VYBRANÁ SCHÉMATA
ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH TELEFONģ

ELVOX

VyWvoĜeno z
S60.SCH.SOS – Ed. 11 Ver 11 - 4/2005

N. C3683-2

1-Zašroubujte horní šroub do krabice
(nebo hmoždinky), hlavu nechte 2-3 mm od zdi.
2-ZavČšte telefon na horní šroub.
3-Dokonþete upevnČní zašroubováním
spodního šroubu.

Nastavení hlasitosti venkovní
jednotky, uvnitĜ telefonu
potenciometrem P1-470 Ohm.

OtevĜení telefonu

INSTALACE DOMOVNÍHO TELEFONU

Vodiþe spoleþné (nutné)
Vodiþe doplĖkové (pro pĜíslušenství)

Pro zapojení pouze audio: použijte pouze 2 vodiþe 0,65mm2 pĜi vzdálenosti
do 150m.

SCHÉMA ZAPOJENÍ ART. 884G – 884H

CE znaþka shody podle:
1° smČrnic 89/336/CEE+92/31/CEE+93/68/CEE+93/97CEE.
2° smČrnic 73/23CEE+93/68CEE.
Na zaĜízení je vydáno Prohlášení o shodČ v souladu se zákonem
þ.22/1997Sb. Italský výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.

PĜi stisknutí tlaþítka na vstupním panelu se ozve v telefonu tón volání.
Po zvednutí mikrotelefonu mĤžete hovoĜit s volajícím neomezenou dobu.
Pro odemknutí elektrického zámku stisknČte tlaþítko na domovním telefonu.

POUŽITÍ

Napájecí transformátor pĜipevnČte na DIN
lištu nebo na hmoždinky.

Pro vyjmutí jmenovky vyndejte ze zadní strany krytu
panelu držák jmenovky, tak jak je znázornČno na
obrázku.

VLOŽENÍ JMENOVKY

Panel pĜipevnČte na krabici
nebo na hmoždinky.

INSTALACE VSTUPNÍHO PANELU

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI

Tato pĜíruþka obsahuje schémata zapojení nejobvyklejších instalací. Schéma zkontrolujte a zapojení provećte
podle dokumentace dodávané s každým výrobkem. V pĜípadČ, že v této pĜíruþce nenajdete schéma pro Vámi
požadovanou instalaci kontaktujte naše technické centrum. Pro jednotlivé typy instalací platí následující pravidla:
1) Vodiþe instalujte do patĜiþných prĤchodĤ, vyhnČte se soubČhu se sítČmi osvČtlovacích a prĤmyslových rozvodĤ.
Doporuþuje se v zájmu usnadnČní propojování používat barevnČ rozlišené vodiþe.
2) ZaĜízení je nutno instalovat na suchých místech, stranou od jakýchkoliv zdrojĤ tepla.
3) PĜi dokonþení instalaþních prací zkontrolujte, zda je napČtí napájecí sítČ v poĜádku. PĜed zapoþetím celkových zkoušek
pĜekontrolujte, zda jsou mikrotelefony zavČšené. Pokud by bylo potĜeba, nastavte hlasitosti a þasové konstanty systému.
4) K soubČžné þinnosti elektrických zámkĤ, a pĜi velmi dlouhých linkách, použijte spínací relé Art. 170/001. Toto relé je
potĜeba používat též pĜi spínání vyššího napČtí (125 - 230 V) napĜíklad pro zapínání svČtel na chodbách a schodištích.
POZNÁMKA: Doporuþujeme postupovat pĜesnČ podle instrukcí uvádČných ve schématech v jednotlivých odstavcích a dále
rovnČž dodržovat doporuþené prĤĜezy vodiþĤ podle propojovaných vzdáleností.
BEZPEýNOSTNÍ PěEDPISY
- PozornČ si pĜeþtČte instrukce v této pĜíruþce: poskytují dĤležité informace o bezpeþnosti, použití a údržbČ zaĜízení.
- Po odstranČní obalu zkontrolujte kompletnost sady. Souþásti balení (plastické pytle, polystyren atd.) udržujte z dosahu
dČtí.
Instalace musí být provedena v souladu s národními bezpeþnostními pĜedpisy.
- Doporuþujeme umístit odpovídající jištČní pĜed napájecí zdroj.
- PĜed pĜipojením zaĜízení se pĜesvČdþte, zda údaje na štítku souhlasí s údaji sítČ.
- Používejte tyto soupravy pouze k úþelĤm tomu urþeným, tj. pro vstupní systémy.
Jakékoli jiné použití by mohlo být nebezpeþné. Výrobce není odpovČdný za škody zpĤsobené nesprávným, chybným nebo
neuvážlivým používáním.
- PĜed þištČním zaĜízení soupravu odpojte od elektrické sítČ.
- V pĜípadČ poruchy nebo chybného provozu soupravu odpojte a neotevírejte ji.
- Opravy žádejte pouze u technických center autorizovaných výrobcem.
- Bezpeþnost nemĤže být zaruþena, pokud není brán zĜetel na tyto pĜedpisy.
- Nezakrývejte prĤchodnost výstupních štČrbin ventilace tepla.
- Pracovník provádČjící instalaci musí zajistit, aby pĜíruþky s výše uvedenými instrukcemi byly po instalaci ponechány u zaĜízení,
pro informaci uživateli.
- Všechny prvky musí být používány pouze k úþelĤm tomu urþeným.

MINIMÁLNÍ PRģěEZY Cu VODIýģ PRO SYSTÉMY DOMOVNÍCH TELEFONģ (mm2)
Vodiþe skupiny
a

b

Svorky
0, 3, 12, 15, - , AS,
S1,
C1, C2, C3, P1, P2,
zámek, výzvy
ostatní

do 50 m

do 100 m

do 200 m

0,5 mm2

0,75 mm2

1,5 mm2

0,25 mm2

0,5 mm2

1 mm2

Instalaci zaĜízení a pĜipojení na rozvodnou síĢ nízkého napČtí musí provést osoba s kvalifikací podle vyhlášky þ. 50/1978
Sbírky.

CE znaþka shody podle smČrnice
CEE 89/336/CEE a smČrnic následujících
CEE 739/23/CEE a smČrnic následujících

Na zaĜízení je vydáno Prohlášení o shodČ v souladu se zákonem
þ.22/1997Sb. Italský výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 931
POPIS ZAěÍZENÍ
Napájecí zdroj Art. 931 je vybaven generátorem dvojitého elektronického tónu nahrazující tradiþní výzvu stĜídavým proudem
na zvonek nebo bzuþák. Zvukový signál má dva odlišné tóny (na svorkách C1-C2), umožĖující uživateli okamžitČ rozpoznat,
odkud zvonČní pĜichází (C1 pro vstupní panel a C2 pro výzvu za dveĜmi bytu). Toto umožĖuje reproduktor, vestavČný do
telefonu, který vytváĜí zvuk výzvy. Napájecí zdroj je ve skĜíĖce z plastu, urþený pro montáž na DIN lištu (8 modulĤ DIN) nebo
na hmoždinky. Je možné použít i napájecí zdroj art. 931A s funkcí „Výzva v panelu“ pro signalizaci funkþnosti systému a zdroj
art. 931/0CT s možností pĜipojení záložní baterie 12V.
PROVOZNÍ INSTRUKCE
Když návštČvník stiskne tlaþítko na vnČjším vstupním panelu, je vysílán akustický signál, uživatel mĤže zvednout mikrotelefon
a mluvit s volajícím bez þasového omezení. ZaĜízení je možné instalovat též s telefony s ochranou soukromí hovoru. Uvedené
telefony jsou pro instalaci bez ochrany soukromí hovoru.
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma C5234)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
6200
Domovní telefon
B
8875 – 8872
Domovní telefon
C
Série GALILEO SECURITY, 8100
GALILEO, PATAVIUM, poštovní schránky Vstupní panel
D
930 – 930A
Hovorová jednotka
E
Elektrický zámek 12Vac
F
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
G
931 – 931A – 931/0CT
Napájecí zdroj
H
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
n
Poþet úþastníkĤ
PěIPOJENÍ KE SVORKÁM NAPÁJECÍHO ZDROJE
PRI: Napájení 230V ~ +6% - 10%
50 - 60 Hz 30VA ochrana PTC

