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SYSTEMY VIDEO/DOMOFONOWE
MATIBUS SE oraz BASIC to cyfrowe systemy domofonowe, które łączy niezawodność, łatwość instalacji 
oraz bogata funkcjonalność. MATIBUS SE pozwala na tworzenie układów o strukturze wielowejściowej (wejścia 
główne oraz dodatkowe), dzięki czemu znajduje zastosowanie w obiektach usługowych oraz wszelkiego rodzaju 
obiektach mieszkaniowych. BASIC jest natomiast systemem dedykowanym do małych i średnich instalacji domofonowych 
składających się z jednego panelu wejściowego oraz wielu unifonów. 

5 razy tak dla 
MATIBUS SE i BASIC

łatwość instalacji
doskonała jakość wykonania
niezawodność
oryginalny, nowoczesny design
szybka i nieskomplikowana 
konfiguracja systemu

Wersja audio

Wersja video —

Instalacja audio w pionie 2-żyłowa 2-żyłowa

Instalacja video w pionie Skrętka CAT5 —

Maksymalna liczba 
paneli wejściowych

240 1

Obsługa układów 
o strukturze wielowejściowej 

—

Panele z klawiaturą 
i wyświetlaczem LED

Tradycyjne panele z przyciskami 
(np. MIWUS, ELITE)

—

Maksymalna liczba użytkowników 9999 255

Centrala portierska —

Indywidualne kody otwarcia

Obsługa indywidualnych 
pastylek DALLAS

Obsługa indywidualnych 
kluczy/kart RFID

Funkcja otwierania bramy

Programowanie przy 
wykorzystaniu komputera PC

MBseMINI BASICstudio



Czytnik
pastylek 
Dallas

Wyświetlacz 
LED

SŁUPKI DOMOFONOWE 3

SŁUPKI

Dowolny panel domofonowy zamontowany 
bez ingerencji w elewację budynku? Tak, to 
możliwe! Słupek komunikacyjny z cyfrowym 
panelem wywołania do montażu wewnątrz 
i na zewnątrz jest optymalnym rozwiązaniem - nie 
ingeruje w spójność elewacji, można ustawić go 
w dowolnym i dogodnym miejscu, w którym najlepiej 
będzie pełnił swoją funkcję. Estetyczny wygląd 
słupka sprawia, że może on być ozdobą każdego 
budynku.

W wersji podstawowej dostępne są słupki 
prostokątne i trapezowe. Istnieje możliwość 
indywidualnego zaprojektowania słupka - jego 
wysokości, szerokości, grubości, a nawet kształtu 
i koloru.

Słupki z panelem wandaloodpornym ze stali nierdzewnej

Obudowa
ze stali 
nierdzewnej

Stabilna
podstawa

Moduł
informacyjny

Metalowa
klawiatura



PANELE ZEWNĘTRZNE4

Metalowa, 
podświetlana
klawiatura

Czytnik 
kluczy/kart 
RFID

VERTICAL

Cechą charakterystyczną paneli VERTICAL jest ich wąska, 
pionowa obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. 
Te wandaloodporne, odporne na zmieniające się 
warunki pogodowe, solidne panele występują w różnych 
konfiguracjach i mogą posiadać dodatkowo: 

•	 Moduł informacyjny (pole opisowe) 

•	 Moduł informacyjny z wbudowanym czytnikiem 
zbliżeniowym kluczy/kart RFID 

•	 Czytnik dotykowy pastylek Dallas 

•	 Moduł informacyjny oraz czytnik dotykowy  
pastylek Dallas

•	 Moduł kolorowej kamery z podświetleniem 
(dotyczy systemu Matibus SE w wersji video)

Panele VERTICAL przystosowane są do montażu 
natynkowego, choć istnieje również możliwość zamontowania 
ich podtynkowo przy wykorzystaniu dedykowanych do tego 
celu ramek lub puszkoramek.

