
agt 

Nowa generacja 
odbiorników 
domofonowych.
Wyjątkowa 
jakość, 
znakomita 
wydajność.



Zarządzanie dzwonkami (regulacja 
głośności / tryb wyciszenia) można 
łatwo kontrolować za pomocą 
przycisków na urządzeniu, 
a biało-czerwona dioda LED 
stanowi wizualny wskaźnik. W 
przypadku wersji audio 200 
regulacja głośności odbywa się 
za pomocą ukrytej dźwigni z boku 
urządzenia.

REGULACJA 
GŁOŚNOŚCI

Zaprojektowany ze szczególną 
dbałością o szczegóły, AGT jest 
wyposażony w specjalne magnesy 
zintegrowane z urządzeniem 
i słuchawką, aby jej odkładnie było 
możliwie jak najprostsze 
i zawsze zapewniało prawidłowe 
zakończenie rozmowy nawet przy 
wysokim poziomie użytkowania.

MAGNETYCZNE 
ODKŁADANIE

PROSTY 
I CIENKI

Odbiornik o ergonomicznym 
wzornictwie, łączący w sobie 
minimalizm z funkcjonalnością. 
Matowe białe wykończenie 
połączone z eleganckim kształtem 
o grubości zaledwie 21 mm.

AGT to nowa seria domofonów 
i wideodomofonów ze słuchawką 
wyposażoną w bardzo wydajny 
mikrofon zapewniający doskonałą 
głośność dzwonka i czysty dźwięk.  

Przeznaczony dla systemów, które 
przewidują możliwość urządzenia 
wideo, AGT jest wyposażony 
w 5-calowy kolorowy wyświetlacz, 
który gwarantuje zawsze jasny 
i wyraźny obraz. 

SERIA AGT 



Wideodomofony AGT gwarantują 
doskonałą jakość wideo i niezmienną 
funkcjonalność, zarówno dla 
systemów X1, jak i 200.

5-calowy kolorowy wyświetlacz ma 
rozdzielczość 480 × 272 pikseli i jest 
wyposażony w technologię OSD do 
łatwej regulacji jasności, kontrastu 
i kolorów obrazu za pomocą 
przycisków strzałek.

agt 
video



WYJŚCIA 
POMOCNICZE

FUNKCJA 
LATCH

AUTOMATYCZNY 
OTWIERACZ DRZWI

FUNKCJE
ZAAWANSOWANE

Pomocnicze elementy sterujące 
można skonfigurować zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami. 
AGT jest wyposażony w AUX2, 
który umożliwia wykonanie 
połączenia z portierem lub 
recepcją. Jednocześnie można 
skonfigurować do 6 połączeń 
interkomowych (AGT A EVO i AGT 
A200 EVO).

Funkcja latch w modelach X1 
pozwala użytkownikom sprawdzić 
za pomocą wskaźnika LED, czy 
zautomatyzowane drzwi lub brama 
są otwarte, nawet jeśli nie są 
natychmiast widoczne.  

Ta funkcja pozwala użytkownikowi 
dodatkowo utrzymywać bramę lub 
drzwi otwarte przez określony czas 
w określonym celu. 

W zastosowaniach, w których 
występuje duża ilość wejść 
i wyjść, takich jak biura lub 
miejsca publiczne, AGT umożliwia 
aktywację funkcji automatycznego 
otwierania drzwi, którą można 
łatwo uruchomić za pomocą 
dedykowanego przycisku.

Funkcja OSD do regulacji jasności, kontrastu i koloru.

SKALA 1:1 5″



Oprócz szerokiej gamy funkcji, odbiorniki AGT VIDEO X1 mają 
zintegrowane rozwiązania zapewniające doskonałą użyteczność 
urządzenia nawet dla osób cierpiących na problemy ze słuchem lub 
wzrokiem. Technologia audio oparta na indukcji magnetycznej jest 
standardem w modelu AGT V BF, aby umożliwić korzystanie 
z wideodomofonu za pomocą aparatów słuchowych.  
 
Ponadto zagłębiony kształt przycisków soft-touch umożliwia 
bezproblemową interakcję osobom niedowidzącym. Głośność 
dzwonka można natomiast łatwo regulować za pomocą dedykowanych 
elementów sterujących.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 
DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

Rozmiar i kształt są idealnie 
wyważone, kolor i wykończenie są 
eleganckie i wyrafinowane. Wiele 
uwagi poświęcono technologii 
przycisków, opracowując 
wyrafinowane, miękkie 
w dotyku rozwiązanie z zagłębioną 
powierzchnią. Ponadto wskaźniki 
LED umieszczone pod matową 
powłoką sprawiają, że produkt jest 
estetycznie bardzo czysty. 

