
KATALOG PRODUKTŮ  

SMART INTERKOMY

AKUVOX



Dveřní telefony 

SIP chytré dveřní telefony 

kombinující top technologie,

elegantní design a vynikající

kvalitu provedení.

Vnitřní monitory 

Chytré dotykové vnitřní 

monitory v mnoha různých 

provedeních pro snadnou

integraci.

Cloud a software

Intuitivní softwarové aplikace

a cloud pro snadnou správu a

mobilitu.

Řešení a přehled  

Různé scénáře a možnosti 

nasazení. Přehled a srovnání 

produktů. 
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AKUVOX

ČLEN SKUPINY STAR-NET 

Založen v roce 1996

Obrat 1.4 miliardy USD

Více než 4000 pracovníku
ve vývoji a výzkumu

Vlastní výrobní prostory
o více než 70.000 m2



První Smart Android interkom s rozpoznáváním obličeje.

Akuvox R29C / R29S Smart Android Intercom

7” kapacitní dotykový displej s možností ovládání v rukavicích

Android 5.1 OS

Dualní kamera: 3 MP FHD širokoúhlá kamera 30 fps s IR
přísvitem, druhá kamera 5 MP pro rozpoznání obličeje 

Čtečka RFID 13.56MHz & 125kHz, NFC, QR CODE 

SDK & API

3 výstupní relé

3 vstupní relé

Detekce přiblížení 

Android / SIP / ONVIF / Wiegand / PoE / IP65
3



Akuvox R28A Video Intercom

Prémiová kvalita obrazu a zvuku

Barevný TFT displej s návodem a vyhledávání
v kontaktech

První interkom s podporou H.265

Antivandal provedení z hliníku

3 MP FHD širokoúhlá kamera 30 fps s IR přísvitem  

Čtečka RFID 13.56MHz & 125kHz 

Standard ONVIF

SDK & API

3 výstupní relé

3 vstupní relé

SIP video interkom s TFT displejem a numerickou klávesnicí.

SIP / ONVIF / Wiegand / PoE / IP654



Akuvox R27A Video Intercom

Prémiová kvalita obrazu a zvuku

Numerický displej

Dvě tlačítka  

Antivandal provedení z hliníku

3 MP HD širokoúhlá kamera 30 fps s IR přísvitem  

Čtečka RFID 13.56MHz & 125kHz 

Standard ONVIF

SDK & API

3 výstupní relé

3 vstupní relé

SIP video interkom s displejem a numerickou klávesnicí.

SIP / ONVIF / Wiegand / PoE / IP655



Akuvox R26A Video Intercom

Prémiová kvalita obrazu a zvuku

Pět podsvětlených tlačítek s popisem na štítku 

Antivandal provedení z hliníku

3 MP HD širokoúhlá kamera 30 fps s IR
přísvitem  

Čtečka RFID 13.56MHz & 125kHz 

Standard ONVIF

SDK & API

2 výstupní relé

SIP video interkom s pěti tlačítky.

SIP / ONVIF / PoE / IP656



Akuvox R26C Video Intercom

Prémiová kvalita obrazu a zvuku

Jedno podsvětlené tlačítko  

Antivandal provedení z hliníku

3 MP HD širokoúhlá kamera 30 fps s IR přísvitem  

Čtečka RFID 13.56MHz & 125kHz 

Standard ONVIF

SDK & API

2 výstupní relé

SIP / ONVIF / PoE / IP65

SIP video interkom s jedním tlačítkem.

7



Akuvox R20A Video Intercom

Jedno podsvětlené tlačítko  

Provedení ze slitiny zinku

3 MP HD širokoúhlá kamera 30 fps s IR přísvitem  

Čtečka RFID 13.56MHz & 125kHz 

Standard ONVIF

2 výstupní relé

Malé rozměry 85x145 mm 

SIP / ONVIF / PoE / IP65

Kompaktní SIP video interkom s jedním tlačítkem.
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Akuvox E11V Video Intercom

Jedno podsvětlené tlačítko  

Skleněný čelní panel, plastové tělo 

3 MP HD širokoúhlá kamera 30 fps s IR přísvitem  

Čtečka RFID 13.56MHz & 125kHz 

Standard ONVIF

SDK & API

2 výstupní relé

SIP / ONVIF / PoE / IP65

Ekonomický SIP video interkom s jedním tlačítkem.
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Akuvox E21V Emergency Video Intercom

Jedno tlačítko  

Odolný antivandal nerezový čelní panel 

Pouze pro montáž pod omítku

3 MP HD širokoúhlá kamera 30 fps s IR přísvitem  

Standard ONVIF

SDK & API

2 výstupní relé

2 vstupní relé

Volitelně provedení bez kamery 

SIP / ONVIF / PoE / IP65

Antivandal Emergenci SIP video interkom s jedním tlačítkem.
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Akuvox E22V Emergency Video Intercom

Tři tlačítka s popisem na štítku. 

