przedziałach czasowych (np. od 8:30 do 12:00  
i od 14:00 do 17:30).

Połączenie z konsolą portierską
Połączenie, komunikacja za pomocą interkomu czy wysłanie wiadomości SOS do 
konsoli portierskiej jest niezwykle łatwe. Istnieje także możliwość zezwolenia konsoli 
portierskiej na przechwytywanie połączenia z odwiedzającym przed odebraniem 
połączenia (dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych lub tylko wybranych 
użytkowników VIP).

Wyciszenie jednej lub wszystkich stacji
Ta przydatna funkcja umożliwia wyciszenie stacji wewnętrznej, aby nie być 
niepokojonym. Co więcej, można także wybrać, czy wyciszyć tylko jedną stację 
wewnętrzną, czy wszystkie równoległe stacje w tym samym mieszkaniu.

Stworzone z myślą o ludziach
Stacja zewnętrzna może sygnalizować status połączenia za pomocą 
diod LED oraz emisji dźwięku. W przypadku stacji wewnętrznej możliwe 
jest emitowanie sygnałów elektromagnetycznych ze specjalną pętlą 
indukcyjną w celu zakomunikowania dźwiękiem wszelkich połączeń 
przychodzących osobom używającym aparatów słuchowych. Od teraz 
urządzenia Welcome Basic są łatwiejsze w obsłudze dla osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności.
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Stacja wewnętrzna audio 
Słuchawka

Pokochasz jej prostą obsługę. Przyciski w rozmiarze XXL 
zapewniają komfortową obsługę słuchawki. Wygodne 
są też duże, wyraźne symbole ze wskaźnikami diod LED. 
Dzięki temu odnalezienie funkcji, takich jak automatyczne 
odblokowanie, sprawdzenie stanu drzwi, zwolnienie drugiej 
blokady, a nawet połączenie z ochroną nie stanowi problemu.
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Możliwości i topologia

Instalacja dwuprzewodowa 
Obsługa 2 zamków przez jedną stację zewnętrzną 
9 stacji zewnętrznych w jednym budynku 
9 konsoli portierskich 
60 budynków 
250 stacji wewnętrznych w jednym budynku 
600 metrów od stacji przy bramie do ostatniej stacji 
wewnętrznej 
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Cechy:

Cechy:

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Moduł kamery

■  Wykończenie odporne na ogień i zarysowania. 
■  Kamera wideo o dużym kącie wykrywania (86° w płaszczyźnie pionowej,  

67° w płaszczyźnie poziomej, 104° w płaszczyźnie przekątnej), z możliwością 
ręcznego dostosowania mechanicznego (wys. ± 15°, szer. ± 15°). 

■  Konstrukcja zabezpieczona przed parowaniem z wbudowaną nagrzewnicą.
■  Wbudowane podświetlenie na podczerwień zapewnia przejrzysty obraz nocą. 
■  „Dyskretny nadzór” umożliwia użytkownikowi nadzorowanie jednego obszaru 

za pomocą kamery stacji zewnętrznej, której podświetlenie nie będzie włączone.
■  Opcjonalna możliwość dołączenia jednego dodatkowego wyjścia kamery w celu 

nadzorowania za pomocą wewnętrznej stacji wideo.
■  Opcjonalna możliwość wyboru standardu sygnału wideo PAL lub NTSC  

(zgodnie z częstotliwością sieciową w miejscu użytkowania) w celu uzyskania 
wysokiej jakości wideo.

■  Wodoodporność: IP55, wandaloodporność: IK07.

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Moduł audio

■  1 wyjście mechanizmu otwierania drzwi bez potrzeby podłączania dodatkowego 
źródła zasilania. 

■  1 wyjście separowanego wyjścia, mechanizm otwierania drzwi  
(30 V prąd przemienny/stały, 1 A). 