Poþet
n
n
1
1
1
1
1
n

V pĜípadČ výzvy od dveĜí bytu je potĜeba použít jeden
vodiþ navíc (þíslo uvedené v závorce)

1:
2:
3:

Reproduktor mikrotelefonu
Mikrofon mikrotelefonu
Spoleþný vodiþ reproduktoru a mikrofonu mikrotelefonu

6:
7:
8:

Spoleþný vodiþ reproduktoru a mikrofonu hovorové jednotky
Mikrofon hovorové jednotky
Reproduktor hovorové jednotky

C1:
C2:

Výstup generátoru s modulovaným tónem
Výstup generátoru se stálým tónem

0-15: Výstup 15V ~ 1A (pĜi pĜerušovaném provozu)
ochrana PTC
0-AS: Výstup 15V usmČrnČný 1A (pĜi pĜerušovaném provozu)
ochrana: PTC
Maximální výkon 30VA
Minimální odbČr 8,5W
PĜi nepĜetržitém provozu 0-15 nebo 0-AS výstupĤ nepĜipojujte zátČž nad 0,25A.
OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.931 pĜipojte max. 3 žárovky 24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek 24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte max. 16 žárovek 24W 3W.
V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ. Po odstranČní
zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut než dojde k ochlazení zaĜízení
a návratu k normální funkci.
Na stranách 26 a 27 jsou varianty pro doplnČní zaĜízení o další
funkce.

BLOKOVÉ SCHÉMA sb1214
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SCHÉMA ZAPOJENÍ AUDIO VSTUPNÍHO SYSTÉMU BEZ OCHRANY
SOUKROMÍ HOVORU S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 931

SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 931

TELEFON
Art. 8875
Art. 8872

TELEFON
Art. 6200

A - Vstupní panel série GALILEO SECURITY,
GALILEO, PATAVIUM, 8100, poštovní schránky
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930 – 930A
L1 -Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030

POZNÁMKA:
V pĜípadČ, že se na telefonní lince ozývá bzuþivý zvuk, pĜepojte na napájecím zdroji
vodiþ pĜipojený k zámku ze svorky 15 na svorku AS.
SCHÉMA c5324
3

NAPÁJECÍ ZDROJ ART. 931 S PěEPOJOVAýI
PRO VÍCE VSTUPNÍCH PANELģ
POPIS ZAěÍZENÍ
Použijte napájecí zdroj Art. 931, který je vybaven 2 tónovým elektronickým generátorem (Sound Systém), který nahrazuje
tradiþní výzvu stĜídavým proudem na zvonek nebo bzuþák. Zvukový signál má dva nebo tĜi odlišné tóny (na svorkách C1 - C2)
umožĖující uživateli okamžitČ rozpoznat, odkud zvonČní pĜichází (C1 pro vstupní panel, C2 pro výzvu za dveĜmi bytu). Toto
umožĖuje reproduktor vestavČný do telefonu, který vytváĜí zvuk výzvy. Napájecí zdroj je ve skĜíĖce z plastu, urþený pro
montáž na DIN lištu (8 modulĤ DIN) nebo na hmoždinky.
PROVOZNÍ INSTRUKCE
Když návštČvník stiskne tlaþítko na vnČjším vstupním panelu, automaticky se aktivuje audio funkce a uvolnČní zámku, odkud
bylo zvonČno. Ostatní vstupní panely jsou vyĜazeny. Poslední výzva má pĜednost pĜed pĜedešlými.
Poznámka: V pĜípadČ sestav skládajících se z více než tĜí vstupních panelĤ použijte stejné pĜepojovaþe zapojené v sérii viz
následující schémata.
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma C2328R7-C5338)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
Poþet
A
931
Napájecí zdroj
1
B
839/302-303
PĜepojovaþ vchodĤ
1-n
C
série GALILEO SECURITY, 8100,
GALILEO, PATAVIUM
Vstupní panel
2-n
D
930 – 930A
Hovorová jednotka
2-n
E
Elektrický zámek 12Vac
2-n
n
Poþet úþastníkĤ
1-n
Poznámka: V pĜípadČ výzvy od dveĜí bytu je potĜeba použít jeden vodiþ navíc (þíslo uvedené v závorce).

OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.931 pĜipojte max. 3 žárovky 24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek 24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte max. 16 žárovek 24W 3W.
V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ. Po odstranČní
zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut než dojde k ochlazení zaĜízení
a návratu k normální funkci.

8+n

8+n

Na stranách 26 a 27 jsou varianty pro doplnČní zaĜízen
o další funkce.

BLOKOVÉ SCHÉMA sb1225

8+n

8+n

8+n

8+n

8+n

BLOKOVÉ SCHÉMA sb1256
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8+n

SCHÉMA ZAPOJENÍ AUDIO VSTUPNÍHO SYSTÉMU BEZ OCHRANY SOUKROMÍ
HOVORU S DVċMA VSTUPNÍMI PANELY S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 931

SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 931

PěEPOJOVAý
Art. 839/302

TELEFON
Art. 8875
Art. 8872

TELEFON
Art. 6200

A - Vstupní panel série GALILEO SECURITY,
GALILEO, PATAVIUM, 8100, poštovní schránky
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930 – 930A
E – Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L1 -Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030

POZNÁMKA:
V pĜípadČ, že se na telefonní lince ozývá bzuþivý zvuk, pĜepojte na napájecím zdroji
vodiþ pĜipojený k zámku ze svorky 15 na svorku AS.
SCHÉMA c2328R7
5

6

A - Vstupní panel
Série GALILEO SECURITY, GALILEO,
8100, PATAVIUM, poštovní schránka
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930 – 930A
E – PĜídavné tlaþítko za dveĜmi bytu
L1- Žárovky osvČtlení panelu (max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030

TELEFON
Art. 6200

TELEFON
Art. 8875
Art. 8872

NAPÁJECÍ
ZDROJ Art. 931

SíĢ
PěEPOJOVAý
Art. 839/302

POZNÁMKA:
V pĜípadČ, že se na telefonní lince ozývá bzuþivý zvuk, pĜepojte na napájecím
zdroji vodiþ pĜipojený k zámku ze svorky 15 na svorku AS.