Panele cyfrowe wandaloodporne ze stali nierdzewnej

Czytnik 
pastylek 
Dallas



5PANELE ZEWNĘTRZNE

STANDARD

Stylistyka paneli STANDARD  opiera się na 
tradycyjnej, prostej linii, dzięki czemu idealnie 
pasują one do charakteru elewacji każdego 
budynku. Panele STANDARD charakteryzuje 
niewielki wymiar, łatwość montażu oraz dzięki 
wandaloodpornej obudowie, odporność na 
wszelkie akty wandalizmu oraz zmieniające 
się warunki atmosferyczne. Linia STANDARD 
występuje zarówno w wersji audio, jak i video 
w różnych konfiguracjach  - sam panel cyfrowy 
lub w połączeniu z jednym/dwoma modułami 
opisowymi lub/oraz czytnikiem dotykowym 
pastylek Dallas bądź czytnikiem zbliżeniowym 
kluczy/kart RFID.

Podobnie, jak panele VERTICAL, panele 
STANDARD mogą być montowane natynkowo 
lub podtynkowo.

Panele cyfrowe wandaloodporne ze stali nierdzewnej

Wytrzymała, 
metalowa, 
podświetlana 
klawiatura

Wyświetlacz
LED

Daszek 
ochronny

Czytnik 
kluczy/kart 
RFID



FALA

Panele cyfrowe wandaloodporne ze stali nierdzewnej

6 PANELE ZEWNĘTRZNE

Panele FALA to wyróżniająca się interesującym i nietypowym 
kształtem linia paneli zewnętrznych wykonanych 
ze stali nierdzewnej. Podobnie jak panele VERTICAL czy 
STANDARD, panele FALA występują w różnych wersjach: 
z czytnikiem dotykowym pastylek Dallas, oknem opisowym 
czy połączeniem ich obu.

Cechą wyróżniającą tę linię spośród innych, jest możliwość 
indywidualnego zaprojektowania kształtu panelu oraz 
wybrania jego dowolnej kolorystyki – te opcje dostępne są 
na specjalne zamówienie.

Oryginalne 
kształty

Kolorystyka
na zamówienie

Wandaloodporna
obudowa ze
stali nierdzewnej

Gruba,
3 mm płyta
czołowa
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SINTHESI

W tej linii stylistycznej moduł podstawowy wyposażony jest 
w podświetlaną klawiaturę numeryczną, a także 4-cyfrowy 
wyświetlacz LED. Sposób montażu panelu zależy tylko i wyłącznie 
od wyboru obudowy, a ta występuje w wersji podtynkowej 
i natynkowej. W modelu SINTHESI istnieje również możliwość 
dodania elementów kontroli dostępu, np. czytnika zbliżeniowego 
kluczy/kart RFID lub czytnika dotykowego pastylek Dallas. 
Linia SINTHESI charakteryzuje się także możliwością łatwej 
rozbudowy z wersji domofonowej do wersji videodomofonowej 
poprzez dodanie modułu kamery.

Panele SINTHESI wykonane są z anodowanego aluminium, 
co zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed wpływem 
warunków atmosferycznych. Panel zewnętrzny jest estetyczny 
i ma niepowtarzalny wygląd.

Funkcjonalność  i możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie 
wersji SINTHESI są równie duże, jak prezentowane wcześniej linie 
paneli ze stali nierdzewnej.

Panel cyfrowy z anodowanego aluminium

Doświetlenie 
LED

Podświetlana
klawiatura 
numeryczna

Kamera 
kolorowa 
z regulacją



8 VIDEOMONITORY

•	 kolorowy ekran LCD 4”

•	 przycisk otwarcia drzwi

•	 dodatkowe przyciski funkcyjne

•	 wbudowany regulator głośności

•	 regulacja jasności i nasycenia kolorów

SIGNO oraz WINSPOT 
to nowoczesne, kolorowe 
videomonitory LCD łączące 
funkcjonalność oraz klasyczną 
elegancję. Dokładność wykonania oraz 
ergonomia to cechy charakterystyczne 
obu modeli.
SIGNO zachwyca lśniącą, gładką 
powierzchnią oraz subtelnym 
wykończeniem. To model odpowiedni nawet 
do najbardziej wymagających wnętrz.
WINSPOT to propozycja dla klientów 
szukających optymalnych rozwiązań, łączących 
dobrą jakość i atrakcyjną cenę.

