Nová dimenze
videotelefonů.

Co ještě dodat.
Nejtenčí, nejkompaktnější,
nejednodušší. To je TAB.
V první řadě. Před odhalením technologických detailů se
podívejte na jeho vybranou, pro něj charakteristickou,
estetiku. Podívejte se na něj, protože již na první pohled,
TAB
představuje
opravdovou
revoluci
ve
světě
videotelefonů.
Je jiný než ostatní výrobky Elvox: ultra tenký, s dotykovou
klávesnicí s kapacitní technologií, elegantní a současně
diskrétní. Pokud k tomu přidáte jednoduchost instalace a
jistoty společnosti, která je více než 50 let lídrem v oblasti
komunikace, pak není kde jinde co hledat.



Líbivý a moderní.
Skromný, ale se spoustou funkcí,
jednoduchý, ale ne obyčejný. Unikátní
svého druhu.
Inspirovaný jednoduchostí a decentností, estetický,
charakteristický technologiemi poslední generace,Tab
má kompaktní tvar, dokreslený jemnými liniemi
s zaoblenými rohy, téměř se ztrácí na rovném
povrchu.

Tenký profil.
Vše co je na zdi je silné pouze 2,5 cm.
TAB je inspirován maximální lehkostí: jednoduché
zavěšení na zeď podporuje delikátní design, což
v konečné fázi zdůrazňuje jeho tenký profil.

Černý&Bílý.
Plné barvy, povrch skleněný efekt.
Vzhled pro jakýmkoliv interiér.
Jasný v barvě bílé, svůdný v černé:
Dvě nadčasové barvy se speciálním
skleněným efektem, které vyhovují
jakémukoliv prostředí interiéru. TAB je
obrazem čistoty a nejvyšší elegance.

Kapacitní klávesnice.
Design skrývá hladká tlačítka, moderní
technologie, první v této oblasti.
Komunikace s okolím se stává multisenzorickým
zážitkem: prst klouže po hladkém povrchu a hledá
tlačítko, které tam není.
Oko detekuje intuitivní grafické ikony vztahující se
k požadované funkci. A ucho zachytí křišťálově
čistý zvuk, který potvrzuje správné provedení
příkazu.

3,5“ LCD

Barevný displej
Krásná z každého úhlu pohledu.
Svět mimo zdi domu ještě nikdy
nevypadal tak živě a krásně. Zásluhou
3,5“ obrazovky je vytvořen autentický
obraz toho, kdo zvoní u vašich dveří a
žádá o povolení ke vstupu.

Programování
funkcí.
TAB mluví čistě:
rozumět budete velmi dobře
Funkce otevření zámku, funkce vypnutí zvonku
v průběhu volání a ještě autoaktivace a aktivace
osvětlení schodiště. Dále 4 programovatelná
tlačítka pro interkomunikační volání nebo
doplňkové funkce.
Grafické ikony jsou: jednoduché, jasné a
podsvícené, aby váš příkaz byl správný a dobře
provedený.

TAB jr.
Pro ty, kterým stačí
nejnutnější.
Menší než předchozí a ve skutečnosti: TAB
junior je mladší bratr TAB, určený pro ty, kteří
nepotřebují funkci videa. Domovní telefon,
stejná technologie, kvalita, design a hlavní
funkce.

Pohled z blízka
Detaily, které dělají rozdíl.

Profil
Tenký: tělo TAB má tloušťku
pouze 2,5 cm. Díky
upevňovacímu držáku se
snadno připevní na stěnu.

Vzhled
TAB je k dispozici v bílé a
černé barvě: obě verze jsou
zpracovány tak, aby bylo
dosaženo zvláštního
leštěného efektu, typického
pro technologie posledních
generací.

Zvonek
V paměti TAB je uloženo 10
různých melodií: stačí
vybrat tu, kterou preferujete
a pak nastavit hlasitost
podle vašich potřeb a přání.

Barevný displej
Pro přenos obrazu je použit
3,5“ displej. TAB přenáší
barevné obrázky ve vysokém
rozlišení.

Kapacitní klávesnice
TAB je první domovní
videotelefon s tlačítky
skrytými v rovné hladké ploše.
Žádné navíšení, v souladu
s minimálním designem
celého přístroje. 8 funkcí,
z nichž 4 základní a 4
programovatelné pro
interkomunikační volání nebo
doplňkové služby.