PěEPOJOVAý
Art. 839/303

SCHÉMA ZAPOJENÍ AUDIO VSTUPNÍHO SYSTÉMU BEZ OCHRANY SOUKROMÍ
HOVORU SE DVċMA PěEPOJOVAýI PANELģ A NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 931

SCHÉMA c5338

"

VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO „1+n“ BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU
POPIS ZAěÍZENÍ
Napájecí zdroj Art. 6837 je vybaven generátorem dvojitého elektronického tónu nahrazující tradiþní výzvu stĜídavým proudem
zvonkem nebo bzuþákem. Zvukový signál má dva odlišné tóny (na svorkách P1-P2), umožĖující uživateli okamžitČ rozpoznat,
odkud zvonČní pĜichází (P1 pro výzvu od vstupního panelu a P2 od dveĜí bytu). Toto umožĖuje vestavČný reproduktor k
vytvoĜení zvuku výzvy. Tento napájecí zdroj je ideální pro rekonstrukci instalace, kde jsou pouze zvonky na systém audio bez
výmČny vodiþĤ. Systém mĤže být bez ochrany soukromí hovoru (s telefony Art. 8877, 6201) nebo s ochranou soukromí
hovoru mezi úþastníkem a hovorovou jednotkou (s telefony Art. 8873, 6201+7155). V tomto pĜípadČ výzva z vstupního panelu
umožní komunikaci pouze s volaným úþastníkem, všichni ostatní úþastníci jsou z hovoru vylouþeni. Napájecí zdroj ve skĜíĖce
z plastu je urþený pro montáž na DIN lištu (12 modulĤ DIN) nebo na hmoždinky. Je možné použít i zdroj art. 837/0CT se
stejnou charakteristikou, s možností pĜipojení záložní baterie 12V.
PROVOZNÍ INSTRUKCE
PĜi výzvČ z venkovního panelu zvednČte mikrotelefon a komunikujte pĜímo se vstupním panelem bez þasového omezení.
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma C1975)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
6201
Domovní telefon
B
8877
Domovní telefon
C
Série GALILEO SECURITY, 8100
GALILEO, PATAVIUM, poštovní schránky Vstupní panel
D
930 nebo 930A
Hovorová jednotka
E
27/005, 2/994, R027
Pásek diod, diody
F
Elektrický zámek 12Vac
G
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
H
6837 nebo 837/0CT
Napájecí zdroj
I
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
n
Poþet úþastníkĤ

PěIPOJENÍ KE SVORKÁM NAPÁJECÍHO ZDROJE
PRI: Napájení 230V ~ +6% - 10%
50 - 60 Hz 30VA ochrana PTC
3-:
P2:

Poþet
n
n
1
1
n
1
1
1
1
n

V pĜípadČ výzvy od dveĜí bytu je potĜeba použít jeden
vodiþ navíc (þíslo uvedené v závorce)

Spoleþný vodiþ do telefonĤ
Výstup generátoru se stálým tónem (spoleþný
pro výzvu za dveĜmi bytu)

2:
5-8:
6-7:
P1:

Polarizovaný pro hovor
Reproduktor hovorové jednotky
Mikrofon hovorové jednotky
Výstup generátoru s modulovaným tónem (spoleþný
pro výzvu z panelu)
S1: Napájení zámku
0-15: Výstup 15V ~ 1A (pĜi pĜerušovaném provozu)
ochrana PTC
Maximální výkon 30VA
Minimální odbČr 8,5W
PĜi nepĜetržitém provozu 0-15 nebo 0-AS výstupĤ nepĜipojujte zátČž nad 0,25A.
OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.931 pĜipojte max. 3 žárovky 24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek 24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte max. 16 žárovek 24W 3W.

V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ. Po odstranČní
zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut než dojde k ochlazení zaĜízení
a návratu k normální funkci.

Na stranách 26 a 27 jsou varianty pro doplnČní zaĜízení o další
funkce.

BLOKOVÉ SCHÉMA sb1218
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO „1+n“ BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU

SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6837

TELEFON
Art. 8877

TELEFON
Art. 6201

A - Vstupní panel série GALILEO SECURITY,
GALILEO, PATAVIUM, 8100, poštovní schránky
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930 nebo 930A
E – Pásek diod Art. 27/005 nebo 2/994, (R027)
E – Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L1 -Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030

NASTAVENÍ
P1 - Nastavení meze aktivace zámku (vyváženo již ve výrobČ)
P2 - Nastavení hlasitosti hovorové jednotky
P3 - Nastavení doby þinnosti zámku

SCHÉMA c1975R3
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO „1+n“ S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 6837
S DVċMA VSTUPNÍMI PANELY, BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU
POPIS ZAěÍZENÍ
Napájecí zdroj Art. 6837 je vybaven generátorem dvojitého elektronického tónu nahrazující tradiþní výzvu stĜídavým proudem
zvonkem nebo bzuþákem. Zvukový signál má dva odlišné tóny (na svorkách P1-P2), umožĖující uživateli okamžitČ rozpoznat,
odkud zvonČní pĜichází (P1 pro výzvu od vstupního panelu a P2 od dveĜí bytu). Toto umožĖuje vestavČný reproduktor k
vytvoĜení zvuku výzvy. Tento napájecí zdroj je ideální pro rekonstrukci instalace, kde jsou pouze zvonky na systém audio bez
výmČny vodiþĤ. Systém mĤže být bez ochrany soukromí hovoru (s telefony Art. 8877, 6201) nebo s ochranou soukromí
hovoru mezi úþastníkem a hovorovou jednotkou (s telefony Art. 8873, 6201+7155). V tomto pĜípadČ výzva z vstupního panelu
umožní komunikaci pouze s volaným úþastníkem, všichni ostatní úþastníci jsou z hovoru vylouþeni. Napájecí zdroj ve skĜíĖce
z plastu je urþený pro montáž na DIN lištu (12 modulĤ DIN) nebo na hmoždinky. Je možné použít i zdroj art. 837/0CT se
stejnou charakteristikou, s možností pĜipojení záložní baterie 12V.
PROVOZNÍ INSTRUKCE
Když návštČvník stiskne tlaþítko na vnČjším vstupním panelu, aktivuje se automaticky u tohoto vstupního panelu funkce
hovoru a otevĜení zámku. Poslední volání má pĜednost pĜed pĜedcházejícími. Je možné zvednout mikrotelefon a komunikovat
pĜímo se vstupním panelem bez þasového omezení. Všechny vlastnosti systému ve vztahu k základnímu schématu zĤstávají
nezmČnČny.
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma C2813R4)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
8877
Domovní telefon
B
6201
Domovní telefon
C
Série GALILEO SECURITY, 8100
GALILEO, PATAVIUM, poštovní schránky
Vstupní panel
D
930 nebo 930A
Hovorová jednotka
E
27/005, 2/994, R027
Pásek diod
F
6837
Napájecí zdroj
G
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
H
839/837
PĜepojovaþ
I
Elektrický zámek 12Vac
L
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
n
Poþet úþastníkĤ

Poþet
n
n
2
2
n
1
2
1
2
1
n

V pĜípadČ výzvy od dveĜí bytu je potĜeba použít
jeden vodiþ navíc (þíslo uvedené v závorce)
PĜi nepĜetržitém provozu 0-15 nebo 0-AS výstupĤ
nepĜipojujte zátČž nad 0,25A.
OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.931 pĜipojte max. 3 žárovky
24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek
24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte max. 16
žárovek 24W 3W.
V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ.
Po odstranČní zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut
než dojde k ochlazení zaĜízení a návratu k normální
funkci.
Na stranách 26 a 27 jsou varianty pro doplnČní
zaĜízení o další funkce.

