
Nový pohled na komunikaci 



Velmi kvalitní materiál a elegantní design 
garantují i v budoucnosti panel m Série 
1200 v d í postavení ve sv t
videotelefon .

Nový vstupní panel z nerez oceli AISI 316 
(V4A) tlouš ky 0,8 mm s vytla ovaným 
povrchem ur ený pro instalaci do zdi, s 
krabicemi art. 9092 a art. 9093, nebo pro 
montáž na povrch prost ednictvím 
konstrukce z nerez oceli AISI 316 (V4A) 
1,5 mm. 

elní deska vstupního panelu je z nerez 
oceli, na které jsou pevn  nasazeny dv
tlakov  lité hliníkové hlavice, umož ující 
upevn ní elní desky na ráme ek pomocí 
speciálního šroubu ELVOX. 
Také ráme ek je vyroben z nerez oceli. 

V elní desce je vložena výztuha z 
nerozbitného transparentního 
polykarbonátu do kterého jsou vložena 
tla ítka panelu. Tla ítka jsou povrchov
potažena vrstvou nerez oceli, zá ezy v 
tla ítku jsou z transparentního 
polykarbonátu což umož uje výborné 
prosv tlení tla ítka. 
Vstupní panely jsou kompatibilní s 
digitálními i analogovými systémy ELVOX. 
Verze audio i video jsou vizuáln  shodné, 
nabízí jedine né ešení pro ob  aplikace. 

Krytí   IP44 

 Maximální 

kvalita v komunikaci 



Verze s úpravou technologií PVD, zlatý efekt.



Prvky série 1200 umož ují složení panel
pro za ízení Die Fili, DigiBus, Sound 
System a systémy s výzvou ac. 
Panely jsou složeny z elní desky a 
ráme ku, doplnit je nutné krabice do zdi 
nebo na povrch, ráme ek proti dešti, 
tla ítka a LED osv tlení jmenovek, 
hovorovou jednotku, kameru nebo 
jednotku elektroniky. Jednotky pro 
za ízení Due Fili, DigiBus, Sound System 
a systém s výzvou ac jsou stejné, rozdílné 
jsou vkládané dopl kové komponenty. 

Do panel  pro za ízení Sound System 
nebo systém s výzvou ac je pot eba vložit 
hovorovou jednotku nebo kameru, 
tla ítka výzvy, LED pro osv tlení tla ítek
a p idat krabici do zdi nebo na povrch. 

Do panel  pro za ízení Due Fili nebo 
DigiBus je pot eba vložit audio nebo 
video elektroniku, p ípadn  p ídavné 
tla ítkové moduly a p idat krabici do zdi 
nebo na povrch. 

Všechny panely je možné rozši ovat
p ídavnými panely s tla ítky nebo panely s 
jmenovkami které vložíme do dalších krabic 
do zdi nebo krabic na st nu s ráme ky proti 
dešti.

Panely jsou k dispozici i v zpracování zlatý 
efekt  (kód barvy .../43, p . 1201/43). 



Instalace panelu zapušt ného do zdi. 

Do panelu audio nebo video s 
tla ítky, pro za ízení s výzvou Sound 
system nebo ac, je pot eba vložit: 
hovorovou jednotku nebo kameru s 
hovorovou jednotkou, LED osv tlení
jmenovek art. R260 jedno pro 4 
tla ítka a tla ítka art. R200 nebo 
R200/50.

Do p ídavného panelu s tla ítky, pro 
za ízení s výzvou Sound system nebo 
ac, je pot eba vložit: LED osv tlení
jmenovek art. R260 jedno pro 4 
tla ítka a tla ítka art. R200 nebo 
R200/50.

Instalace panelu zapušt ného do zdi s 
ráme kem proti dešti. 

Do panelu audio nebo video s tla ítky, 
pro za ízení Due Fili nebo DigiBus, je 
pot eba vložit: pouze jednotku 
elektroniky audio nebo video s tla ítky. 

Do p ídavného panelu s tla ítky, pro 
za ízení Due Fili nebo DigiBus, je 
pot eba vložit: pouze p ídavné moduly 
s tla ítky art. 12TS. 

Instalace na povrch s ráme kem proti 
dešti.

