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0318 Domofoni

Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno 
drugače, veljajo naslednja pravila za vse storitve te skupine. Sestavni deli so 
nameščeni in povezani v skladu z navodili proizvajalca. 
1. Materialne lastnosti kablov: 
LS0H: brezhalogena različica, dober odziv na ogenj (manj dima). 
2. Obseg storitev/upoštevane storitve: 
avdio ali video domofoni so nameščeni in povezani. Dogovor za montažo, 
zagon in predajo notranje enote je vključen v ceno enote. Vsako 
programiranje, ki je morda potrebno in enkratno označevanje vratnih 
večstanovanjskih enot, ki jih zagotovi naročnik, je vključeno v cene na 
enoto. 
2.1 Sistemi domofona: 
Pri domofonskih sistemih je mogoče govorjenje in poslušanje hkrati v obe 
smeri. Če eden ali več poslušalcev ne odloži slušalke, to ne vpliva na 
delovanja sistema. Domofoni so običajno postavljeni z vratno enoto in več 
notranjimi enotami. Če je sistem zasnovan za več stopnišč ali za več 
vhodov, je v specifikacijo storitev vključen blok diagram ali enakovreden 
opis. Sestavni deli domofona so med drugim dimenzionirani glede na 
število uporabnikov. Za izbiro sistema je odgovoren izvajalec. Naročnik 
zagotavlja dovolj prostora za namestitev osrednjih komponent (npr. za 
napajalno enoto in nadzorni center) (podporni sistem in razdelilnik na svoji 
lokaciji). Domofon vrat ima ustrezno zaščito pred dežjem in ponuja dovolj 
prostora za vgradnjo dveh ključavnic z vgrajenimi mikrostikali. 
2.2 Dodatna dokumentacija storitve: 
Izvajalec izdela in naročniku predloži blokovne diagrame v CAD na nosilcu 
podatkov v obliki PDF in v 3 tiskanih izvodih.

31800 Izbirna uvodna določila
03180000H Delovna višina (nad 4 m) 

Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote: 
Delovni oder za določeno višino (nad 4 m), vključno z večjimi stroški za 
prevoz materiala in drugimi zahtevami. 
Velja za postavke: ____ 
Navedba delovne višine nad 4 m: ____

03180000V Dodatki k razpisu
Naslednji podatki in zahteve glede načina opravljanja storitve se štejejo za 
dogovorjene in so vključene v cene na enoto: 
priloženi dokumenti: ____; (npr. podrobnosti izvedbe, načrti namestitve, 
povezave / omrežja)
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31801 Domofon - zvočni sistem 
Obseg del/vračunana cena: Avdio domofoni so nameščeni in označeni v 
skladu z naročnikovimi dokumenti.

03180101A Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 2 uporabnika kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101B Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 4 uporabniki kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101C Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 6 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101D Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 8 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101E Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 10 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101F Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 12 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.
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03180101G Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 14 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101H Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 16 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101M Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 18 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101N Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 20 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101O Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 22 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101P Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 24 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.
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03180101Q Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 26 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101R Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 28 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101S Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 30 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101T Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 34 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101U Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 38 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101V Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 42 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.
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03180101W Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 46 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101X Avdio domofon, napajalna enota pri vratih, 50 uporabnikov kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180101Z Avdio domofon, napajalna enota pri vratih kos
Domofon s sprednjo nerjavečo ploščo ali moduli sprednje plošče na steni 
ali v odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami 
z imeni, zvočnikom pri vratih in mikrofonom, notranjo ali zunanjo 
napajalno enoto s sistemsko elektroniko, LED razsvetljava, vratni prijemnik 
in signalna enota. 
Število uporabnikov: ___

03180102A Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na avdio domofonu na 
vratih za 1 ključavnico

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na domofonu 
pri vratih

03180102B Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na avdio domofonu na 
vratih za 2 ključavnici

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na domofonu 
pri vratih

03180102C Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na avdio domofonu na 
vratih za slepi modul

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na domofonu 
pri vratih

03180102D Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na avdio domofonu na 
vratih za napisni modul

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na domofonu 
pri vratih

03180102E Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na avdio domofonu na 
vratih za svetlobni modul

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na domofonu 
pri vratih

03180103A Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 2 
uporabnika

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.
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03180103B Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 4 
udeležence