Použitelnost
TAB je vybaven cívkou, která
umožňuje používaní přístroje
lidmi s vadou sluchu, kteří
používají naslouchátka.
Kromě toho, má podsvícenou
klávesnici: při aktivaci funkce
se rozsvítí příslušná ikona.

Technologie Due Fili.
Na jeden kabel připojíte 200 uživatelů:
to je ale komunikace.
Snadná instalace: to je základní princip technologie Due Fili Elvox. Digitální
signály jsou přenášeny kabelem s pouze dvěma nepolarizovanými vodiči.
To urychluje a zjednodušuje kabeláž. Prostřednictvím nich je přenášeno
napájení, audio – video signál a všechna data systému. Vstupní panely, napájecí
zdroje, rozdělovače, telefony a videotelefony mezi sebou dokonale komunikují.

Jednoduchá instalace.
V mžiku, dokonce i na stávajících systémech.
Videotelefon TAB je vybaven držákem na stěnu: to umožňuje jednoduše ho
instalovat do každé bytové jednotky, ať už v nové výstavbě nebo při rekonstrukci.
Držák je možné instalovat přímo na stěnu i na obdélníkovou 3 modulovou nebo
kruhovou krabici průměru 60 nebo 70 mm. TAB lze snadno instalovat do již
stávajících zařízení technologie Due Fili. Na příklad v případě obytných
komplexů, v kterých byly plánovány jiné přístroje nebo přístroje starší, v případě
rekonstrukce některých bytů, může být instalován TAB jednoduše a rychle, při
zachování ostatních již instalovaných videotelefonů a vstupních panelů.

Videotelefony
Videotelefon pro systém Due Fili
Videotelefon s mikrotelefonem a 3,5“ barevným displejem je vyroben
z termoplastu. Vybaven je 4 hlavními tlačítky pro základní funkce
video systému: otevření zámku, autoaktivaci, doplňkovou funkci
(rozsvícení schodiště apod.), vypnutí zvonku a 4 dalšími
programovatelnými tlačítky pro aktivaci až 4 dalších funkcí nebo
interkomunikačních volání.
Umožňuje nastavit: hlasitosti vyzvánění, vypnutí vyzvánění s aktivací
funkce „Zmeškané volání“a výběr melodie zvonění. Dále akusticky
rozlišit zvonění z různých míst: např. z vstupního panelu, za dveřmi
bytu, interkomunikační výzvu.
Kontrolkami LED signalizuje otevření dveří / vrat a „Zmeškané
volání“ (až 4 výzvy na videotelefonu s vypnutým zvoněním).
Používá se v systému Due FILI s napájecím zdrojem art. 6922.
Videotelefony art. 7529/D a 7529/D04 jsou vybaveny funkcí pro
komunikaci nedoslýchavých osob, které používají naslouchátka.

Ovladače a zapojení
A) Ovladač pro nastavení jasu.
B) Ovladač pro nastavení kontrastu.
C) Ovladač pro nastavení sytosti barev.
D) Svorkovnice pro připojení videotelefonu: k zařízení Due Fili,
eventuelně pro přídavné napájení, přídavný zvonek a připojení
tlačítka výzvy za dveřmi bytu.

Technická charakteristika
• Videotelefon na stěnu z plastu ABS s leštěnou přední stěnou.
• Napájení sběrnicí Due Fili.
• Spotřeba:
- pohotovostní 7 mA
- maximální proud při hovoru 150 mA
- špičkový proud po dobu zvonění 200 mA
• LCD displej 3,5“
• Dotyková klávesnice s podsvícenými symboly (při aktivaci).
• Provozní teplota 0° až 40°C.
• Elektronické vyzvánění, 10 různých melodií s odlišeným voláním
z vstupního panelu, interkomunikačním a za dveřmi bytu.
• Výstup pro přídavný zvonek art. 860A nebo relé art. 170/101.
• Vstup pro výzvu za dveřmi bytu.
• Vstup pro přídavné napájení napáječem art. 6923.
• Připravený pro instalaci na povrch s kovovou zavěšovací deskou
uchycenou na stěnu nebo na krabici (přímo na stěnu
hmoždinkami, na zazděnou krabici 3 modulovou nebo kruhovou
Ø 60 - 70 mm).
• Rozměry videotelefonu s zavěšeným mikrotelefonem jsou
160x180x45 mm.
• Videotelefona TAB může být kombinována s videotelefony
ostatních sérií a zapojeny s vstupními panely série Due Fili.