Do panelu audio nebo video s 
alfanumerickou klávesnicí a 
displejem, pro za ízení Due Fili nebo 
DigiBus, je pot eba vložit: pouze 
alfanumerickou jednotku elektroniky 
audio nebo video. 

Do p ídavného panelu s jmenovkami, 
pro za ízení Due Fili nebo DigiBus,  
není pot eba vkládat žádné dopl ující 
komponenty. 



Panely 2 moduly vertikáln  pro hovorové jednotky, kamery s hovorovou jednotkou Rozm ry (ŠxVxH): 100x282x22 mm. 

nebo elektronické jednotky s tla ítky Due Fili a DigiBus. 

  Art. 1220 Art. 1221 Art. 1222  Art. 1223  Art. 1224 
  bez la ítek 1 tla ítko 2 tla ítka  3 tla ítka  4 tla ítka

P ídavné komponenty pro za ízení P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
Sound Systém a s výzvou AC pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus.

Hovorové jednotky: art. 930A, 930D, 930F. Jednotky elektroniky audio: Jednotka elektroniky audio: 
Kamery s hovor. jednotkou:art. 559A, 559B, 560A art. 12F3, 12F3/3 (NE pro art. 1224) art. 1283, 1283/3 (NE pro art. 1224) 
Tla ítka: art. R200, R200/50   Jednotky elektroniky video:  Jednotky elektroniky video: 
LED pro osv tlení tla ítek: art. R260 art. 12F5, 12F5/3 (NE pro art. 1224) art. 1285, 1285/3 (NE pro 1224) 
Diody: art. 2/994 Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192  Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192 
Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192 Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24 Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24
Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24 Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: Krabice na ze  s ráme kem proti dešti:
Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24 art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24
art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24

Panely 3 moduly vertikáln  pro hovorové jednotky, kamery s hovorovou jednotkou Rozm ry (ŠxVxH): 100x396x22 mm. 

nebo elektronické jednotky s tla ítky Due Fili a DigiBus. 

  Art. 1230 Art. 1231 Art. 1232    Art. 1233   Art. 1234   Art. 1235  Art. 1236 Art. 1237 Art. 1238 
  bez tla ítek 1 tla ítko 2 tla ítka    3 tla ítka   4 tla ítka   5 tla ítek  6 tla ítek 7 tla ítek 8 tla ítek

P ídavné komponenty pro za ízení P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
Sound Systém a s výzvou AC pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus.

Hovorové jednotky: art. 930A, 930D, 930F. Jednotky elektroniky audio: Jednotka elektroniky audio: 
Kamery s hovor. jednotkou:art. 559A, 559B, 560A art. 12F3, 12F3/3 (NE pro art. 1238) art. 1283, 1283/3 (NE pro art. 1238) 
Tla ítka: art. R200, R200/50 Jednotky elektroniky video:  Jednotky elektroniky video: 
LED pro osv tlení tla ítek: art. R260 art. 12F5, 12F5/3 (NE pro art. 1238) art. 1285, 1285/3 (NE pro 1238) 
Diody: art. 2/994 P ídavné moduly s tla ítky: art. 12TS  P ídavné moduly s tla ítky: art. 12TS 
Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193 Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193  Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193  
Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34 Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34 Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34
Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: Krabice na ze  s ráme kem proti dešti:  Krabice na ze  s ráme kem proti dešti:
art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34 art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34 art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34

Panely p ídavné s tla ítky 2 moduly vertikáln  pro art. 122x. Rozm ry (ŠxVxH): 100x282x22 mm. 

  Art. 1251 Art. 1252 Art. 1253    Art. 1254   Art. 1255   Art. 1256  Art. 1257 Art. 1258 
  1 tla ítko 2 tla ítka 3 tla ítka    4 tla ítka   5 tla ítek   6 tla ítek  7 tla ítek 8 tla ítek

P ídavné komponenty pro za ízení P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
Sound Systém a s výzvou AC pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus.

Tla ítka: art. R200, R200/50 P ídavné moduly s tla ítky: art. 12TS  P ídavné moduly s tla ítky: art. 12TS 
LED pro osv tlení tla ítek: art. R260 Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192 Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192 
Diody: art. 2/994 Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24 Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24 
Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192 Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: 
Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24 art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24  art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24
Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: 
art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24



Panely p ídavné s tla ítky 3 moduly vertikáln  pro art. 123x. Rozm ry (ŠxVxH): 100x396x22 mm. 