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103C Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 6 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103D Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 8 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103E Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 10 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103F Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 12 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103G Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 14 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103H Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 16 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103M Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 18 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103N Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 20 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.
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03180103O Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 22 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103P Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 24 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103Q Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 26 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103R Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 28 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103S Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 30 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103T Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 34 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103U Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 38 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103V Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 42 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103W Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 46 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.
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03180103X Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona za 50 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180103Z Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev avdio domofona kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in 
kamna).
Število uporabnikov: ___

03180105A Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 2 
uporabnika

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce (vandalizem), v 
odprtini (v svoji lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z 
imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim 
napajalnikom s sistemsko elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in 
oddajnik signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105B Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 4 
udeležence

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105C Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 6 
uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105D Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 8 
uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

Datoteka: SODMOS EI 18 Domofoni_dec_2022 Stran 9/31



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03180105E Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
10 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105F Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
12 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105G Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
14 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105H Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
16 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105M Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
18 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105N Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
20 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.
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03180105O Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
22 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105P Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
24 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105Q Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
26 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105R Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
28 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105S Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
30 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105T Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
34 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.
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03180105U Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
38 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105V Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
42 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105W Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
46 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105X Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce za 
50 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180105Z Napajalna enota pri vratih, z zvočnim domofonom, odporna na udarce kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom 
na vratih in mikrofonom, notranjim ali zunanjim napajalnikom s sistemsko 
elektroniko, LED osvetlitev, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število 
uporabnikov je določeno v nazivu postavke. 
Število uporabnikov: ____ 

03180106A Doplačilo za  podaljšanje sprednje plošče domofona na vratih, ki je zaščiten 
proti namernim poškodbam (vandalizem) za 1 ključavnico

kos

Doplačilo za  podaljšanje sprednje plošče domofona na vratih, ki je zaščiten 
proti namernim poškodbam (vandalizem).
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03180106B Doplačilo za  podaljšanje sprednje plošče domofona na vratih, ki je zaščiten 
proti namernim poškodbam (vandalizem) za 2 ključavnici

kos

Doplačilo za  podaljšanje sprednje plošče domofona na vratih, ki je zaščiten 
proti namernim poškodbam (vandalizem).

03180110A Avdio domofon, s ključavnico za pošto kos
Posebna oprema za postajo pri vratih.

03180110B Avdio domofon, s posebno ključavnico kos
Posebna oprema za postajo pri vratih. 
Izvedba: ____

03180118A Avdio domofon z avtomatskim stikalom za vrata za 2 vrata kos
Samodejno stikalo za funkcijo domofona in odpiranja vrat.

03180118B Avdio domofon z avtomatskim stikalom za vrata za 3 vrata kos
Samodejno stikalo za funkcijo domofona in odpiranja vrat.

03180118C Avdio domofon z avtomatskim stikalom za vrata za 4 vrata kos
Samodejno stikalo za funkcijo domofona in odpiranje vrat.

03180120A Avdio domofon z dodatnim relejem, 1 preklopni kontakt kos
Dodatni rele. Število kontaktov za preklop je določeno v nazivu postavke.

03180120B Avdio domofon z dodatnim relejem, 2 preklopna kontakta kos
Dodatni rele. Število kontaktov za preklop je določeno v nazivu postavke.

03180125A Notranja enota zvočnega domofona kos
Notranja enota zvočnega domofona, pritrditev na steno, v standardni barvi, 
z nastavitvijo glasnosti zvonjenja, ki jo upravlja uporabnik, vgrajenim 
elektronskim oddajnikom signala in gumbom za odpiranje vrat.

03180125D Notranja enota zvočnega domofona + kabel kpl
Notranja enota zvočnega domofona, pritrditev na steno, v standardni barvi, 
z nastavitvijo glasnosti zvonjenja, ki jo upravlja uporabnik, vgrajenim 
elektronskim oddajnikom signala in gumbom za odpiranje vrat. Sistemski 
kabel do nadzornega centra. 
Povprečna dolžina kabla: ____

03180128A Dodatni gumb na avdio domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180128B Izklopno stikalo na avdio domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180128C Stikalo za zdravnika na avdio domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180128D Svetleča dioda na avdio domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180128E Namizni dodatki na avdio domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180130A Elektronski oddajnik signala na avdio domofonu, zunanji, nadometni kos

Elektronski oddajnik signala za zunanjo montažo.
03180140B Sistemski kabel med avdio domofonom na vratih in nadzornim centrom m
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Sistemski kabel za prenos zvoka.
Med postajo pri vratih in nadzornim centrom.

03180140D Sistemski kabel med notranjo enoto zvočnega domofona in nadzornim 
centrom

m

Sistemski kabel za prenos zvoka.
Med notranjo postajo in nadzornim centrom.