Zapojovací svorkovnice, nastavení jasu a kontrastu

Dotyková klávesnice a světelná signalizace
Tlačítko autoaktivace.
Tlačítko pro vypnutí zvonku a signalizaci:
- blikající světlo signalizuje příjem výzvy (z
vstupního panelu nebo interkomunikační).
- trvale svítící signalizuje vypnutí zvonku.
- trvale svítící s bliknutím každých 10s, při
vypnutí zvonku signalizuje „Zmeškané
volání“ ze vstupního panelu.
Doteková klávesnice se světelnou signalizací

Tlačítko pro otevření zámku.
trvale svítí, když jsou dveře otevřeny.

Funkce 1 (Rozsvícení schodiště): pro
doplňkovou funkci.
Programovatelná tlačítka pro aktivaci
dopnkových funkcí nebo interkomunikačních
volání.

Videotelefony
Videotelefony série TAB
7529
7529/D

/04
04

Videotelefon série TAB, na stěnu, s kapacitní klávesnicí pro ovládání hlavních funkcí videosystému. Pro systém Due Fili.
Videotelefon série TAB, na stěnu, s kapacitní klávesnicí pro ovládání hlavních funkcí videosystému. Upravený pro
nedoslýchavé osoby používající naslouchátka. Pro systém Due Fili.

7529
7529/D
bílý

7529/04
7529/D04
černý

Instalace na stěnu s obdélníkovou krabicí

Upevňovací deska

Instalace na stěnu s kruhovou krabicí

Upevňovací deska

Telefony
Telefon pro systém Due Fili
Telefon s mikrotelefonem je vyroben z termoplastu. Vybaven je 4
hlavními tlačítky pro základní funkce video systému: otevření zámku,
autoaktivaci, doplňkovou funkci (rozsvícení schodiště apod.), vypnutí
zvonku a 4 dalšími programovatelnými tlačítky pro aktivaci až 4
dalších funkcí nebo interkomunikačních volání.
Umožňuje provézt nastavení: hlasitosti vyzvánění, vypnutí vyzvánění
s aktivací funkce „Zmeškané volání“a výběr melodie zvonění. Dále
akusticky rozlišit zvonění z různých míst: např. z vstupního panelu,
za dveřmi bytu, interkomunikační výzvu.
Kontrolkami LED signalizuje otevření dveří / vrat a „Zmeškané
volání“ (až 4 výzvy na telefonu s vypnutým zvoněním).
Používá se v systému Due Fili s napájecím zdrojem art. 6922.
Telefony art. 7509/D a 7509/D04 jsou vybaveny funkcí pro
komunikaci nedoslýchavých osob, které používají naslouchátka.

Ovladače a zapojení
A) Svorkovnice pro připojení telefonu: k zařízení Due Fili,
přídavného zvonku a připojení tlačítka výzvy za dveřmi bytu.

Technická charakteristika
• Telefon na stěnu z plastu ABS s leštěnou přední stěnou.
• Napájení sběrnicí Due Fili.
• Spotřeba:
- pohotovostní 7 mA
- maximální proud při hovoru 60 mA
- špičkový proud po dobu zvonění 100 mA
• LCD displej 3,5“
• Dotyková klávesnice.
• Provozní teplota 0° až 40°C.
• Elektronické vyzvánění, 10 různých melodií s odlišeným voláním
z vstupního panelu, interkomunikačním a za dveřmi bytu.
• Výstup pro přídavný zvonek art. 860A nebo relé art. 170/101.
• Vstup pro výzvu za dveřmi bytu.
• Připravený pro instalaci na povrch přímo na zeď nebo na krabici
(přímo na stěnu hmoždinkami, na zazděnou krabici 3 modulovou
nebo kruhovou Ø 60 - 70 mm).
• Rozměry videotelefonu s zavěšeným mikrotelefonem jsou
105x180x35 mm.
• Telefon TAB může být kombinována s telefony a videotelefony
ostatních sérií a zapojen s vstupními panely série Due Fili.