SIGNO

WINSPOT



9UNIFONY

•	 otwarcie drzwi

•	 wysokiej jakości tworzywo ABS

•	 regulacja głośności sygnału wywołania

•	 funkcja dzwonka lokalnego

•	 wywołanie centrali   portierskiej

SIGNO, URMET oraz 
SCAITEL to łatwe w obsłudze, 

a jednocześnie nieskomplikowane 
w instalacji unifony przeznaczone 

do montażu wewnątrz budynków. 
Wykonane są z wysokiej jakości 

tworzywa ABS, a ich ponadczasowe 
i oryginalne wzornictwo jest bez 

wątpienia atutem wszystkich trzech 
modeli. Unifony te cechuje niezawodne 

działanie, bezawaryjność oraz optymalne 
połączenie doskonałej jakości i atrakcyjnej 

ceny. Sprawdzą się zarówno w nowoczesnych 
jak i klasycznych wnętrzach.

SIGNO

URMET SCAITEL



CENTRALA PORTIERSKA

Centrala portierska jest dedykowana instalacjom, w których wymagana jest dwukierunkowa łączność pomiędzy 
wszystkimi użytkownikami systemu a pomieszczeniem typu: portiernia, ochrona, czy recepcja. Urządzenie posiada 
wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz pamięć nieodebranych połączeń. W połączeniu z wielofunkcyjną 
klawiaturą i wyświetlaczem LCD daje to możliwość realizowania przez centralę portierską wielu dodatkowych funkcji 
użytkowych.

•	 wywołanie z centrali dowolnego 
użytkownika systemu

•	 wywołanie centrali przez dowolnego 
użytkownika systemu

•	 pamięć nieodebranych wywołań

•	 możliwość nawiązania połączenia  
z dowolnym panelem zewnętrznym

•	 kojarzenie połączeń pomiędzy panelem 
wywołania, a użytkownikiem

•	 otwieranie dowolnych drzwi, 
obsługiwanych przez system

•	 przewijany na wyświetlaczu LCD 
elektroniczny spis użytkowników

•	 praca w trybie dzień/noc

•	 przypisywanie nazw panelom i użytkownikom

•	 sterowanie dowolnymi urządzeniami 
zewnętrznymi przy wykorzystaniu 
8 wbudowanych przekaźników

Wyświetlacz LCD

Praca w trybie 
dzień/noc

Otwieranie 
drzwi

10

Zapamiętywanie 
nieodebranych połączeń
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Aplikacja ta jest doskonałym narzędziem dla instalatorów, dającym możliwość konfiguracji zasilaczy systemowych 
poprzez wbudowane złącze USB. Interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty i łatwy w obsłudze. MBseMINI 
umożliwia odczyt i zmianę wszystkich parametrów konfiguracyjnych. Wszystkie dane mogą być zapisane na komputerze 
w postaci zapasowego pliku. Dzięki temu w przypadku awarii odtworzenie utraconych danych (jak np. kody otwarcia 
czy wprowadzone klucze) nie stanowi żadnego problemu.

Dzięki niemu możliwa jest konfiguracja systemu, dodawanie, odejmowanie pastylek Dallas, kluczy/kart RFID – wszystkie 
te czynności, które można również wykonywać z poziomu panelu. Intuicyjny i przejrzysty interfejs programu jest jego 
niewątpliwą zaletą.

