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Agorà, is het nieuw sierlijk, robuust, dun en compact opbouw 
buitenpost voor parlofonie en videofonie.
Een modulaire reeks met gemakkelijke montage, uiterst eenvoudig 
om te plaatsen.
Dankzij de uitzonderlijk verminderde dimensies en diepte van de 
basis module, steekt Agorà amper uit de muur. 
Agorà bevat een kleurencamera met “Pin-Hole”, deze is 
gemonteerd op een frontale aluminium plaat. De naamborden 
zijn gekarakteriseerd door een originele blauwe belichting, deze 
zorgt voor aangename en duidelijke aflezing van de naamborden 
zelfs bij slechte verlichting.
Agorà kan in verbinding zijn op alle binnenposten van Farfisa 
zowel op de twee draden systeem “DUO”  als op de beperkte 
bedrading “4+n.”

Buitenpost video Buitenpost audio Buitenpost 
drukknoppen

DUO SYSTEM

VD2121CAG
afm: mm 99x208x30
Bellenbord kleur videofonie
Opbouw buitenpost met kleur camera, audio module, 
een drukknop  en mogelijk om een tweede drukknop bij 
te plaatsen Technologie digitaal Duo System

AG100TS
afm: mm 99x208x30
Aanvullende bellenbord voor druknoppen
Samengesteld per opbouwdoos, platina met steun voor 
samenstelling met plaat van parlofonie of videofonie 
tot 8 aanvullende knopen voor oproep, volledig met de 
verbinding kabels Technologie digitaal Duo System.

VERLAAGDE BEKABELING

AG100V
afm: mm 99x208x30
Bellenbord kleur videofonie
Opbouw buitenpost voor kleur camera en audio module, 
Voor een drukknop  en mogelijk om een tweede drukknop 
bij te plaatsen Uitgerust met de dioden Technologie 
verlaagde bekabeling 4+n

 
AG100A
afm: mm 99x208x30
Bellenbord audio parlofonie
Opbouw buitenpost voor parlofonie audio module, en wordt 
gepredisponeerd, tot 4 knopen voor oproep. Uitgerust met 
de dioden. Technologie verlaagde bekabeling. 4+n 

AG100T
afm: mm 99x208x30
Aanvullende opbouw bellenbord voor druknoppen
Samengesteld per opbouwdoos, platina met steun voor 
samenstelling met plaat van parlofonie of videofonie tot 8 
aanvullende knopen voor oproep, volledig met de dioden. 
Technologie . verlaagde bekabeling. 4+n

AG40CED
Kleur camera en klank- module audio voor opbouw 
buitenpost Technologie: verlaagde bekabeling. 4+n

AG30ED
Klank- module audio voor opbouw buitenpost Technologie: 
verlaagde bekabeling. 4+n

BIjKOMENDE MODULEN

AG21
Drukknop module

AG20
Neutraal module
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