BLOKOVÉ SCHÉMA sb1220
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO „1+n“ S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 6837
S DVċMA VSTUPNÍMI PANELY, BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU

SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6837

PěEPOJOVAý
Art. 839/837

TELEFON
Art. 8877

TELEFON
Art. 6201

A - Vstupní panel série GALILEO SECURITY,
GALILEO, PATAVIUM, 8100, poštovní schránky
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930 nebo 930A
E – Pásek diod Art. 27/005, 2/994, (R027)
E – Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L1 -Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030

SCHÉMA c2813R4
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO „1+n“ VODIý S HOVOROVOU
JEDNOTKOU ART. 930D, BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU
POPIS ZAěÍZENÍ
V tomto typu zapojení je použita nová hovorová jednotka Art. 930D, která vytváĜí modulovaný elektronický signál výzvy z
vnČjší jednotky; i v tomto pĜípadČ jsou použité domovní telefony s reproduktorem pro pĜenos výzvy.
Pro napájení celého systému je použit bČžný transformátor.
Tento systém je vhodný pro obnovu nebo pĜestavbu systémĤ pouze se zvonkem na audio vstupní systém, protože pĜipojení je
provedeno jedním spoleþným vodiþem a jedním vyzvánČcím vodiþem pro každého úþastníka. Systém mĤže být bez ochrany
soukromí hovoru (s telefony Art. 8877, 6201) nebo s ochranou soukromí hovoru mezi úþastníkem a hovorovou jednotkou (s
telefony Art. 8873, 6201+7155). V tomto pĜípadČ výzva z vstupního panelu umožní komunikaci pouze s volaným úþastníkem,
všichni ostatní úþastníci jsou z hovoru vylouþeni.
PROVOZNÍ INSTRUKCE
Když návštČvník stiskne tlaþítko na vstupním panelu, uslyší úþastník zvukový signál telefonu mĤže zvednout mikrotelefon a
mluvit s návštČvou bez þasového omezení.
Doba aktivace zámku mĤže být nastavena na hodnotu mezi 1 a 4 sekundami potenciometrem (P1).
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma C2946)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
M832
Transformátor
B
930D
Hovorová jednotka
C
Série GALILEO SECURITY, 8100
GALILEO, PATAVIUM, poštovní schránky
Vstupní panel
D
27/005, 2/994, R027
Pásek diod
E
6201
Domovní telefon
F
8877
Domovní telefon
G
Elektrický zámek 12Vac
H
PĜídavné tlaþítko pro zámek
n
Poþet úþastníkĤ

Poþet
1
1
1
n
n
n
1
1
n

OsvČtlení panelu:
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek 24W 3W.
V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ. Po odstranČní
zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut než dojde k ochlazení zaĜízení
a návratu k normální funkci.

BLOKOVÉ SCHÉMA sb1219
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO „1+n“ VODIý S HOVOROVOU
JEDNOTKOU ART. 930D, BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU

TELEFON
Art. 8877

SíĢ
TRANSFORMÁTOR
Art. M832

TELEFON
Art. 6201

A - Vstupní panel série GALILEO SECURITY,
GALILEO, PATAVIUM, 8100, poštovní schránky
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930D
E – Pásek diod Art. 27/005 nebo 2/994
L1 -Žárovka osvČtlení panelu
10x24V 3W s Art. M832
NASTAVENÍ
P1 - Nastavení doby aktivace zámku
(pĜístup ze zadní strany)
P2 - VnČjší hlasitost
P3 - VnitĜní hlasitost

»
Všechny vodiþe pĜipojené na svorku 3 hovorové jednotky je nutné provézt pĜímo tak, jak je nakresleno ve schématu.

SCHÉMA c2946
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO S INTERKOMUNIKAýNÍMI TELEFONY
SÉRIE PETRARCA A NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 938A
POPIS ZAěÍZENÍ
Napájecí zdroj Art. 938A je pro systém vzájemné komunikace vþetnČ venkovní jednotky pro jednu i více rodin. Vybaven je 3tónovým elektronickým generátorem (Sound systém), který nahrazuje tradiþní výzvu stĜídavým proudem na bzuþák nebo
zvonek. Zvukový signál má 3 odlišné tóny, umožĖující uživateli okamžitČ rozpoznat, odkud zvonČní pĜichází (C1 pro výzvu od
vstupního panelu, C2 od dveĜí bytu a C3 pro interkomunikaþní výzvu). Toto umožĖuje reproduktor, vestavČný do telefonu,
který vytváĜí zvuk výzvy. Napájecí zdroj je ve skĜíĖce z plastu, urþený pro montáž na DIN lištu (8 modulĤ DIN) nebo na
hmoždinky.
PROVOZNÍ INSTRUKCE
PĜi výzvČ z venkovního panelu zvednČte mikrotelefon a komunikujte pĜímo se vstupním panelem. Po asi 9 minutách od
zaþátku konverzace je spojení automaticky ukonþeno, pro pokraþování hovoru s vnČjší jednotkou musí být znovu stisknuto
tlaþítko výzvy. Pro vnitĜní konverzaci zvednČte mikrotelefon a pak stisknČte tlaþítko požadovaného úþastníka, hovorová
jednotka je vylouþena. Pokud chcete bČhem vnČjší komunikace provést vnitĜní hovor, stisknČte tlaþítko požadovaného
vnitĜního úþastníka. PĜi výzvČ z panelu bČhem interkomunikaþního hovoru se musí položit oba mikrotelefony a následnČ
zvednout volaný mikrotelefon.
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma C3028)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
6200 + 6152
Domovní telefon
B
938A
Napájecí zdroj
C
Série GALILEO SECURITY, 8100
GALILEO, PATAVIUM, poštovní schránky Vstupní panel
D
930 nebo 930A
Hovorová jednotka
E
Elektrický zámek 12Vac
F
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
G
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
m
Poþet interkomunikaþních telefonĤ
n
Poþet tlaþítek na vstupním panelu

Poþet
2-8
1
1
1
1
1
1
2-8
1–8

PěIPOJENÍ KE SVORKÁM NAPÁJECÍHO ZDROJE
V pĜípadČ výzvy od dveĜí bytu je potĜeba použít jeden
PRI: Napájení 230V ~ +6% - 10%
vodiþ navíc (þíslo uvedené v závorce)
50 - 60 Hz 30VA ochrana PTC
1:
Reproduktor mikrotelefonu
2:
Mikrofon mikrotelefonu
3-:
Spoleþný vodiþ reproduktoru a mikrofonu mikrotelefonu
6:
Spoleþný vodiþ reproduktoru a mikrofonu hovorové jednotky
7:
Mikrofon hovorové jednotky
8:
Reproduktor hovorové jednotky
AA: Automatické pĜipojení hovorové jednotky
C1: Výstup generátoru s modulovaným tónem
C2: Výstup generátoru se stálým tónem
C3: Výstup generátoru s pĜerušovaným tónem
CT: Signál výzvy na hovorovou jednotku
0-15: Výstup 15V ~ 1A (pĜi pĜerušovaném provozu)
ochrana PTC
0-AS: Výstup 15V usmČrnČný 1A (pĜi pĜerušovaném provozu)
ochrana: PTC
Maximální výkon 30VA
Minimální odbČr 8,5W

PĜi nepĜetržitém provozu 0-15 nebo 0-AS výstupĤ nepĜipojujte zátČž nad 0,25A.
OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.931 pĜipojte max. 3 žárovky 24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek 24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte max. 16 žárovek 24W 3W.

V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ. Po odstranČní
zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut než dojde k ochlazení zaĜízení
a návratu k normální funkci.