MBseMINI - program
do zarządzania systemem
Matibus SE z poziomu
komputera PC

BASICstudio - program
do zarządzania systemem
BASIC z poziomu
komputera PC



SCHEMATY BLOKOWE12

ELEMENTY SCHEMATU:          transformator AC-AC GT1975             panel Vertical 1062/101VD              unifon SIGNO 1140/6221 2 3

1

2

3

WEJŚCIE
DODATKOWE
(KLATKA 1)

6

WEJŚCIE GŁÓWNE
(BRAMA WJAZDOWA 1)

WEJŚCIE
DODATKOWE
(KLATKA 2)

WEJŚCIE GŁÓWNE
(BRAMA WJAZDOWA 2)

2

2

2

4

6

6 6 4

2

2

KOMPUTER PC

CENTRALA 
PORTIERSKA

22

2

22

22

USB

22

ELEMENTY SCHEMATU:          unifon SIGNO 1140/622             panel Vertical 1052/100VD              zasilacz systemowy 1052/33R

                         zasilacz dodatkowy 1052/20             centrala portierska 1052/40R

1

2
3 4

1 2 3

4

w wersji audio

WEJŚCIE GŁÓWNE
(BRAMA WJAZDOWA 1)

WEJŚCIE DODATKOWE
(KLATKA 2)

WEJŚCIE GŁÓWNE
(BRAMA WJAZDOWA 2)

UTP

UTP

2xUTP

WEJŚCIE DODATKOWE
(KLATKA 1)

UTP

UTP

2xUTP

2xUTP

2xUTP 2xUTP 2xUTP

UTP

UTP UTPUTP

CENTRALA 
PORTIERSKA

KOMPUTER PC

USB

ELEMENTY SCHEMATU:           dystrybutorodekoder piętrowy 1052/54RM             zasilacz systemowy 1052/33R             interfejs video 1752/50             zasilacz dodatkowy 1052/20

                                           zasilacz video 1752/20           panel STANDARD 1752/141D           videomonitor SIGNO 1740/40           centrala portierska 1052/40R

1

2 3 4

1 2 3

5 6

5
6

w wersji video

7

7 8

2

2

2

2 2

2 2

5

4

5

8

2
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PANELE VERTICAL

•	 Panel z klawiaturą 
Wymiar: 206 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/100VD 1062/100VD

•	 Panel z klawiaturą i czytnikiem Dallas 
Wymiar: 206 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/105VD 1062/105VD

  

•	 Panel z klawiaturą i modułem informacyjnym 
Wymiar: 269 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/101VD 1062/101VD

•	 Panel z klawiaturą, czytnikiem RFID i modułem informacyjnym 
Wymiar: 269 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/101VD-RF 1062/101VD-RF

•	 Panel z klawiaturą, czytnikiem Dallas i modułem informacyjnym 
Wymiar: 269 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/106VD 1062/106VD

 

•	 Panel z klawiaturą i kamerą kolorową 
Wymiar: 269 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1752/141VD —

•	 Panel z klawiaturą, kamerą kolorową i czytnikiem Dallas 
Wymiar: 269 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1752/146VD —

  

•	 Panel z klawiaturą, kamerą kolorową i modułem informacyjnym 
Wymiar: 332 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1752/142VD —

•	 Panel z klawiaturą, kamerą kolorową, czytnikiem RFID i modułem 
informacyjnym. Wymiar: 332 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1752/142VD-RF —

•	 Panel z klawiaturą, kamerą kolorową, czytnikiem Dallas i modułem 
informacyjnym. Wymiar: 332 x 89 x 23-33 mm (wys. x szer. x gł.) 1752/147VD —

PANELE STANDARD

    

•	 Panel z klawiaturą 
Wymiar: 152 x 110 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/100D 1062/100D

•	 Panel z klawiaturą i modułem informacyjnym 
Wymiar: 152 x 163 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/101D 1062/101D

•	 Panel z klawiaturą i dwoma modułami informacyjnymi 
Wymiar: 152 x 218 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/102D 1062/102D

    

•	 Panel z klawiaturą i czytnikiem Dallas 
Wymiar: 152 x 110 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/105D 1062/105D

•	 Panel z klawiaturą, czytnikiem Dallas i modułem informacyjnym 
Wymiar: 152 x 163 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/106D 1062/106D

•	 Panel z klawiaturą, czytnikiem Dallas i dwoma modułami informacyjnymi 
Wymiar: 152 x 218 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1052/107D 1062/107D