Tam, gdzie jest wybierany tradycyjny 
odbiornik audio dla systemów 200, 
AGT oferuje mechaniczne przyciski, 
które zapewniają wysoką wydajność 
w każdych warunkach.

PRZYCISKI 
SOFT-TOUCH



AGT  
audio

Modele dla: 
SYSTEMÓW X1

Modele dla: 
SYSTEMÓW 200

AGT A
• Otwieracz automatyczny
• AUX2 (konfigurowalne jako 

połączenie z portierem)
• Regulacja dzwonka + wyciszenie
• Funkcja Latch

AGT A200
• Otwieracz automatyczny

AGT A EVO
• Otwieracz automatyczny
• AUX2 (konfigurowalne jako 

połączenie z portierem)
• Regulacja dzwonka + wyciszenie
• Funkcja Latch
• 6 połączeń interkom

AGT A200 K
• Otwieracz automatyczny
• 1 AUX 
• Regulacja dzwonka + wyciszenie
• Funkcja Latch

AGT A200 EVO
• Otwieracz automatyczny
• 2 AUX
• Regulacja dzwonka + wyciszenie
• 4 połączenia interkom

Stojak stołowy 
AGT KT A



 Interkom 1

 Interkom 2

 Interkom 3

Uruchamianie połączeń 
interkomowych 
od 4 do 6

Regulacja dzwonka. Czerwony 
wskaźnik LED do „trybów 
wyciszonych”

AUX 2 / połączenie z portierem

Otwieracz automatyczny

Słuchawka

Zdjęcie i charakterystyka dotycząca modelu 
AGT A EVO



AGT  
video

AGT
• Wyświetlacz 5"
• OSD do regulacji obrazu
• Przyciski soft touch
• Funkcja Latch
• Połączenie z portierem (AUX2)
• Automatyka do otwierania drzwi

AGT V200
• Wyświetlacz 5"
• OSD do regulacji obrazu
• Przyciski soft touch

AGT V BF
• Wyświetlacz 5"
• OSD do regulacji obrazu
• Przyciski soft touch
• Funkcja Latch
• Połączenie z portierem (AUX2)
• Automatyka do otwierania drzwi
• Funkcja dla osób niesłyszących

skala 1:1

Stojak stołowy 
AGT KT V 

Modele dla: 
SYSTEMÓW X1

Modele dla: 
SYSTEMÓW 200



Słuchawka Wyświetlacz 5" 480 × 272

Aktywacja kamery 
wideo

Automatyka do 
otwierania drzwi

Aux 2  
Połączenie 
z portierem

Regulacja 
dzwonka. 
Czerwony 
wskaźnik LED 
do „trybów 
wyciszonych”

Przyciski 
nawigacyjne do 
menu

skala 1:1

Zdjęcie i charakterystyka dotycząca modelu 
AGT V



PROSTA INSTALACJA

Zaprojektowany do montażu na 
ścianie – montaż AGT nie może 
być prostszy, bez konieczności 
wykonywania jakichkolwiek prac 
murarskich.  
 

WSPORNIK 
ŚCIENNY

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z MODELAMI 
AGATA

STOJAK STOŁOWY

Wspornik do montażu na 
ścianie jest również idealnym 
rozwiązaniem do zastąpienia 
starych modeli. Po zamocowaniu 
wspornika na ścianie odbiornik 
jest szybko mocowany dzięki 
systemowi szybkozłącza.

AGT został zaprojektowany w celu 
uproszczenia wymiany starych 
modeli. Aktualizację systemu 
można łatwo przeprowadzić 
dzięki doskonale dostępnemu 
okablowaniu z tyłu urządzenia. 
Powierzchnia zajmowana przez 
AGT jest nieco większa od 
powierzchni zajmowanej przez jego 
poprzednika AGATA, aby umożliwić 
ukrycie wszelkich niedoskonałości 
na ścianie.

AGT można wyposażyć 
w opcjonalne wsporniki do 
montażu na stole w celu 
zwiększenia elastyczności 
użytkowania. Dostępne są dwa 
różne modele dla dwóch wersji 
audio i wideo.



AL 
Wejście – 

alarm

–  
Połączenie 

przychodzące

+ 
Landing  

call

B 
Wejście 

liniowe BUS

B 
Wejście 

liniowe BUS

AGT jest wyposażony w wymienny blok zacisków w celu ułatwienia 
okablowania. Wystarczy usunąć blok zacisków z korpusu odbiornika, 
wykonać połączenia w wygodny sposób i ponownie umieścić blok 
zacisków w korpusie. AGT ma również specjalny rowek z tyłu obudowy, 
aby umożliwić instalację z zewnętrznym okablowaniem do ściany.