Na stranách 26 a 27 jsou varianty pro doplnČní zaĜízení o další
funkce.
BLOKOVÉ SCHÉMA sb1221
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO S INTERKOMUNIKAýNÍMI TELEFONY
SÉRIE PETRARCA A NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 938A
SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 938A
A - Vstupní panel série GALILEO
SECURITY, GALILEO, PATAVIUM,
8100, poštovní schránky
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930, 930A
E – Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L1 -Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030

PěÍPRAVA TELEFONU
ART. 6200 + 6152

TELEFON
Art. 6200 +
Art. 6152

SVORKOVNICE TELEFONģ
PĜed zapojením telefonu
vložte na pĜipravená
místa tlaþítka art. 6152.
Zapojte mĤstky podle
schématu. U použitých
tlaþítek
odstĜihnČte
plast,
který
spojuje
tlaþítka,
jak
je
znázornČno na Fig.1.

NÁVOD K ZAPOJENÍ
Schéma znázorĖuje pĜipojení maximálního poþtu telefonĤ.
Pro pĜipojení menšího poþtu telefonĤ postupujte podle níže popsaných instrukcí:
s 3 telefony použijeme pĜístroje Art. 6200 s 3 tlaþítky, z nichž 1 tlaþítko (svorka 7) je pro zámek, další dvČ tlaþítka (svorky 8 a
9) pro interkomunikaþní výzvy.
Zapojují se tudíž svorky 1 až 9.

POZNÁMKA:
V pĜípadČ, že se na telefonní lince ozývá bzuþivý zvuk, pĜepojte na napájecím zdroji.
SCHÉMA c3028R3
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Art. 6200 + 6152

TELEFON

NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 938A
PěEPOJOVAý
Art. 839/303

POZNÁMKA:
V pĜípadČ, že se na telefonní lince ozývá bzuþivý zvuk, pĜepojte na napájecím
zdroji vodiþ pĜipojený k zámku ze svorky 15 na svorku AS.

SVORKOVNICE TELEFONģ

PĜed zapojením telefonu
vložte na pĜipravená
místa tlaþítka art. 6152.
Zapojte mĤstky podle
schématu. U použitých
tlaþítek odstĜihnČte
plast, který spojuje
tlaþítka, jak je
znázornČno na Fig. 1.
A - Vstupní panel
Série GALILEO SECURITY,
GALILEO, 8100, PATAVIUM
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930
nebo 930A
F – PĜídavné tlaþítko
za dveĜmi bytu
L1- Žárovky osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030

SCHÉMA ZAPOJENÍ AUDIO VSTUPNÍHO SYSTÉMU BEZ OCHRANY SOUKROMÍ
HOVORU S DVċMA VSTUPNÍMI PANELY S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 938A

SCHÉMA
c3757R4

15

16

A - Vstupní panel
Série GALILEO SECURITY,
GALILEO, 8100, PATAVIUM,
poštovní schránky
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930 – 930A
F – PĜídavné tlaþítko za dveĜmi bytu
L1- Žárovky osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030

SíĢ

TELEFON
Art. 6200 + 6152

NAPÁJECÍ
ZDROJ Art. 938A

PěEPOJOVAý
Art. 839/303

PěEPOJOVAý
Art. 839/302

POZNÁMKA:
V pĜípadČ, že se na telefonní lince ozývá bzuþivý zvuk, pĜepojte na napájecím
zdroji vodiþ pĜipojený k zámku ze svorky 15 na svorku AS.

SVORKOVNICE TELEFONģ

PĜed zapojením telefonu vložte
na pĜipravená místa tlaþítka
art. 6152. Zapojte mĤstky podle
schématu. U použitých tlaþítek
odstĜihnČte plast, který spojuje
tlaþítka, jak je znázornČno na
Fig. 1.

SCHÉMA ZAPOJENÍ AUDIO VSTUPNÍHO SYSTÉMU S DVċMA AUTOMATICKÝMI
PěEPOJOVAýI PANELģ S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 938A

SCHÉMA c5362

"

VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 931
A INTERKOMUNIKAýNÍMI TELEFONY ART. 6221
POPIS ZAěÍZENÍ
Napájecí zdroj Art. 931 je vybaven generátorem dvojitého elektronického tónu nahrazující tradiþní výzvu stĜídavým proudem
na zvonek nebo bzuþák. Zvukový signál má dva odlišné tóny (na svorkách C1-C2), umožĖující uživateli okamžitČ rozpoznat,
odkud zvonČní pĜichází (C1 pro vstupní panel a C2 pro výzvu za dveĜmi bytu). Toto umožĖuje reproduktor, vestavČný do
telefonu, který vytváĜí zvuk výzvy. PĜepínaþ art. 6935/A odpojí hovorovou jednotku pĜi interkomunikaþním hovoru.
PROVOZNÍ INSTRUKCE
PĜi výzvČ z venkovního panelu zvednČte mikrotelefon a komunikujte pĜímo se vstupním panelem. Po asi 99 sekundách vypne
elektronické zaĜízení hovor a pĜepne do pozice vnitĜní, pro pokraþování hovoru s vnČjší jednotkou musí být znovu stisknuto
tlaþítko výzvy. Pro vnitĜní konverzaci nejdĜíve zvednČte mikrotelefon a pak zadejte þíslo požadovaného úþastníka a stisknČte
tlaþítko

, hovorová jednotka je vylouþena.

SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma vc4880)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
6221
Interkomunikaþní telefon
B
6582 Á
Napájecí zdroj
C
Série GALILEO SECURITY, 8100
GALILEO, PATAVIUM, poštovní schránky
Vstupní panel
D
930 – 930A
Hovorová jednotka
E
931
Napájecí zdroj
F
6935/A
PĜepojovaþ
G
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
H
Elektrický zámek 12Vac
I
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu

Poþet
1-n
1
1
1
1
1
1
1
1

ÁNapájecí zdroj pĜidejte pĜi více než 16 telefonech.

PĜi nepĜetržitém provozu 0-15 nebo 0-AS výstupĤ
nepĜipojujte zátČž nad 0,25A.
OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.931 pĜipojte max. 3 žárovky
24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek
24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte max. 16
žárovek 24W 3W.

V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ.
Po odstranČní zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut
než dojde k ochlazení zaĜízení a návratu k normální
funkci.

Na stranách 26 a 27 jsou varianty pro doplnČní
zaĜízení o další funkce.
V pĜípadČ výzvy od dveĜí
bytu je potĜeba použít
jeden vodiþ navíc (þíslo
uvedené v závorce)
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 931
A INTERKOMUNIKAýNÍMI TELEFONY ART. 6221
Pozn.
PĜidejte pĜi více než 16 telefonech.

Pozn.
MĤstek P1 musí být odstranČn ve všech
telefonech každé skupiny, MIMO PRVNÍHO.

TELEFON
Art. 6200

SíĢ
NAPÁJECÍ
ZDROJ Art. 931

POZNÁMKA:
V pĜípadČ, že se na telefonní lince ozývá
bzuþivý zvuk, pĜepojte na napájecím zdroji vodiþ
pĜipojený k zámku ze svorky 15 na svorku AS.

SíĢ
PěEPOJOVAý
Art. 6935/A

NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 931

A - Vstupní panel série
GALILEO SECURITY, GALILEO,
PATAVIUM, 8100, poštovní schránky
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930 – 930A
E – Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L1 -Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030

SCHÉMA vc4880
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SCHÉMA ZAPOJENÍ INTERKOMUNIKAýNÍCH TELEFONģ ART. 6221

Pozn.
PĜidejte pĜi více než 16 telefonech.