Art. 1261 Art. 1262 Art. 1263 Art. 1264 Art. 1265 Art. 1266 Art. 1267  Art. 1268   Art. 1269   Art. 1270   Art. 1271   Art. 1272
1 tla ítko 2 tla ítka 3 tla ítka 4 tla ítka 5 tla ítek 6 tla ítek 7 tla ítek  8 tla ítek   9 tla ítek   10 tla ítek   11 tla ítek   12 tla ítek

P ídavné komponenty pro za ízení P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
Sound Systém a s výzvou AC pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus.

Tla ítka: art. R200, R200/50 P ídavné moduly s tla ítky: art. 12TS  P ídavné moduly s tla ítky: art. 12TS 
LED pro osv tlení tla ítek: art. R260 Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193 Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193 
Diody: art. 2/994 Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34 Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34 
Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193 Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: 
Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34 art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34  art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34
Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: 
art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34

Panely pro jednotky elektroniky s displejem a alfanumerickou klávesnicí. Rozm ry (ŠxVxH): 100x282x22 mm. 

Art. 122D  P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
 pro alfanumerickou klávesnici pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus. 

Elektronická jednotka audio: art. 12F4 Elektronická jednotka audio. art. 1284
Elektronická jednotka video: art. 12F7 Elektronická jednotka video. art. 1287
Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192 Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192
Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24 Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24
Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: 
art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24 art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24

Panely p ídavné s štítky na jména. Rozm ry (ŠxVxH): 100x282x22 mm. 

Art. 122N  P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
s 15 + 15 jmen pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus. 

LED pro osv tlení jmenovek: již vloženy LED pro osv tlení jmenovek: již vloženy
Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192 Krabice do zdi: art. 9092 nebo 9192
Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24 Ráme ky proti dešti. Art. 1P21, 1P22, 1P23, 1P24
Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: 
art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24 art. 1E21, 1E22, 1E23, 1E24

Panely pro jednotky elektroniky s displejem a alfanumerickou klávesnicí. Rozm ry (ŠxVxH): 100x396x22 mm. 

Art. 123D  P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
pro alfanumerickou klávesnici pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus. 

Elektronická jednotka audio: art. 12F4 Elektronická jednotka audio. art. 1284
Elektronická jednotka video: art. 12F7 Elektronická jednotka video. art. 1287
LED pro osv tlení jmenovek: již vloženy LED pro osv tlení jmenovek: již vloženy
Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193 Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193
Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34 Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34
Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: 
art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34 art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34

Panely p ídavné s štítky na jména. Rozm ry (ŠxVxH): 100x396x22 mm. 

Art. 123N  P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
s 15 + 15 + 15 jmen pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus. 

LED pro osv tlení jmenovek: již vloženy LED pro osv tlení jmenovek: již vloženy
Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193 Krabice do zdi: art. 9093 nebo 9193
Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34 Ráme ky proti dešti. Art. 1P31, 1P32, 1P33, 1P34
Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: Krabice na ze  s ráme kem proti dešti: 
art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34 art. 1E31, 1E32, 1E33, 1E34



Jedine ná ochrana 
Pro panely je k dispozici ráme ek  
proti dešti z nerez oceli AISI 316 
(V4A) tlouš ky 1,5 mm, s 
vytla ovaným povrchem (nebo s 
úpravou technologií PVD, zlatý 
efekt).



Krabice na povrch s ráme ky proti dešti pro panely s výškou 2 moduly (282 mm).

   Art. 1E21 Art. 1E22 Art. 1E23 Art. 1E24 
  pro 1 panel pro 2 panely pro 3 panely pro 4 panely 
  výška 2 moduly. výška 2 moduly. výška 2 moduly. výška 2 moduly. 
  Rozm r elní: 124x297x74 mm (ŠxVxH) Rozm r elní 224x297x74 mm Rozm r elní 324x297x74 mm Rozm r elní 424x297x74 mm 
..Rozm r zadní: 120x295 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 220x295 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 320x295 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 420x295 mm (ŠxV) 

Krabice na povrch s ráme ky proti dešti pro panely s výškou 3 moduly (396 mm).