31802 Video domofon
Obseg del/vračunana cena: 
Video domofoni imajo v sistem vgrajene kamere v domofonih pri vhodnih 
vratih. 
Notranje postaje so opremljene z vgrajenim monitorjem.

03180201A Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 2 uporabnika kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201B Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 4 udeležence kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201C Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 6 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201D Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 8 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

Datoteka: SODMOS EI 18 Domofoni_dec_2022 Stran 14/31



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03180201E Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 10 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201F Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 12 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201G Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 14 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201H Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 16 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201M Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 18 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.
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03180201N Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 20 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201O Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 22 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201P Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 24 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201Q Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 26 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201R Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 28 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.
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03180201S Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 30 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201T Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 34 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201U Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 38 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201V Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 42 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201W Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 46 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.
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03180201X Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero za 50 
uporabnikov

kos

Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke.

03180201Z Video domofon v enoti pri vhodnih vratih z barvno kamero kos
Video domofon z nerjavečo prednjo ploščo ali moduli sprednje plošče na 
steni ali v odprtini (v svoji lokaciji), z barvno slikovno kamero, infrardečo 
osvetlitvijo, z zaščito pred dežjem, osvetljenimi tablicami z imeni, 
zvočnikom in mikrofonom, z notranjo ali zunanjo napajalno enoto za 
kamero, sistemsko elektroniko, z LED osvetlitvijo, z odpiranjem vrat in 
oddajnikom signala. Število uporabnikov je določeno v nazivu postavke. 
Število uporabnikov: ____ 

03180202A Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na video domofonu pri 
vratih za 1 ključavnico

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na video 
domofonu pri vratih

03180202B Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na video domofonu pri 
vratih za 2 ključavnici

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na video 
domofonu pri vratih

03180202C Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na video domofonu pri 
vratih za slepi modul

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na video 
domofonu pri vratih

03180202D Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na video domofonu pri 
vratih za napisni modul

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na video 
domofonu pri vratih

03180202E Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče na video domofonu pri 
vratih za svetlobni modul

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče na video 
domofonu pri vratih

03180203A Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 2 
uporabnika

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203B Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 4 
udeležence

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.
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03180203C Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 6 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203D Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 8 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203E Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 10 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203F Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 12 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203G Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 14 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203H Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 16 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203M Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 18 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203N Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 20 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203O Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 22 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.
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03180203P Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 24 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203Q Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 26 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203R Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 28 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203S Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 30 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203T Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 34 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203U Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 38 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203V Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 42 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203W Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 46 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.

03180203X Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona za 50 
uporabnikov

kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.
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03180203Z Doplačilo za izdelavo odprtine v steni za namestitev video domofona kos

Doplačilo za izdelavo odprtine za namestitev domofona za odpiranje vrat. 
Naziv postavke označuje odprtino v steni (razen sten od klinkerja in kamna) 
in število uporabnikov.  
Število uporabnikov: ____ 

03180205A Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce 
(vandalizem), z barvno kamero, za 2 uporabnika

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205B Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 4 udeležence

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205C Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 6 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205D Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 8 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.
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03180205E Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 10 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205F Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 12 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205G Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 14 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205H Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 16 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205M Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 18 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.
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03180205N Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 20 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205O Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 22 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205P Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 24 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205Q Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 26 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205R Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 28 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.
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03180205S Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 30 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205T Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 34 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205U Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 38 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205V Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 42 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205W Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 46 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.
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03180205X Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero, za 50 uporabnikov

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke.

03180205Z Napajalna enota pri vratih, z video domofonom, odporna na udarce, z 
barvno kamero 

kos

Domofon s sprednjo ploščo, ki je odporna na udarce, v odprtini (v svoji 
lokaciji), z barvno kamero, z infrardečo razsvetljavo, z zaščito pred dežjem, 
osvetljenimi tablicami z imeni, zvočnikom na vratih in mikrofonom, 
notranjim ali zunanjim napajalnikom za kamero, sistemsko elektroniko, LED 
osvetlitvijo, odpiranje vrat in oddajnik signala. Število uporabnikov je 
določeno v nazivu postavke. 
Število uporabnikov: ____ 

03180206A Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče, ki je odporna na 
udarce, na video domofonu na vratih za 1 ključavnico

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče, ki je odporna 
na udarce, na video domofonu pri vratih

03180206B Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje plošče, ki je odporna na 
udarce, na video domofonu na vratih za 2 ključavnici

kos

Doplačilo za določeno podaljšanje sprednje nerjaveče plošče, ki je odporna 
na udarce, na video domofonu pri vratih

03180210A Video domofon, s ključavnico za pošto kos
Posebna oprema za postajo pri vratih.