MaximálnČ 32 telefonĤ

Telefon
Art. 6221

SíĢ
NAPÁJECÍ
ZDROJ
Art. 6582

SíĢ
PěEPOJOVAý
Art. 6935/A

SCHÉMA vc4881
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VSTUPNÍ SYSTÉM AUDIO PRO KOMPLEX BUDOV
POPIS ZAěÍZENÍ
Systém umožĖuje propojení více budov k hlavnímu vstupnímu panelu. Každá samostatná budova mĤže být vybavena
vlastním (vedlejším) vstupním panelem s hovorovou jednotkou a domovními telefony v bytech. Z hlavního vstupního panelu
s hovorovou jednotkou je možné volat úþastníky ve všech budovách. PĜepojovaþ Art. 839/302 v každé budovČ automaticky
spojí audio hovor a odemknutí zámku panelu, odkud bylo voláno (hlavní nebo vedlejší). Každá budova je nezávislá a
umožĖuje souþasnou komunikaci domovních telefonĤ, kteréhokoliv z bytĤ s vlastním vstupním panelem.
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma CE2474)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
6200
Domovní telefon
A1
8875, 8872
Domovní telefon
B
931
Napájecí zdroj
C
série GALILEO SECURITY, 8100,
GALILEO, PATAVIUM
Hlavní vstupní panel
C1
série GALILEO SECURITY, 8100,
GALILEO, PATAVIUM
Vedlejší vstupní panel
D
930 – 930A
Hovorová jednotka
E
Elektrický zámek 12Vac
F
839/302
PĜepojovaþ
G
170/001
Relé pro zámek
H
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
I
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
x
Poþet úþastníkĤ v 1. budovČ
y
Poþet úþastníkĤ v 2. budovČ
z
Poþet úþastníkĤ v 3. budovČ
w
poþet budov

Poþet
n
n
n
1
2–n
3-n
3–n
2–n
1
3-n
1
n
n
n
2-n

V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ. Po odstranČní zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut než dojde
k ochlazení zaĜízení a návratu k normální funkci.
V pĜípadČ výzvy od dveĜí bytu je potĜeba použít jeden vodiþ navíc (þíslo uvedené v závorce).
1. budova

Další budovy

2. budova

Na stranách 26 a 27 jsou varianty pro doplnČní zaĜízení
o další funkce.
BLOKOVÉ SCHÉMA sb1226
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SCHÉMA ZAPOJENÍ AUDIO VSTUPNÍHO PRO KOMPLEX BUDOV S AUTOMATICKÝM
PěEPÍNÁNÍM HOVORU A UVOLNċNÍ ZÁMKU S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 931

SíĢ
PěEPOJOVAý
Art 839/302

NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 931

TELEFON
Art. 8875
Art. 8872

TELEFON
Art. 6200

A - Vstupní panel
série GALILEO SECURITY,
GALILEO, 8100, PATAVIUM
B - PĜídavné tlaþítko pro zámek
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Hovorová jednotka Art. 930
nebo 930A
L1 -Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
SíĢ
PěEPOJOVAý
Art 839/302

NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 931

TELEFON
Art. 8875
Art. 8872

RELÉ
SíĢ

Art. 170/001

NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 931

TELEFON
Art. 6200

POZNÁMKA:
V pĜípadČ, že se na telefonní lince ozývá bzuþivý zvuk,
pĜepojte na napájecím zdroji vodiþ pĜipojený k zámku
ze svorky 15 na svorku AS.
SCHÉMA ce2474R7
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INSTALACE S ÚSTěEDNOU VRÁTNÉHO ART. 153A
POPIS ZAěÍZENÍ
ÚstĜedna je dodávána v provedení na stĤl z þerného termoplastu. MĤže k ní být pĜipojeno až 120 domovních telefonĤ Art.
887E. V systému mĤže být jeden panel série DIGI BUS nebo standardní analogový panel s jedním tlaþítkem.
V podstatČ je možné s ústĜednou uskuteþnit tĜi typy instalace:
A) ÚstĜedna až pro 120 úþastníkĤ s vstupním
panelem série DIGI BUS (schéma cc4469).
ÚstĜedna mĤže volat nebo být volána všemi úþastníky,
mĤže spojovat hovory mezi úþastníky, mĤže být volána
z vstupního panelu a hovoĜit a aktivovat zámek. Všichni
úþastníci mohou být voláni ze vstupního panelu, mohou
hovoĜit a aktivovat zámek.
Art. 170/001 + Art. 6836

Art. 8942+8D83
Art. 887E

Art. 153A
Elektrický zámek
12 Vac

B) Standardní ústĜedna až pro 120 úþastníkĤ
s jedno tlaþítkovým vstupním panelem
(schéma cc4470).
ÚstĜedna mĤže volat nebo být volána všemi úþastníky,
mĤže spojovat hovory mezi úþastníky, mĤže být volána
z vstupního panelu a hovoĜit a aktivovat zámek.
Art. 170/001 + Art. 6836

Art. 153A
Art. 887E

INSTALACE zaĜízení je velmi jednoduchá. ÚstĜedna se
pĜipojuje pĜes zásuvku, na jejíž svorkovnici je pĜipojeno
všechno zaĜízení.
Napájecí zdroj mĤže být uložen na lištu DIN v rozvodnici.
Doporuþuje se pĜedĜadit pĜed napájecí zdroj odpovídající
jistiþ. Relé pro uvolnČní zámku mĤže být také
v rozvodnici.
Venkovní vstupní panel je instalován u vstupu. Telefony
jsou pro montáž na stČnu.
Zapojení je „maticové“, pĜi zapojení všech 12 vývodĤ
stoupacího vedení (svorek dekády „D“) a 10 vývodĤ linek
(svorek „L“) což je celkem 22 vodiþĤ, mĤže být pĜipojeno
až 120 úþastníkĤ.
Doporuþuje se v každém podlaží instalovat vhodnou
rozboþovací krabici se svorkovnicí pro zapojení 10 linek
a 1 nebo více dekád. Do této rozboþovací krabice
vstupují vodiþe z ústĜedny, pĜípadnČ z dalších pater, a
odcházejí vodiþe k telefonĤm, jeden twistovaný pár pro
každý telefon.
Další vodiþe k ústĜednČ jsou z napájecího zdroje, relé a
vstupního kabelu. (viz schéma).
PĜed pĜipojením napájení zkontrolujte zapojení a
zavČšení všech mikrotelefonĤ v systému.
Pro spojení pĜístrojĤ použijte více žilový kabel prĤĜezu
minimálnČ 0,25 mm2 pĜi vzdálenosti do 100 m. PĜi použití
stínČného kabelu spojte na stínČní svorku „-„.

Art. 88T1+
Art. 930
Elektrický zámek
12 Vac

C) Standardní ústĜedna až pro 120 úþastníkĤ
(schéma cc4471).
ÚstĜedna mĤže volat nebo být volána všemi
úþastníky, mĤže spojovat hovory mezi úþastníky.
Art. 6836

Art. 887E

Art. 153A
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PROVOZNÍ INSTRUKCE
Systém domovních telefonĤ je tvoĜen skupinami
domovních telefonĤ pĜipojených na stoupací vedení
budovy, spojení telefonní ústĜedny s analogickými
telefony, s níž komunikují jen po dvou vodiþích.
K ústĜednČ mĤže být pĜipojen jeden vstupní panel. VýbČr
jednotlivých telefonĤ ze stoupacího vedení je na principu
„matice“: pro každou úroveĖ je vybrán jeden telefon.
ÚstĜedna provádí periodickou kontrolu stavu telefonĤ
mČĜením impedance:
1) Mikrotelefon zavČšen (impedance stálá)
2) Mikrotelefon zvednut (impedance aktivní)

"

INSTALACE S ÚSTěEDNOU VRÁTNÉHO ART. 153A
Popis ústĜedny art. 153A
Analogová
ústĜedna
v provedení
na
stĤl
s ovládáním
mikroovladaþi,
s mikrotelefonem,
alfanumerickým displejem pro vizuální zobrazení
funkcí, signalizací LED, numerickou klávesnicí pro
odeslání výzvy, klávesnicí pro pĜepínání funkcí.
Dodávána je s 2,2 metrovým kabelem s zástrþkou a
zásuvkou se svorkovnicí.