UPROSZCZONE 
OKABLOWANIE

PARAMETRY TECHNICZNE
MODELE VIDEO 200 VIDEO X1 AUDIO 200 AUDIO X1

Zasilanie (VDC) 14÷17,5 15÷20 – 15÷20

Pobór prądu (mA) 95 175 – 30

Pobór w stanie gotowości (mA) < 12 < 1 – < 1

Pobór pojedynczej diody LED (mA) 1 1 1 1

Temperatura przechowywania (°C) -25÷+70 -25÷+70 -25÷+70 -25÷+70

Temperatura eksploatacji (°C) +5÷+40 +5÷+40 +5÷+40 +5÷+40

Stopień ochrony IP IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

Standard wideo PAL/NTSC PAL/NTSC – –

Wyświetlacz LCD TFT (cale) 5 5 – –

Szerokość pasma -3 dB (MHz) 5 – – –

Impedancja wideo na wejściu (kΩ) ≥ 22 – – –

Koncentryczne wejście wideo (Vpp) 1 – – –

Sygnał wejściowy obrazu doprowadzany 
skrętką ekranowaną (Vpp)

±0,6 – – –



agt audio agt video 

WYMIARY (mm)

19
0

19
0

116 44,5 44,5205

KOD/ARTYKUŁ
KOD ARTYKUŁ OPIS

KOMPATYBILNOŚĆ 
SYSTEMU

WIDEODOMOFONY SŁUCHAWKOWE DO SYSTEMÓW X1

840CF-0020 AGT V
Wideodomofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 5-calowym wyświetlaczem LCD,  
1 programowalnym przyciskiem AUX,  kolor biały.

840CF-0030 AGT V BF
Wideodomofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 5-calowym wyświetlaczem LCD,  
1 programowalnym przyciskiem AUX kolor biały.  
Wersja z funkcją niedosłyszenia dla użytkowników z aparatami słuchowymi.

WIDEODOMOFONY SŁUCHAWKOWE DO SYSTEMÓW 200

840CF-0010 AGT V200
Wideodomofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 5-calowym wyświetlaczem LCD, kolor 
biały.

AKCESORIA

840XC-0150 AGT KT V Stojak stołowy dla wideodomofonów z serii AGT V, Agata Video, Perla Video i Opale.

DOMOFONY SŁUCHAWKOWE DO SYSTEMÓW X1

840CA-0040 AGT A
Domofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 1 programowalnym przyciskiem AUX, kolor 
biały. Wyposażony w przycisk do regulacji/wyłączania dzwonka.

840CA-0050 AGT A EVO
Domofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 1 programowalnym przyciskiem AUX  
i 4 przyciskami do połączeń interkomowych, kolor biały. Wyposażony w przycisk do regulacji/
wyłączania dzwonka.

DOMOFONY SŁUCHAWKOWE DO SYSTEMÓW 200

840CA-0010 AGT A200 Domofon słuchawkowy, kolor biały.

840CA-0020 AGT A200 EVO
Domofon słuchawkowy z 2 przyciskami AUX i 4 przyciskami do połączeń interkomowych, kolor 
biały.

840CA-0030 AGT A200 K Domofon słuchawkowy z 2 przyciskami AUX, kolor biały.

AKCESORIA

840XC-0140 AGT KT A
Stojak stołowy do wewnętrznych stanowisk domofonowych z serii AGT A, Agata Audio oraz Perla 
Audio.
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Jesteśmy wielonarodowym 
liderem w branży rozwiązań 
technologicznych stosowanych 
w automatyce obecnej w strefach 
mieszkalnych, biznesowych 
i publicznych, które tworzą 
inteligentną przestrzeń dla 
dobrobytu ludzi.

 → AUTOMATYKI DO BRAM

 → SYSTEMY WIDEODOMOFONII

 → AUTOMATYKI DO GARAŻY I BRAM PRZEMYSŁOWYCH

 → SZLABANY AUTOMATYCZNE

 → SYSTEMY PARKINGOWE

 → KOŁOWROTY I BRAMKI SZYBKIEGO DOSTĘPU

 → SŁUPKI CHOWANE I BLOKADY DROGOWE

 → URZĄDZENIA DO TERMOREGULACJI

 → BRAMY AUTOMATYCZNE

 → ROZWIĄZANIA DO ROLET I ŻALUZJI

 → SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE

 → SYSTEMY AUTOMATYKI DOMOWEJ
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