03180210B Video domofon s posebno ključavnico kos
Posebna oprema za postajo pri vratih. 
Izvedba: ____

03180218A Video domofon z avtomatskim preklopnim stikalom za vrata, za 2 vrata kos

Samodejno stikalo za funkcijo domofona in odpiranja vrat.
03180218B Video domofon z avtomatskim preklopnim stikalom za vrata, za 3 vrata kos

Samodejno stikalo za funkcijo domofona in odpiranja vrat.
03180218C Video domofon z avtomatskim preklopnim stikalom za vrata, za 4 vrata kos

Samodejno stikalo za funkcijo domofona in odpiranja vrat.
03180220A Video domofon z dodatnim relejem, 1 preklopni kontakt kos

Dodatni rele. Število stikov za preklop je določeno v nazivu postavke.

03180220B Video domofon z dodatnim relejem, 2 preklopna kontakta kos
Dodatni rele. Število stikov za preklop je določeno v nazivu postavke.
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03180225A Notranja enota video/avdio domofona brez monitorja kos
Notranja enota zvočnega domofona primerna za sistem video domofona 
(video/avdio domofona), za pritrditev na steno, v standardni barvi, z 
uporabniškim nadzorom glasnosti zvonjenja, vgrajenim elektronskim 
oddajnikom signala in gumbom za odpiranje vrat.

03180225D Notranja enota video/avdio domofona brez monitorja + kabel kpl
Notranja enota zvočnega domofona primerna za sistem video domofona 
(video/avdio domofona), za pritrditev na steno, v standardni barvi, z 
uporabniškim nadzorom glasnosti zvonjenja, vgrajenim elektronskim 
oddajnikom signala in gumbom za odpiranje vrat. Sistemski kabel do 
nadzornega centra. 
Povprečna dolžina kabla: ____

03180226A Notranja enota video domofona + monitor kos
Notranja postaja za domofon, pritrditev na steno z barvnim ravnim 
zaslonom, v standardni barvi, z uporabniškim nadzorom glasnosti 
zvonjenja, vgrajenim elektronskim oddajnikom signala in gumbom za 
odpiranje vrat.

03180226D Notranja enota video domofona + monitor + kabel kpl
Notranja postaja za domofon, pritrditev na steno z barvnim ravnim 
zaslonom, v standardni barvi, z uporabniškim nadzorom glasnosti 
zvonjenja, vgrajenim elektronskim oddajnikom signala in gumbom za 
odpiranje vrat. Sistemski kabel do nadzornega centra. 
Povprečna dolžina kabla: ____

03180228A Dodatni gumb na video domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180228B Izklopno stikalo na video domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180228C Stikalo za zdravnika na video domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180228D Svetleča dioda na video domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180228E Namizni dodatki na video domofonu kos
Posebna oprema za notranjo enoto.

03180230A Elektronski oddajnik signala na video domofonu, zunanji, nadometni kos

Elektronski oddajnik signala za zunanjo montažo.
03180240B Sistemski kabel med video domofonom pri vratih in nadzornim centrom m

Sistemski kabel za prenos video signala.
Med enoto pri vratih in nadzornim centrom.

03180240D Sistemski kabel med notranjo enoto video domofona in nadzornim 
centrom

m

Sistemski kabel za prenos video signala.
Med notranjo enoto in nadzornim centrom.
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31805 El. prijemnik za odpiranje vrat
Obseg del/vračunana cena: 
Mehanizmi za odpiranje vrat za pisarniška, hišna in stanovanjska vrata so 
nameščeni v odprtinah, ki jih zagotovi naročnik.

03180501A El. prijemnik za odpiranje vrat 12V kos
El. prijemnik za odpiranje vrat za standardna vrata, za enosmerni ali 
izmenični tok, s trenutnim kontaktom, uporabno DIN levo in desno. 
Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim odklepanjem in povratno 
informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu postavke.

03180501B El. prijemnik za odpiranje vrat 12V z zaklepanjem kos
El. prijemnik za odpiranje vrat za standardna vrata, za enosmerni ali 
izmenični tok, s trenutnim kontaktom, uporabno DIN levo in desno. 
Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim odklepanjem in povratno 
informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu postavke.