Numerická
klávesnice

Klávesnice
funkcí

ÚstĜedna

Popis funkce tlaþítek klávesnice funkcí
Tlaþítko
umožĖuje
vstoupit
obsluze
do
jakéhokoliv hovoru (mezi úþastníky i hovoru
panelu s úþastníkem). Dalším stiskem tlaþítka
obsluha z hovoru vystoupí.

Tlaþítko vyvolává z pamČti nepĜijaté hovory (seĜazené
postupnČ od posledního volání).

Tlaþítko umožĖující vybrat výzvu z pamČti a provést
pĜímé volání pomocí tlaþítka

Tlaþítko umožĖuje spojení interkomunikaþního
hovoru mezi domovními telefony:
úþastník požadující interkomunikaþní hovor
s jiným úþastníkem zavolá na ústĜednu, která
uloží hovor do „þekání“, vloží þíslo volaného

.

Tlaþítko které aktivuje uvolnČní zámku (aktivuje relé
ovládající elektrický zámek).

Tlaþítko odpojí ústĜednu z provozu (v módu „Vypnuta“).
Všechna tlaþítka klávesnice, kromČ tohoto, jsou
vypnuta: ústĜedna automaticky spojuje výzvy z panelu
na úþastníky. V pĜípadČ, že je panel pouze s jedním
tlaþítkem, jde volání pouze na ústĜednu. Mód „Vypnuta
není platný. PĜi opČtovném stisknutí této klávesy se
ústĜedna vrátí do módu „Zapnuto“, ústĜedna je aktivní.

PĜí výzvČ z vstupního panelu a požadavku spojení
úþastníka (domovního telefonu), obsluha ústĜedny vloží
pĜímo þíslo požadovaného úþastníka a stiskne
tlaþítko

, na souhlas úþastníka provede spojení

s vstupním panelem stisknutím tlaþítka
, tím
umožní komunikaci úþastníka s vstupním panelem.

Toto tlaþítko umožĖuje kdykoliv aktivovat komunikaci se
vstupním panelem, nebo v pĜípadČ výzvy z panelu v
prĤbČhu hovoru dvou úþastníkĤ aktivuje komunikaci
s panelem. Další stisk tohoto tlaþítka dá panelu tón
„þekejte“ a umožní ústĜednČ po stisknutí
tlaþítka
vstoupit do hovoru úþastníkĤ a hovor
ukonþit. Další stisk tlaþítka opČt aktivuje spojení
s panelem.

úþastníka a stiskne
, pokud volaný souhlasí
spojí hovor stiskem interkomunikaþního tlaþítka.
Numerická klávesnice (pro vložení þísla úþastníka,
maximálnČ 4- místné þíslo volby).
1-2….9-0 Tlaþítka pro vložení þísla úþastníka.
Tlaþítko pro
úþastníkovi.

odeslání

výzvy

k vybranému

Tlaþítko rušící pĜedcházející výbČr.
Pozn.: Stiskem tlaþítka R zrušíte okamžitČ i probíhající
výzvu.
Signalizace LED na klávesnici
Na klávesnici jsou þtyĜi LED signalizující nČkolik
významných stavĤ ústĜedny, když je aktivní pĜipojení a
vstupní panel.
Význam signalizace je podle následující legendy:
LED 1

PAMċġ Signalizuje nepĜijaté hovory.

LED 2

VNċJŠÍ Signalizuje spojení komunikace
ústĜedny se vstupním panelem.

LED 3

INTERKOMUNIKACE
Signalizuje
spojený interkomunikaþní hovor mezi
domovními telefony.

LED 4

LINKA Signalizuje hovor mezi ústĜednou
a domovním telefonem.

23

"

INSTALACE S ÚSTěEDNOU VRÁTNÉHO ART. 153A
Technická data - analogová ústĜedna / telefony
ÚstĜedna:
Pozor:
Napájení: 12 – 13 Vdc
PĜipojení vodiþĤ
Maximální spotĜeba: 260 mA
v mikrotelefonu,
Maximální poþet telefonĤ: 120
poĜadí dle barev.
Popis svorek pĜipojovací svorkovnice ústĜedny
10 svorek – svorky linka (L1 ….. L10)
12 svorek – svorky dekády (D0 ….. D11)
2 svorky – svorky napájení (+ / -)
1 svorka - svorka hovor vstupní panel (A)
1 svorka – svorka digitální signál (TX)
1 svorka – svorka ovládání relé zámku (S)
1 svorka – svorka výzvy z vstupního panelu jedním tlaþítkem (CH)
1 svorka – svorka nepoužívána (F1) pro požadavek výzvy

PĜíklad zapojení telefonu na stoupací vedení.
PĜíklad: v systému se 120 telefony se zapojí
telefon þ. 114 na vodiþe:
- svorka 3 telefonu na svorku D11 ústĜedny,
odpovídá dekádČ 11.
- svorka 2 telefonu na svorku L4 ústĜedny,
odpovídá lince 4.
ObdobnČ telefon þ. 118 bude zapojen na svorky
dekády D11, ale na linku 8.

ÚstĜedna je urþena pro spojení
s domovními telefony art. 887E
osazenými reproduktorem pro výzvu
Sound systém.

Pozor:
pro provoz
s art.153A
odstraĖte
mĤstky.
ART. 887E

SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚSTěEDNY VRÁTNÉHO ART. 153A
S INSTALACÍ TYPU „C“
VEDENÍ K TELEFONģM
Napájecí
zdroj Art. 6836

Stejný postup dodržte pĜi pĜipojení telefonu þ. 5:
- svorka 3 telefonu na svorku D0 ústĜedny,
odpovídá dekádČ 0.
- svorka 2 telefonu na svorku L5 ústĜedny,
odpovídá lince 5.

ÚstĜedna Art. 153A

SCHÉMA cc4471R2
SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚSTěEDNY VRÁTNÉHO ART. 153A S HOVOROVOU JEDNOTKOU ART. 930D
Relé 170/001

VEDENÍ K TELEFONģM
Napájecí
Zdroj Art. 6836

Panel Art. 88T1
Hovorová
jednotka Art. 930D

ÚstĜedna Art. 153A
Elektrický zámek 12 Vac
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SCHÉMA cc4470R2

SCHÉMA ZAPOJENÍ AUDIO VSTUPNÍHO SYSTÉMU S ÚSTěEDNOU
VRÁTNÉHO ART. 153A A VSTUPNÍM PANELEM DIGI BUS

STOUPACÍ VEDENÍ
K TELEFONģM

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Telefon
Art. 887E
ýíslo úþastníka

Relé
170/001

Napájecí
zdroj 6836

Maximální vzdálenost mezi
ústĜednou
a
kterýmkoliv
telefonem je 200 m pĜi prĤĜezu
2
vodiþĤ 0,5 mm .
Maximální vzdálenost mezi
ústĜednou a vstupním panelem
je 100 m.