  

•	 Panel z klawiaturą i kamerą kolorową 
Wymiar: 152 x 163 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1752/141D —

•	 Panel z klawiaturą, kamerą kolorową i modułem informacyjnym 
Wymiar: 152 x 218 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1752/142D —

  

•	 Panel z klawiaturą, kamerą kolorową i czytnikiem Dallas 
Wymiar: 152 x 163 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1752/146D —

•	 Panel z klawiaturą, kamerą kolorową, czytnikiem Dallas i modułem 
informacyjnym. Wymiar: 152 x 218 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) 1752/147D —

1 2
1

2

33 4

4

5

5

6 7
6

7

8 9 10
8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10
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ODBIORNIKI

Unifon Urmet 1131/620

Unifon Urmet z dodatkowym przyciskiem 1131/621

Uinfon Scaitel 1132/620

Unifon Scaitel z dodatkowym przyciskiem 1132/621

Unifon Signo multifunkcyjny, kolor biały 1140/522 —

Unifon Signo, kolor biały 1140/622

Unifon Signo, kolor czarny 1140/622-B

Unifon Signo, złącze RJ45 1140/722 —

Videomonitor Signo kolor LCD 1740/40 —

Videomonitor Winspot kolor LCD 1855/11A —

Uchwyt do videomonitora Winspot, złącze RJ45 1855/952 —

Uchwyt do videomonitora Signo, złącze RJ45 1740/952 —

PANELE I SŁUPKI DOMOFONOWE

Panel Fala 1052/100-S 1062/100-S

Panel Fala z modułem informacyjnym 1052/101-S 1062/101-S

Panel Fala z czytnikiem Dallas 1052/105-S 1062/105-S

Panel Fala z czytnikiem Dallas oraz z modułem informacyjnym 1052/106-S 1062/106-S

Panel z modułem zamka kodowego oraz czytnikiem RFID, wersja natynkowa z daszkiem (RS485) 1052/ZK-RF-OPD1 —

Panel z daszkiem i przyciskiem wywołania — 1062/1D

Panel Fala z przyciskiem wywołania — 1062/1-S

Panel Vertical z daszkiem i przyciskiem wywołania — 1062/1VD

Panel Mikra  z przyciskiem wywołania centrali portierskiej 1052/1122 —

Panel Sinthesi 1052/104 —

Płyta czołowa Sinthesi z czytnikiem Dallas 1052/70 —

Płyta czołowa Sinthesi z czytnikiem RFID 1052/70-RF —

Płyta czołowa Sinthesi z kamerą kolorową 1752/40 —

Słupek domofonowy prostokątny z czytnikiem Dallas 1052/105-SDP 1062/105-SDP

Słupek domofonowy trapezowy z 2 modułami informacyjnymi i czytnikiem Dallas 1052/107-SDT 1062/107-SDT

PŁYTY ROZMóWNE

Płyta z czytnikiem RFID 1052/MKD —

Płyta z modułem zamka kodowego oraz czytnikiem RFID, panel Miwus (RS485) 1052/ZK-RF —

Płyta rozmówna Standard 1052/PR100 1062/PR100

Płyta rozmówna Vertical 1052/PR100V 1062/PR100V

Płyta rozmówna Vertical z modułem informacyjnym 1052/PR101V 1062/PR101V

Płyta rozmówna Vertical z modułem informacyjnym, z czytnikiem RFID 1052/PR101V-RF 1062/PR101V-RF

Płyta rozmówna Standard z czytnikiem Dallas 1052/PR105 1062/PR105

Płyta rozmówna Vertical z czytnikiem Dallas 1052/PR105V 1062/PR105V

Płyta rozmówna Vertical, z modułem informacyjnym, z czytnikiem Dallas 1052/PR106V 1062/PR106V

Moduł kamery kolorowej bez przycisku 1752/MK0 —

Moduł kamery kolorowej z 1 przyciskiem 1752/MK1 —

Moduł kamery kolorowej z 2 przyciskami 1752/MK2 —

Płyta rozmówna video Vertical 1752/PR141V —

Płyta rozmówna video Vertical z modułem informacyjnym 1752/PR142V —

Płyta rozmówna video Vertical z modułem informacyjnym, z czytnikeim RFID 1752/PR142V-RF —