03180501C El. prijemnik za odpiranje vrat 12V z zaklepanjem in ročnim odklepanjem kos

El. prijemnik za odpiranje vrat za standardna vrata, za enosmerni ali 
izmenični tok, s trenutnim kontaktom, uporabno DIN levo in desno. 
Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim odklepanjem in povratno 
informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu postavke.

03180501D El. prijemnik za odpiranje vrat 12V s povratno informacijo o kontaktu kos

El. prijemnik za odpiranje vrat za standardna vrata, za enosmerni ali 
izmenični tok, s trenutnim kontaktom, uporabno DIN levo in desno. 
Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim odklepanjem in povratno 
informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu postavke.

03180501E El. prijemnik za odpiranje vrat 12V z ročnim odklepanjem kos
El. prijemnik za odpiranje vrat za standardna vrata, za enosmerni ali 
izmenični tok, s trenutnim kontaktom, uporabno DIN levo in desno. 
Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim odklepanjem in povratno 
informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu postavke.

03180501F El. prijemnik za odpiranje vrat 12V z zaklepanjem in s povratno informacijo 
o kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat za standardna vrata, za enosmerni ali 
izmenični tok, s trenutnim kontaktom, uporabno DIN levo in desno. 
Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim odklepanjem in povratno 
informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu postavke.
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03180502A El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen kos
El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni ali izmenični tok, s 
trenutnim kontaktom. Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim 
odklepanjem in povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180502B El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, z zaklepanjem kos
El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni ali izmenični tok, s 
trenutnim kontaktom. Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim 
odklepanjem in povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180502C El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, z zaklepanjem in z ročnim 
odklepanjem

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni ali izmenični tok, s 
trenutnim kontaktom. Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim 
odklepanjem in povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180502D El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, s povratno informacijo o 
kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni ali izmenični tok, s 
trenutnim kontaktom. Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim 
odklepanjem in povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180502E El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, z ročnim odklepanjem kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni ali izmenični tok, s 
trenutnim kontaktom. Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim 
odklepanjem in povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180502F El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, z zaklepanjem in s povratno 
informacijo o kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni ali izmenični tok, s 
trenutnim kontaktom. Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim 
odklepanjem in povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180502G El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, z ročnim odklepanjem in s 
povratno informacijo o kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni ali izmenični tok, s 
trenutnim kontaktom. Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim 
odklepanjem in povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180502H El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, z zaklepanjem, z ročnim 
odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni ali izmenični tok, s 
trenutnim kontaktom. Nazivna napetost, različica z zaklepanjem, ročnim 
odklepanjem in povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.
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03180508B El. prijemnik za odpiranje vrat 12V s trajnim kontaktom in z zaklepanjem kos

El. prijemnik za odpiranje vrat za običajna vrata za enosmerni tok, 
uporabno DIN levo in desno. Nazivna napetost, izvedba s trajnim 
kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru izpada el. toka je mehanizem 
odprt), bodisi z zaklepanjem, električnim odklepanjem in s povratno 
informacijo o kontaktu, je navedena v nazivu postavke.

03180508F El. prijemnik za odpiranje vrat 12V s trajnim kontaktom, z zaklepanjem in s 
povratno informacijo o kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat za običajna vrata za enosmerni tok, 
uporabno DIN levo in desno. Nazivna napetost, izvedba s trajnim 
kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru izpada el. toka je mehanizem 
odprt), bodisi z zaklepanjem, električnim odklepanjem in s povratno 
informacijo o kontaktu, je navedena v nazivu postavke.

03180508J El. prijemnik za odpiranje vrat 12V s trajnim kontaktom in z električnim 
odklepanjem

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat za običajna vrata za enosmerni tok, 
uporabno DIN levo in desno. Nazivna napetost, izvedba s trajnim 
kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru izpada el. toka je mehanizem 
odprt), bodisi z zaklepanjem, električnim odklepanjem in s povratno 
informacijo o kontaktu, je navedena v nazivu postavke.

03180508K El. prijemnik za odpiranje vrat 12V s trajnim kontaktom, z električnim 
odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat za običajna vrata za enosmerni tok, 
uporabno DIN levo in desno. Nazivna napetost, izvedba s trajnim 
kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru izpada el. toka je mehanizem 
odprt), bodisi z zaklepanjem, električnim odklepanjem in s povratno 
informacijo o kontaktu, je navedena v nazivu postavke.