■  1 wejście sprawdzania statusu drzwi.
■  1 wejście przycisku wyjścia.
■  2 możliwości wyboru: pokrywa z polerowanego aluminium lub biała. 
■  4 opcje funkcji: audio bez przycisku, audio z 1 rzędem przycisku polecenia,  

audio z 2 rzędami przycisków polecenia, audio bez przycisku ale z syntezą mowy.
■  3 wskaźniki LED: połączenie ustanowione/system zajęty, połączenie możliwe, 

drzwi odblokowane. 
■  Możliwość wyboru dźwięku dzwonka informacji zwrotnej dla przycisku.
■  Regulowany czas zwolnienia blokady. 
■  Regulacja głośności głośnika.
■  Zintegrowany czujnik optyczny dla trybu dziennego/nocnego.
■  Ustawienie trybu dla pierwszego/drugiego przycisku – włączanie świateł, 

połączenie ze stacją wewnętrzną lub połączenie z konsolą portierską. 
■  Ustawienie trybu dla przycisku w formie pojedynczej lub podwójnej kolumny. 
■  Wodoodporność: IP55, wandaloodporność: IK07.

Urządzenie Welcome Basic 
Dane techniczne
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Cechy:

Cechy:

Cechy:

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Moduł klawiatury

■  Wybór nazwiska poprzez przewijanie w górę i w dół lub poprzez wpisywanie 
liter nazwiska (tylko w wersji z wyświetlaczem, sortowanie jest dostosowywane 
w czasie wpisywania kolejnych liter nazwiska).

■  Kod połączenia mogą stanowić tylko cyfry lub kombinacja cyfr i liter. 
■  Połączenie można nawiązać automatycznie lub naciskając przycisk   

po wprowadzeniu kodu.
■  Pobieranie katalogu nazwisk z komputera lub wprowadzanie bezpośrednie 

i edytowanie za pomocą klawiatury.
■  Do 3000 nazwisk.
■  Możliwość ustawienia hasła publicznego i do 6000 haseł niestandardowych.
■  Wielokrotne wprowadzenie złego hasła powoduje zablokowanie zamka.
■  Długość hasła może wynosić od 6 do 8 znaków.
■  Kod połączenia może mieć od 1 do 6 znaków. 
■  Możliwość połączenia z konsolą portierską.
■  Podświetlenie zapewnia przejrzysty obraz w nocy.
■  Wodoodporność: IP55, wandaloodporność: IK07.

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Moduł przycisku

■  Dwa rodzaje układu: w 3 rzędach i w 4 rzędach. 
■  Dwie opcje: kolumna pojedyncza lub kolumny podwójne. 
■  Możliwość wyjęcia tabliczki z nazwiskiem przy użyciu narzędzia,  

bez konieczności demontażu panelu. 
■  Podświetlenie zapewnia przejrzysty obraz w nocy.
■  Odporność na promienie UV. 
■  Wodoodporność: IP55, wandaloodporność: IK07.

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Moduł wyświetlacza

■  2 opcje korzystania z wbudowanego czytnika zbliżeniowego typu RFID:  
za pomocą kart identyfikacyjnych i kart w standardzie Mifare.

■  Dostępne wyjście Wiegand.
■  Do 3000 różnych kart.
■  Lokalna rejestracja i usuwanie kart z poziomu menu ustawień.
■  Różne dźwięki informacji zwrotnej przy akceptacji i odrzuceniu odczytywanej karty.
■  Możliwość zaprogramowania wiadomości niestandardowej.
■  Wytrzymałość do -40°C.
■  Wodoodporność: IP55, wandaloodporność: IK07.
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Urządzenie ABB-Welcome Basic
Stacja wewnętrzna wideo sterowana za pomocą poleceń głosowych z ekranem 
o przekątnej 4,3 cali 

Cechy:

Urządzenie Welcome Basic 
Dane techniczne

■  5 wersji kolorystycznych przedniej obudowy, które można łatwo wymieniać i dostosowywać 
do potrzeb estetycznych.