Płyta rozmówna video Vertical z czytnikiem Dallas 1752/PR146V —

Płyta rozmówna video Vertical, z modułem informacyjnym, z czytnikiem Dallas 1752/PR147V —
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ELEMENTY SYSTEMOWE

Zasilacz dodatkowy 1052/20 —

Zasilacz Master (RS485) 1052/31R —

Zasilacz Master/Slave (RS485) 1052/33R —

Dystrybutor audio/video 4-wyjściowy z obsługą lokalnego panelu 1052/54R —

Dystrybutor audio/video 4-wyjściowy 1052/54RM —

Przewód do programowania 1052/60 1062/60

Czytnik/programator pastylek Dallas - USB 1052/70-USB —

Digitalizer do paneli przyciskowych 1052/7R —

Zasilacz video 1752/20 —

Interfejs video 1752/50 —

Centrala portierska 1052/40R —

Klucz zbliżeniowy 1052/KZ

Pastylka Dallas 1052/PD

AKCESORIA PANELI

Obudowa podtynkowa dla 1 mod. Sinthesi 1145/51 —

Obudowa podtynkowa dla 2 mod. Sinthesi 1145/52 —

Obudowa podtynkowa dla 3 mod. Sinthesi 1145/53 —

Obudowa podtynkowa dla 4 mod. Sinthesi 1145/54 —

Obudowa natynkowa dla 1 mod. Sinthesi s2 1148/311 —

Obudowa natynkowa dla 2 mod. Sinthesi s2 1148/312 —

Obudowa natynkowa dla 3 mod. Sinthesi s2 1148/313 —

Obudowa natynkowa dla 4 mod. Sinthesi s2 1148/314 —

Ramka frontowa dla 1 mod. Sinthesi s2 1148/61 —

Ramka frontowa dla 2 mod. Sinthesi s2 1148/62 —

Ramka frontowa dla 3 mod. Sinthesi s2 1148/63 —

Ramka frontowa dla 4 mod. Sinthesi s2 1148/64 —

Ramka płaska z daszkiem dla 1 mod. Sinthesi 1158/611 —

Ramka płaska z daszkiem dla 2 mod. Sinthesi 1158/612 —

Ramka płaska z daszkiem dla 3 mod. Sinthesi 1158/613 —

Ramka płaska z daszkiem dla 4 mod. Sinthesi 1158/614 —

Obudowa podtynkowa do paneli Vertical - mała 5025/OPDV-M

Obudowa podtynkowa do paneli Vertical - duża 5025/OPDV-D

Obudowa podtynkowa do paneli Vertical - wielka 5025/OPDV-W —

Ramka maskująca do paneli Vertical - mała 525/RMV-M

Ramka maskująca do paneli Vertical - duża 525/RMV-D

Ramka maskująca do paneli Vertical - wielka 525/RMV-W —

Ramka podtynkowa z obudową do paneli Vertical - mała 525/RPV-OP-M

Ramka podtynkowa z obudową do paneli Vertical - duża 525/RPV-OP-D

Ramka podtynkowa z obudową do paneli Vertical - wielka 525/RPV-OP-W —

Ramka podtynkowa do paneli Vertical - mała 525/RPV-M

Ramka podtynkowa do paneli Vertical - duża 525/RPV-D

Ramka podtynkowa do paneli Vertical - wielka 525/RPV-W —

Ramka podtynkowa do paneli Standard dwurzędowych 525/RP2

Ramka podtynkowa do paneli Standard trzyrzędowych 525/RP3

Ramka podtynkowa do paneli Standard czterorzędowych 525/RP4

Ramka maskująca do paneli Standard dwurzędowych 525/RM2

Ramka maskująca do paneli Standard trzyrzędowych 525/RM3

Ramka maskująca do paneli Standard czterorzędowych 525/RM4