03180508M El. prijemnik za odpiranje vrat 12V z odprtim stikalom kos
El. prijemnik za odpiranje vrat za običajna vrata za enosmerni tok, 
uporabno DIN levo in desno. Nazivna napetost, izvedba s trajnim 
kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru izpada el. toka je mehanizem 
odprt), bodisi z zaklepanjem, električnim odklepanjem in s povratno 
informacijo o kontaktu, je navedena v nazivu postavke.

03180508N El. prijemnik za odpiranje vrat 12V z odprtim stikalom in s povratno 
informacijo o kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat za običajna vrata za enosmerni tok, 
uporabno DIN levo in desno. Nazivna napetost, izvedba s trajnim 
kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru izpada el. toka je mehanizem 
odprt), bodisi z zaklepanjem, električnim odklepanjem in s povratno 
informacijo o kontaktu, je navedena v nazivu postavke.
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03180511A El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, s trajnim kontaktom kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni tok. Nazivna 
napetost, izvedba s trajnim kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru 
izpada el. toka je mehanizem odprt), z zaklepanjem , električnim 
odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180511B El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, s trajnim kontaktom, z 
zaklepanjem

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni tok. Nazivna 
napetost, izvedba s trajnim kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru 
izpada el. toka je mehanizem odprt), z zaklepanjem , električnim 
odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180511J El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, s trajnim kontaktom, z 
električnim odklepanjem

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni tok. Nazivna 
napetost, izvedba s trajnim kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru 
izpada el. toka je mehanizem odprt), z zaklepanjem , električnim 
odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180511K El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, s trajnim kontaktom, z 
električnim odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni tok. Nazivna 
napetost, izvedba s trajnim kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru 
izpada el. toka je mehanizem odprt), z zaklepanjem , električnim 
odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180511L El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, s trajnim kontaktom, z 
zaklepanjem, z električnim odklepanjem  

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni tok. Nazivna 
napetost, izvedba s trajnim kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru 
izpada el. toka je mehanizem odprt), z zaklepanjem , električnim 
odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180511M El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, z odprtim stikalom kos
El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni tok. Nazivna 
napetost, izvedba s trajnim kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru 
izpada el. toka je mehanizem odprt), z zaklepanjem , električnim 
odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.
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03180511N El. prijemnik za odpiranje vrat 12V vodotesen, z odprtim stikalom in s 
povratno informacijo o kontaktu

kos

El. prijemnik za odpiranje vrat, vodotesen, za enosmerni tok. Nazivna 
napetost, izvedba s trajnim kontaktom ali odprtim stikalom (v primeru 
izpada el. toka je mehanizem odprt), z zaklepanjem , električnim 
odklepanjem in s povratno informacijo o kontaktu, so določeni v nazivu 
postavke.

03180517A Kotna zaključna pločevina, samo dostaviti kos
Oprema za električno odpiranje vrat, samo dobaviti. Vodotesna različica je 
navedena v nazivu postavke.

03180517B Kotna zaključna pločevina, vodotesna, samo dostaviti kos
Oprema za električno odpiranje vrat, samo dobaviti. Vodotesna različica je 
navedena v nazivu postavke.

03180517C Kratka zaključna pločevina, samo dostaviti kos
Oprema za električno odpiranje vrat, samo dobaviti. Vodotesna različica je 
navedena v nazivu postavke.

03180517D Nastavljiva ravna zaključna pločevina, samo dostaviti kos
Oprema za električno odpiranje vrat, samo dobaviti. Vodotesna različica je 
navedena v nazivu postavke.

03180517E Pritrdilno ohišje, samo dostaviti kos
Oprema za električno odpiranje vrat, samo dobaviti. Vodotesna različica je 
navedena v nazivu postavke.

03180517F Napajalni transformator 2-polni, samo dostaviti kos
Oprema za električno odpiranje vrat, samo dobaviti. Vodotesna različica je 
navedena v nazivu postavke.

03180517G Napajalni transformator 3-polni, samo dostaviti kos
Oprema za električno odpiranje vrat, samo dobaviti. Vodotesna različica je 
navedena v nazivu postavke.

03180517L Potisni vijaki za običajna vrata, samo dostaviti kos
Oprema za električno odpiranje vrat, samo dobaviti. Vodotesna različica je 
navedena v nazivu postavke.

03180517M Potisni vijaki za težka vrata, samo dostaviti kos
Oprema za električno odpiranje vrat, samo dobaviti. Vodotesna različica je 
navedena v nazivu postavke.
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