■  Wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala z 6 czułymi na dotyk przyciskami  
(rozdzielczość 480 x 272 piksele).

■  Menu ekranowe z przyjaznymi dla użytkownika ikonami.
■  Dodatkowy przycisk do dostosowania funkcji interkomu, połączenia z konsolą portierską, 

odblokowania dodatkowych drzwi itp. 
■  Funkcja pagera jest dostępna na równoległych stacjach wewnętrznych.
■  Możliwość zapisania do 60 obrazów.
■  Wskaźnik wizualny przekroczenia ustawionego czasu otwarcia drzwi  

(należy najpierw podłączyć czujnik).
■  Przekierowanie połączenia do innych mieszkań i konsoli portierskiej.
■  Mówienie po naciśnięciu przycisku przydatne w głośnym otoczeniu.
■  Ustawianie niestandardowego hasła do otwierania drzwi.
■  Lista zastrzeżeń służąca do blokowania niechcianych połączeń z innych mieszkań. 
■  Funkcja diagnostyczna do automatycznego odblokowania zgodnie z ustawieniem.
■  Wyciszenie jednej stacji wewnętrznej lub wszystkich stacji wewnętrznych w tym samym mieszkaniu.
■  Wysyłanie komunikatu SOS do konsoli portierskiej w nagłych przypadkach. 
■  Ustawienie 5 dźwięków dzwonka różnicujących połączenia z domyślnej stacji zewnętrznej/

innej stacji zewnętrznej/dzwonka do drzwi/interkomu/konsoli portierskiej. 
■  Regulowany, pięciostopniowy poziom głośności.
■  Specjalny znak na przycisku połączenia i odblokowania dostosowany do użytku przez osoby 

niewidome.
■  Łatwy dostęp do łącza do podręcznika użytkownika poprzez skanowanie kodu QR 

wyświetlanego na ekranie.
■  Możliwość wyposażenia w pętlę indukcyjną dla niesłyszących. 
■  Możliwość zaprogramowania do 250 adresów. 
■  Oddanie do eksploatacji wymagające pracy tylko jednej osoby dzięki dziesiętnym 

przełącznikom obrotowym.
■  Montaż natynkowy, podtynkowy i biurkowy (z podpórką na biurko) są opcjonalne.
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Urządzenie ABB-Welcome Basic
Stacja wewnętrzna audio ze słuchawką

■  Duży przycisk operacyjny (wersje z 3 lub z 6 przyciskami są opcjonalne). 
■  Oddanie do eksploatacji wymagające pracy tylko jednej osoby dzięki zworom dziesiętnym.
■  Dodatkowe przyciski do dostosowania funkcji interkomu, połączenia z konsolą portierską, 

odblokowania dodatkowych drzwi itp. 
■  5 dźwięków dzwonka różnicujących źródło połączenia.
■  Regulowany, trzystopniowy poziom głośności (maksymalny, średni, wyciszony).
■  Funkcja diagnostyczna do automatycznego odblokowania zgodnie z ustawieniem. 
■  Wskaźnik wizualny przekroczenia ustawionego czasu otwarcia drzwi (należy najpierw 

podłączyć czujnik).
■  Możliwość wyposażenia w pętlę indukcyjną dla niesłyszących. 
■  Montaż natynkowy. 

