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ALUPIL® – REFERENCE



Pro hliníkové ploty Alfen je příznačné nejen perfektní provedení a jedinečné zaměření 
pozornosti na detaily, ale rovněž nejvyšší kvalita materiálů použitých k výrobě 
a autorské profi ly a řešení. Zakládáme si na zkušenostech získaných více než 25 lety 
výroby hliníkových produktu.

V naší nabídce najdete oplocení pozemků, hliníková zábradlí balkonové i terasové, 
poštovní panely s integrovanými domofony a automatické systémy pro vjezdové brány.

ÚPRAVY POVRCHU
Oplocení a zábradlí Alfen komaxitujeme polyesterovými barvami v naší nově spuštěné práškové lakovně.

 Procesu komaxitování používáme nejnovější technologie chemické přípravy povrchu, díky čemu nalakovaná 

vrstva je velmi odolná.

PATENTY
V naší práci klademe velký důraz na inovace, což je potvrzeno několika patenty a ochrannými certifi káty 

udělenými Patentovým úřadem Polské republiky.

PRODEJ
Prodejní síť našich produktů již má několik desítek bodů v Polsku a Evropě.

Naši partneři vám pomohou v každé fázi výstavby plotů.
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C01 / skupina KLASIK
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C05 / skupina KLASIK
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C06 / skupina KLASIK
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R02 / skupina RETRO
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R03 / skupina RETRO
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N01 / skupina MODERNÍ
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N02 / skupina MODERNÍ
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N03 / skupina MODERNÍ
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N04 / skupina MODERNÍ
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N05 / skupina MODERNÍ
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N06 / skupina MODERNÍ
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F01 / skupina MODERNÍ – TOP
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F02 / skupina MODERNÍ – TOP
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F03 / skupina MODERNÍ – TOP
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F04 / skupina MODERNÍ – TOP
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Panely Connect
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Panel Connect PC3Panel Connect PC1

Panel tvoří také poštovní modul

Poštovní modul a schránka jsou provedeny 

z nerezové oceli

Panel tvoří digitální videodomofon 

s integrovaným poštovním modulem 

Přední panel domofonu a schránky jsou provedeny 

z nerezové oceli 

Videodomofon S651D

• Pro jednu bránu s kamerou

• Obrazový snímač 1/3“barevný

• Úhel pohledu objektivu je cca.B7”

• Rozlišení 600 linii

• Objektiv 3,6mm

• Nastavení objektivu svisle i vodorovně +/-13 stupňů

• Podsvícení B diod LEO IR (infračervené]

• Nastavení doby otevření 1-99 sekund

• Podsvícená klávesnice a štítek pro příjmení

• Otevírání branky pomocí PIN kódu

• Napájení kamery z monitoru

• Napájení šifrovač z externího napájecího zdroje DC12-15V

Monitor s hlasitým odposlechem M670W / M670B

• Barevná obrazovka 7 panoramatická TFT LCD 800x600

• Dotykový řídící panel (panel není podsvícený!

• Obsluhuje 2 brány

• Řídí branku a automatickou bránu

• Možnost rozšířit o dodatečné 3 monitory

• Interkom a předávání volání

•  Nastavení parametrů monitoru 

– hlasitost zvonku, hlasitost volání, jas a barva!

• Barvy provedení bílá nebo černá

• Náhled s možností vypnutí zvuku a otevření branky

• Napájení DC14,5V (napájení pro lištu DIN v sadě!

• Rozměry: 241x161x23mm

Panel Connect PC2

Panel tvoří analogový domofon s integrovaným 

poštovním modulem

Přední panel domofonu a schránky jsou provedeny

z nerezové oceli 

V sadě:

• Modul pro volání, který je k namontování na předním panelu 

• Vnitřní unifon 

• Napájení pro lištu DIN

Panel Connect PC4

Poštovní modul namontovaný v brance

Poštovní modul a schránka byly provedeny 

z nereze
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BPanely Connect
Čelní panely (schránka na dopisy analogový domofon a digitální 

videodomofon) a zadní skříňky opláštění provedené z leštěné nerezy.

Panel, který tvoří 

poštovní modul a zadní 

schránku 

Panel, který tvoří 

digitální domofon 

integrovaný s poštovním 

modulem dvou zadních 

schránek 

Provedené z leštěné nerezy, písmo Arial, výška 25 cm, 

podsvícení LED studené bílé rozsah 0- 9

Provedené z leštěné nerezy, písmo Arial, výška 25 cm, 

podsvícení LED studené bílé rozsah, a - d

Provedené z leštěné nerezy, na 2 cm mezerách 

pro efekt 3D, rozsah 0 - 9

Provedené z leštěné nerezy, na 2 cm mezerách 

pro efekt 3D, rozsah a - d

Dotyková obrazovka barevná 

7“ Barvy krytů bílá nebo černá

Unifon s tlačítkem otevírání branky 1 dalším tlačítkem

Barva krytu bílá

Panel, který tvoří 

analogový domofon 

integrovaný s poštovním 

modulem dvou zadních 

schránek 

Poštovní modul k 

namontování v brance 

model R01, R02 i R03.

V sadě se zadní 

schránkou 

Rozměry v mm

B min

C min verze číslicy inox LED

H min verze číslice inox LED

C min verze bez číslic

H min verze bez číslic

H
1

C min verze číslice inox

H min verze číslice inox

B
1

G - standard (pokud má být jiná 

uveďte v políčku poznámky)

Panel Connect PC1

Panel Connect PC3

Doplňky k panelům Connect
Podsvícené číslice inox

Podsvícená písmena inox

 číslice inox

písmena inox

Monitor s hlasitým odposlechem

Unifon

Panel Connect PC2

Panel Connect PC4
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Pohon ve sloupku

Základní informace:

• sloupek zhotoven z hliníku

• integrované LED kontrolky

•technologie směnitelného kódu KEELOQ® 433,92 Mhz

• řízeno ovladačem nebo nástěnným vypínačem

• magnetické koncové spínače

• možnost ovládání z mobilního telefonu

• nastavitelná výška ozubené kočky

• zpomalování motoru při zastavení

• Uvolnění napětí v pohonu po zavření brány pomocí krátkého otvíracího signálu

• ochrana proti přetížení (nadproud - v centrální jednotce)

• pružná spojka v kinematickém systému prodlužuje životnost pohonu a zajišťuje jeho plynulý chod

• nouzové odblokování pomocí klíče

• automatické zamykání 

• dva čtyř kanálové ovladače

• dvě fotobuňky
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PILECKÝ s.r.o.
Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín

Česká republika

tel.: +420 318 593 848

fax: +420 318 593 849

e-mail: info@pilecky.cz

www.pilecky.cz

PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.
Poľná 616/6, 900 89 Častá

Slovensko

tel.: +421 335 586 527

e-mail: info@pilecky.sk

www.pilecky.sk

Více než jen plot...

PRAHA

BRATISLAVA

ČASTÁ