   Art. 1E31 Art. 1E32 Art. 1E33 Art. 1E34 
  pro 1 panel pro 2 panely pro 3 panely pro 4 panely 
  výška 3 moduly. výška 3 moduly. výška 3 moduly. výška 3 moduly. 
  Rozm r elní: 124x412x74 mm (ŠxVxH) Rozm r elní 224x412x74 mm Rozm r elní 324x412x74 mm Rozm r elní 424x412x74 mm 
..Rozm r zadní: 120x410 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 220x410 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 320x410 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 420x410 mm (ŠxV) 

Ráme ky proti dešti pro panely s výškou 2 moduly (282 mm).

   Art. 1P21 Art. 1P22 Art. 1P23 Art. 1P24 
  pro 1 panel pro 2 panely pro 3 panely pro 4 panely 
  výška 2 moduly. výška 2 moduly. výška 2 moduly. výška 2 moduly. 
  Rozm r elní: 124x297x39,5 mm (ŠxVxH) Rozm r elní 224x297x39,5 mm Rozm r elní 324x297x39,5 mm Rozm r elní 424x297x39,5 mm 
..Rozm r zadní: 120x295 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 220x295 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 320x295 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 420x295 mm (ŠxV) 

Ráme ky proti dešti pro panely s výškou 3 moduly (396 mm).

   Art. 1P31 Art. 1P32 Art. 1P33 Art. 1P34 
  pro 1 panel pro 2 panely pro 3 panely pro 4 panely 
  výška 3 moduly. výška 3 moduly. výška 3 moduly. výška 3 moduly. 
  Rozm r elní: 124x412x39,5 mm (ŠxVxH) Rozm r elní 224x412x39,5 mm Rozm r elní 324x412x39,5 mm Rozm r elní 424x412x39,5 mm 
..Rozm r zadní: 120x410 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 220x410 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 320x410 mm (ŠxV) Rozm r zadní: 420x410 mm (ŠxV) 

Krabice do zdi pro panely s výškou Krabice do zdi pro panely s výškou
2 moduly 3 moduly

Art. 9092 nebo 9192 Art. 9093 nebo 9193 
 Rozm ry: 88x248x50 mm Rozm ry: 88x360x50 mm 



Nový samonosný komunika ní sloupek, 
s upevn ním na zem, vyrobený ze 
stejného materiálu a v designu panel
Série 1200. 
Sloupek je ur ený pro digitální
i analogické systémy ELVOX  
s tla ítky v jednom nebo ve dvou sloupcích, 
nebo s alfanumerickou klávesnicí. 

Samonosný sloupek 
v novém designu ELVOX 



Panel pro elektronické jednotky s displejem a alfanumerickou klávesnicí. 

 Rozm ry sloupku (ŠxVXH): 
 145x1725x95 mm. 

Rozm ry základny 
 + sloupku (ŠxVxH): 

200x1735x200 mm. 

Art. 12CD 
 pro alfanumerickou klávesnici 

P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
 pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus. 

 Elektronická jednotka audio: art. 12F4 Elektronická jednotka audio. art. 1284 
 Elektronická jednotka video: art. 12F7 Elektronická jednotka video. art. 1287 

Propracovaný zevn jšek, jedine ný zp sob komunikace s budoucností. 

Komunika ní sloupek pro hovorovou jednotku, kameru s hovorovou jednotkou 
nebo jednotku elektroniky s tla ítky Due Fili a DigiBus. 

Rozm ry sloupku 
(ŠxVxH): 

145x1725x95 mm. 

Rozm ry základny 
+ sloupku (ŠxVxH): 
200x1735x200 mm. 

 P ídavné komponenty pro za ízení   P ídavné komponenty P ídavné komponenty 
 Sound Systém a s výzvou AC.    pro za ízení Due Fili. pro za ízení DigiBus. 

Hovorové jednotky: art. 930A, 930D, 930F   Jednotka elektroniky Jednotka elektroniky 
Kamery s hovor. jednotkou: art. 559A, 559B, 560A   audio: art. 12F3 audio: art. 1283 
Tla ítka: art. R200, R200/50   Jednotka elektroniky Jednotka elektroniky 
LED pro osv tlení tla ítek: art. R260   video: art. 12F5 video: art. 1285 
Diody: art. 2/994



Výhradní zastoupení pro R a SR: 
ELVI spol. s r.o., Hat  545 
261 01  P ÍBRAM III 
tel. 318 629 704, fax.: 318 633 408 
e-mail: elvox@elvox.cz   http:/www.elvox.cz