Cechy:

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Stacja wewnętrzna wideo ze słuchawką i ekranem o przekątnej 4,3 cala

■  Do wyboru wersja czarno-biała i kolorowa.
■  Wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala z 6 czułymi na dotyk przyciskami  

(rozdzielczość 480 x 272 piksele).
■  Płaska stacja wewnętrzna ze słuchawką (głębokość 43 mm).
■  Menu ekranowe z przyjaznymi dla użytkownika ikonami.
■  Dodatkowe przyciski do dostosowania funkcji interkomu, połączenia z konsolą portierską, 

odblokowania dodatkowych drzwi itp. 
■  Funkcja pagera jest dostępna na równoległych stacjach wewnętrznych.
■  Możliwość zapisania do 25 obrazów (tylko dla wersji kolorowej).
■  Wskaźnik wizualny przekroczenia ustawionego czasu otwarcia drzwi (należy najpierw 

podłączyć czujnik).
■  Przekierowanie połączenia do innych mieszkań i konsoli portierskiej.
■  Ustawianie niestandardowego hasła do otwierania drzwi. 
■  Lista zastrzeżeń służąca do blokowania niechcianych połączeń z innych mieszkań. 
■  Funkcja diagnostyczna do automatycznego odblokowania zgodnie z ustawieniem.
■  Wyciszenie jednej stacji wewnętrznej lub wszystkich stacji wewnętrznych w tym samym 

mieszkaniu.
■  Ustawienie 5 dźwięków dzwonka różnicujących połączenia z domyślnej stacji zewnętrznej/

innej stacji zewnętrznej/dzwonka do drzwi/interkomu/konsoli portierskiej. 
■  Regulowany, pięciostopniowy poziom głośności.
■  Specjalny znak na przycisku odblokowania dostosowany do użytku przez osoby niewidome.
■  Łatwy dostęp do łącza do podręcznika użytkownika poprzez skanowanie kodu QR 

wyświetlanego na ekranie.
■  Możliwość wyposażenia w pętlę indukcyjną dla niesłyszących. 
■  Możliwość zaprogramowania do 250 adresów. 
■  Oddanie do eksploatacji wymagające pracy tylko jednej osoby dzięki zworom dziesiętnym.
■  Zarówno montaż natynkowy, jak i biurkowy (z podstawką na biurko) są opcjonalne.

Cechy:
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Cechy:

Cechy:

Cechy:

Cechy:

Urządzenie Welcome Basic 
Dane techniczne

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Brama

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Urządzenie uruchamiające przekaźnik

■  5 różnych trybów ustawianych za po-
mocą przełączników typu dip switch

■  Tryb bramy do mieszkania: ustawienie 
jednego mieszkania jako niezależne-
go podsystemu (istnieje możliwość 
podłączenia drugiej zatwierdzonej stacji 
zewnętrznej), obsługa do 99 takich pod-
systemów w obrębie całego systemu.

■  Tryb bramy do piętra: ustawienie wielu 
mieszkań jako niezależnych podsyste-
mów (istnieje możliwość podłączenia 
kolejnej stacji zewnętrznej, na przykład 
przy drzwiach wejściowych prowadzą-
cych do piętra z wieloma mieszkaniami).

■  Tryb bramy do budynku: ustawienie 
jednego budynku jako niezależne-
go podsystemu (istnieje możliwość 
podłączenia stacji zewnętrznej/konsoli 
portierskiej), obsługa do 60 takich pod-
systemów w obrębie całego systemu.

■  Tryb interfejsu zasilania magistrali 
pomocniczej: umożliwienie doprowa-
dzenia dodatkowego źródła zasilania 
z innego sterownika systemu. 

■  Tryb wzmacniacza liniowego: wzmoc-
nienie sygnału wideo i przedłużenie 
odległości transmisji o 200 metrów.

■  Montaż na szynie DIN, wysokość 4U.

■  1 wyjście do podłączania blokady 
elektronicznej lub światła.

■  1 wyjście dla lokalnego przycisku.
■  3 tryby pracy: długi dźwięk dzwonka 

do drzwi, włączenie świateł, zwolnienie 
blokady drzwi.

■  Czas trwania wyłączenia blokady lub 
włączenia świateł można regulować.

■  Montaż podtynkowy. 

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Sterownik systemu

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Mały sterownik systemu

■  Sterowanie całym systemem, centrum 
dowodzenia poszczególnego systemu.