Vstupní panel
audio DIGI BUS
Art. 8942, 8943/…

ÚstĜedna Art. 153A
Zámek 12 Vac
SCHÉMA cc4469
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VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VARIANTA 1

VARIANTA 2

Schéma zapojení pĜídavného zvonku Art. 2/841

Schéma zapojení pĜídavného zvonku Art. 2/841

Modul pĜídavného zvonku Art. 2/841 opakuje zvuk
výzvy bez zmČny tónu.

Modul pĜídavného zvonku Art. 2/841 opakuje zvuk
výzvy bez zmČny tónu.

Telefon
Art. 6200

Telefon
Art. 6201

PĜídavný
zvonek
Art. 2/841
PĜídavný
zvonek
Art. 2/841
Telefon
Art. 8875
Art. 8872
Art. 8878

Telefon
Art. 8873
Art. 8877

PĜídavný
zvonek
Art. 2/841

PĜídavný
zvonek
Art. 2/841

VARIANTA 3 (7)

VARIANTA 4 (8)

Schéma zapojení tlaþítka výzvy za dveĜmi bytu
s napájecím zdrojem Art. 931, 931A, 938A a 931/0TC
(ze svorky C2).

Schéma zapojení tlaþítka výzvy za dveĜmi bytu
s napájecím zdrojem Art. 6837 a 837/0CT
(ze svorky P2).

PĜi stisknutí tlaþítka výzvy za dveĜmi bytu zazní
na telefonu jiný tón než je tón výzvy od vstupního
panelu.
Telefon Art. 6200

PĜi stisknutí tlaþítka výzvy za dveĜmi bytu zazní
na telefonu jiný tón než je tón výzvy od vstupního
panelu.
Telefon Art. 6201

Tlaþítko výzvy
za dveĜmi bytu
Tlaþítko výzvy
za dveĜmi bytu
Napájecí zdroj

Telefon
Art. 8875
Art. 8872
Art. 8878

Telefon
Art. 8873
Art. 8877

Tlaþítko výzvy
za dveĜmi bytu
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Napájecí zdroj

Tlaþítko výzvy
za dveĜmi bytu

VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VARIANTA 5 (9)
Schéma zapojení Art. 6153 s telefony série 6200,
bez svČtelné signalizace

Telefon
Art. 6200+6153
K napájecím
zdrojĤm Art.931,
931A, 938A,
931/0CT

POPIS MODULU ART. 6153
V telefonech série PETRARCA Art. 6200 – 6201
s reproduktorem pro výzvu umožĖuje modul pĜepínaþe Art.
6153 regulovat hlasitost výzvy i výzvu vypnout. Dále je
vybaven dvČma LED pro signalizaci vypnutí výzvy (þervená
LED) a signalizaci otevĜení dveĜí (zelená LED). PĜi využívání
této signalizace je potĜeba zapojit pĜídavné napájecí zdroje,
jak je nakresleno v následujících schématech.
MONTÁŽ DO TELEFONģ SÉRIE PETRARCA 6200-6201
- otevĜete telefon
- ulomte pĜipravený plastový kryt ve spodní þásti telefonu
- vložte desku na pĜipravené místo a pĜišroubujte šroubem
z dodávky
- odstraĖte vodiþ ze svorky „A“ reproduktoru telefonu
- na svorku „A“ pĜipojte vodiþ ze svorky CN2 desky Art. 6153
- zapojte vodiþ pĜipojený na svorce 6 desky Art. 6153 na
svorku „A“ telefonu
Pozn. Na svorce 7 desky Art. 6153 je vodiþ používaný pro
optickou signalizaci vypnutí výzvy.
PĜepnutí hlasitosti výzvy
vlevo

vpravo

Poloha „0“: výzva vypnuta
Poloha „1“: hlasitost výzvy minimální
Poloha „2“: hlasitost výzvy stĜední
Poloha „3“: hlasitost výzvy maximální

Pozn. PĜi poloze „0“ (výzva vypnuta), pĜi zapojených
svorkách 7-10 signalizuje þervená LED vypnutí výzvy.

VARIANTA 6 (10)
Schéma zapojení Art. 6153 s telefony série 6200,
se svČtelnou signalizací vypnutí výzvy (þervená
LED) a otevĜení dveĜí (zelená LED).
SíĢ

K napájecím zdrojĤm
Art. 931, 931A, 938A,
931/0CT

Napájecí zdroj
Art. 6582

Telefon
Art. 6200+6153

Kontakt
otevĜení
dveĜí (NO)

PĜepínaþem Art. 6153 mĤžeme regulovat ve
tĜech úrovních hlasitost výzvy a výzvu vypnout.
Vypnutí výzvy signalizuje þervená LED.
Pokud je zapojen kontakt (NO) na dveĜích, je
možné signalizovat otevĜení dveĜí zelenou LED.
POZOR
Zapojením svorky 9 Art. 6153 (vodiþ „-„)
aktivujeme signalizaci otevĜení dveĜí.
Zapojením svorky 10 Art. 6153 (vodiþ „+U„)
aktivujeme signalizaci vypnutí výzvy.

Pro napájení signalizaþních LED podle tohoto
schéma je použit pĜídavný napájecí zdroj Art.
6582. S tímto napájecím zdrojem mĤžeme
souþasnČ rozsvítit 25 LED. Pro vyšší poþet LED
je potĜeba použít jiný napájecí zdroj.

DL1 – Signalizace zelená LED: otevĜení dveĜí
DL2 – Signalizace þervená LED: vypnutý
zvonek
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Poznámky:
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N. C3685-1

1-Zašroubujte horní šroub do krabice
(nebo hmoždinky), hlavu nechte
2-3 mm od zdi.
2-ZavČšte telefon na horní šroub
3-Dokonþete upevnČní
zašroubováním spodního šroubu.

OtevĜení telefonu

INSTALACE DOMOVNÍHO TELEFONU

Zapojení provećte podle schéma. PĜi vzdálenosti do 100m použijte vodiþe
prĤĜezu 1mm2.

Vodiþe spoleþné (nutné)
Vodiþe výzvy (nutné)
Vodiþe doplĖkové (pro pĜíslušenství)

SCHÉMA ZAPOJENÍ ART. 885E/S – 885M/S

Napájecí transformátor pĜipevnČte
na DIN lištu nebo na hmoždinky.

Pro vyjmutí jmenovky vyndejte
ze zadní strany krytu panelu
držák jmenovky,
tak jak je znázornČno na obrázku.

CE znaþka shody podle:
1° smČrnic 89/336/CEE+92/31/CEE+93/68/CEE+93/97CEE.
2° smČrnic 73/23CEE+93/68CEE.
Na zaĜízení je vydáno Prohlášení o shodČ v souladu se zákonem
þ.22/1997Sb. Italský výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.

PĜi stisknutí tlaþítka na vstupním panelu se ozve v telefonu tón volání.
Po zvednutí mikrotelefonu mĤžete hovoĜit s volajícím neomezenou dobu.
Pro odemknutí elektrického zámku stisknČte tlaþítko na domovním telefonu.

POUŽITÍ

VLOŽENÍ JMENOVKY

PĜi oddČlování krytu vstupního panelu
od krabice postupujte podle instrukcí:
1 – povolte šroub ve spodní hranČ krytu
2 – lehce odtáhnČte spodní okraj krytu
asi 2cm
3 – tahem dolĤ oddČlte kryt od krabice

INSTALACE VSTUPNÍHO PANELU

Zastoupení pro ýR a SR
ELVI spol. s r.o.
HatČ 545, 26101 PĜíbram
Tel 318 629 704 Fax 318 633 407
www.elvox.cz elvox@elvox.cz