Odolný antivandal nerezový čelní panel 

Pouze pro montáž pod omítku

3 MP HD širokoúhlá kamera 30 fps s IR přísvitem  

Standard ONVIF

SDK & API

2 výstupní relé

2 vstupní relé

Volitelně provedení bez kamery 

SIP / ONVIF / PoE / IP65

Antivandal Emergenci SIP video interkom se třemi tlačítky.
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Akuvox IT83 Smart Android vnitřní monitor

10“ TFT dotykový monitor s rozlišením 1280x800

Prémiová kvalita obrazu a zvuku

 Integrace s chytrou domácností nebo kamerovým
systémem

 Integrace s Amazon Alexa

Vyrobený z hliníku

Montáž na zed nebo stůl 

Volitelně kamera, WiFi a Bluetooth 

2 výstupní relé

Podpora aplikací třetích stran 

8 alarmových vstupů 

ANDROID 6.0 / SIP / RTSP / PoE

Prémiový vnitřní dotykový SIP Smart monitor 10“.

12



Akuvox IT82 Smart Android vnitřní monitor

7“ TFT dotykový monitor s rozlišením 1024x600

Prémiová kvalita obrazu a zvuku

 Integrace s chytrou domácností nebo kamerovým
systémem

Vyrobený z hliníku

Pět tlačítek 

Montáž na zed nebo stůl 

Volitelně kamera, WiFi a Bluetooth 

2 výstupní relé

Podpora aplikací třetích stran 

8 alarmových vstupů 

ANDROID 6.0 / SIP / RTSP / PoE

Prémiový vnitřní dotykový SIP Smart monitor 7“.
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Akuvox C317 Smart Android vnitřní monitor

10“ TFT dotykový monitor s rozlišením 1280x800

Prémiová kvalita obrazu a zvuku

 Integrace s chytrou domácností nebo kamerovým
systémem

Montáž na zed nebo stůl 

Volitelně kamera a WiFi 

2 výstupní relé

Podpora aplikací třetích stran 

8 alarmových vstupů 

ANDROID 6.0 / SIP / RTSP / PoE

Vnitřní dotykový SIP Smart monitor 10“.
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Akuvox C315 Smart Android vnitřní monitor

7“ TFT dotykový monitor s rozlišením 1024x600

Prémiová kvalita obrazu a zvuku

 Integrace s chytrou domácností nebo kamerovým
systémem

Montáž na zed nebo stůl 

Volitelně kamera a WiFi 

1 výstupní relé

Podpora aplikací třetích stran 

8 alarmových vstupů 

ANDROID 6.0 / SIP / RTSP / PoE

Vnitřní dotykový SIP Smart monitor 7“.
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Akuvox C312 SIP nástěnný terminál

Provedení s displejem nebo bez

Skleněný čelní panel 

Podsvětlená dotyková tlačítka 

Montáž na zed pomocí magnetu

Volitelně WiFi a Bluetooth 

1 výstupní relé

SIP / PoE

Vnitřní SIP skleněný terminál.
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Akuvox R48G Android Video Phone

7“ TFT dotykový displej s rozlišením 1024x600

Prémiová kvalita obrazu a zvuku

 Integrace s chytrou domácností nebo kamerovým
systémem

DTMF pro dálkové otevření dveří 

2MP kamera

WiFi, Bluetooth, HDMI a USB

Podpora aplikací třetích stran 

ANDROID 5.1 / SIP / RTSP / PoE

Android SIP video telefon.
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Akuvox Intercom Cloud

Videohovory a dálkové odemčení dveří 

Video preview

Živé zobrazení

QR code pro časově omezený přístup 

Alarm push notifikace

All-in-One webová správa

Mobilní aplikace SmartPlus pro iOS a Android

Podpora NFC

Bezplatný cloud pro administraci Akuvox interkomů.
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Akuvox Vfone Video Softphone

Videohovory a dálkové odemčení dveří 

Video preview

Živé zobrazení

Alarm push notifikace

Volání jedním tlačítkem 

Pro iOS a Android

Bezplatný SIP video softphone pro interkomy Akuvox.
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Akuvox možnosti řešení

Obytný rodinný dům.
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SDMC

Vfonel

Vnitřní monitor

Poplachová
signalizace

Vnitřní monitor

Detektor

Elektrický
dveřní zámekElektrický

dveřní zámek

Odchodové
tlačítko

Video telefon

Dveřní telefon
Dveřní telefon

3/4G

Odchodové
tlačítko

SIP PBX



Akuvox možnosti řešení

Obytný komplex.
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Domácnosti

Hlavní vstup
do domu

Vstup do bytu

Centrální správa

Mimo
domov

Ostraha objektu

Komerční 
prostory



Akuvox možnosti řešení

Komerční objekt.
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Jednotlivé
společnosti

Mimo kaneláře

Hlavní vstup

Kanceláře



Akuvox přehled produktů
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Akuvox přehled produktů
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Open A Smart World
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BusinessCom a.s.
Dobrušská 1797/1

147 00 Praha 4

Telefon: +420 261 303 303

Email: info@businesscom.cz

www.businesscom.cz