■  Zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
przetężeniem oraz uderzeniem pioruna.

■  Dwa tryby pracy, które można 
stosować zamiennie: „wszystkie wł.” 
i „jedna wł.”

■  Obsługa do 50 mieszkań za pomocą 
jednej stacji wewnętrznej z ekranem 
o przekątnej 4,3 cala na mieszkanie.

■  Praca w trybie zasilania magistrali 
pomocniczej przy podłączeniu do 
bramy w określonym trybie.

■  Prąd znamionowy: 1,2 A.
■  Montaż na szynie DIN, wysokość 8U.

■  Sterowanie całym systemem, centrum 
dowodzenia poszczególnego systemu.

■  Zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
przetężeniem oraz uderzeniem pioruna.

■  Dwa tryby pracy, które można 
stosować zamiennie: „wszystkie wł.” 
i „jedna wł.”

■  Dla willi, systemu audio w budynkach 
wielomieszkaniowych lub niewielkiego 
systemu wideo. 

■  Praca w trybie zasilania magistrali 
pomocniczej przy podłączeniu do 
bramy w określonym trybie.

■  Prąd znamionowy: 0,7 A.
■  Montaż na szynie DIN, wysokość 4U.
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Cechy:

Cechy: Cechy:

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Konsola portierska

■  Łatwy w obsłudze ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala  
(rozdzielczość 480 x 272 piksele).

■  6 przycisków czułych na dotyk.
■  Interkom łączący konsolę portierską ze stacją wewnętrzną, stacją wewnętrzną 

lub inną konsolą portierską.
■  Możliwość ręcznego lub automatycznego ustawiania trybu przechwytywania 

w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników lub tylko 
użytkowników VIP.

■  Wybór nazwiska poprzez przewijanie w górę i w dół lub efektywnie poprzez 
wpisywanie liter nazwiska (sortowanie jest dostosowywane w czasie wpisywania 
kolejnych liter nazwiska).

■  Kod połączenia mogą stanowić tylko cyfry lub kombinacja cyfr i liter. 
■  Pobieranie katalogu nazwisk z komputera lub wprowadzanie bezpośrednie, 

aby edytować z poziomu ekranu.
■  Możliwość przechowywania do 1000 nazwisk. 
■  Aktywacja urządzenia uruchamiającego przełącznik podłączonego do systemu.
■  Nadzór poprzez kamery stacji zewnętrznych lub zintegrowaną kamerę analogową.
■  Przeglądanie nieodebranych połączeń i komunikatów alarmowych 

przechowywanych w pamięci. 
■  Ustawienie 5 dźwięków dzwonka różnicujących połączenia z domyślnej stacji 

zewnętrznej/innej stacji zewnętrznej/stacji wewnętrznej/dzwonek do drzwi/ 
konsola portierska. 

■  Łatwy dostęp do łącza do podręcznika użytkownika poprzez skanowanie kodu QR 
wyświetlanego na ekranie.

■  Oddzielne ustawienie podstawowe i zaawansowane zwiększające zabezpieczenie 
zarządzania.

■  Łącznie do 9 konsoli portierskich dla każdego budynku. 
■  Zarówno montaż natynkowego, jak i biurkowy (z podstawką na biurko)  

są opcjonalne.

Urządzenie ABB-Welcome Basic
dystrybutor wideo

Urządzenie ABB-Welcome Basic
Zewnętrzny dystrybutor wideo

■  Maksymalnie czterokierunkowe wyjścia 
połączone z różnymi mieszkaniami  
lub różnymi budynkami.

■  Wymagany przy instalacji linii 
wyrównujących. 

■  Montaż podtynkowy i natynkowy. 

■  Dwukierunkowe wejścia łączące  
różne stacje zewnętrzne.

■  Stosowane w budynkach z więcej  
niż jedną zewnętrzną stacją wideo.

■  Montaż na szynie DIN, wysokość 2U.
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