Zapojovací svorkovnice

Dotyková klávesnice a světelná signalizace
Tlačítko autoaktivace.
Tlačítko vypnutí zvonku.
Tlačítko pro otevření zámku.
Funkce 1 (Rozsvícení schodiště): pro
doplňkovou funkci.
Programovatelná tlačítka pro aktivaci
doplňkových funkcí nebo interkomunikačních
volání.
Signalizace:
- blikající světlo signalizuje příjem výzvy (z
vstupního panelu nebo interkomunikační).
- trvale svítící signalizuje vypnutí zvonku.
- trvale svítící s bliknutím každých 10s, při
vypnutí zvonku signalizuje „Zmeškané
volání“ ze vstupního panelu.

Signalizace:
- trvale svítí, když jsou dveře otevřeny.

Doteková klávesnice se světelnou signalizací

Telefony
Telefony série TAB
7509

/04

Telefon série TAB, na stěnu, s kapacitní klávesnicí pro ovládání hlavních funkcí videosystému. Pro systém Due Fili.

7529/D

04

Telefon série TAB, na stěnu, s kapacitní klávesnicí pro ovládání hlavních funkcí videosystému. Upravený pro nedoslýchavé
osoby používající naslouchátka. Pro systém Due Fili.

7509
7509/D
bílý

7509/04
7509/D04
černý

Instalace na stěnu s obdélníkovou krabicí

Upevňovací základna

Instalace na stěnu s kruhovou krabicí

Upevňovací základna

Videotelefony
Zařízení
6922 - Napájecí zdroj Due Fili 28Vdc 60W

Základní technické parametry

Základní napájecí zdroj pro systém domovních telefonů a
videotelefonů Due Fili. Současně může napájet až 3 jednotky, pro
další jednotky je nutné přidat napájecí zdroj art. 6923.
V případě, že spotřeba je vyšší než 3 jednotky je nutné přidat
napájecí zdroj art.6923 pro napájení vstupních panelů a
videotelefonů a napájecí zdroj art. 6922 nechat pro napájení
ostatních zařízení systému.

•
•
•
•

Soulad s předpisy
Směrnice pro bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí,
Směrnice EMC
Normy EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Napájecí napětí 110 – 240Vac 50 – 60Hz 60W.
Výstupní napětí 1/2, B1/B2: 30Vdc.
Elektronická vnitřní ochrana na primáru, neobnovitelná.
Napájecí zdroj má dva typy ochrany, s indikací stavu červenou a
zelenou LED.
• Provozní teplota 0°až +40°C.
• Uložený ve skříňce z technopolymeru třídy V0, 8 modulů
DIN 17,5 mm.
• Maximální rozměry: 140x115x65 mm.

6923 - Přídavný napájecí zdroj Due Fili 28Vdc 15VA

Základní technické parametry

Přídavný napájecí zdroj se používá v systému Due Fili pro napájení
elektronických vstupních panelů a videotelefonů na podporu
hlavního napájecího zdroje art. 6922.
Přídavné napájení je potřeba při více vstupních panelech video a
nebo, když je aktivováno více videotelefonů současně na jednu
výzvu. Napáječ může napájet pouze konkrétní přístroj, panel nebo
videotelefon.

• Napájecí napětí 230Vac 50Hz 15VA.
• Výstupní napětí naprázdno 28Vdc, 26Vdc při přerušovaném
zatížení 0,5A, PTC ochrana pro doplňkové služby.
• PTC ochrana na primáru proti přetížení a zkratům.
• Uložený ve skříňce z technopolymeru třídy V0, 4 moduly
DIN 17,5 mm.
• Maximální rozměry: 75x100x65 mm.

Soulad s předpisy
Směrnice pro bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí,
Směrnice EMC
Normy EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

692D - Rozdělovač video Due Fili pasivní
Pasivní video rozdělovač je zařízení, které umožňuje rozdělení video
signálů na více oddělených výstupů. Použije se například, když
signál výzvy přenášíme na více videotelefonů současně (zapojení do
hvězdy).

692D/2 - Rozdělovač video Due Fili aktivní
Aktivní video rozdělovač je zařízení schopné zesilovat video signál,
aby byl k dispozice na více oddělených výstupech. V praxi rozděluje
signál současně na určitý počet cílů. Použije se například, když
signál výzvy přenášíme na více videotelefonů současně (zapojení do
hvězdy).
Soulad s předpisy
Směrnice EMC
Normy EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Soulad s předpisy
Směrnice EMC
Normy EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Nastavení můstků
Pro úpravu úrovně signálu
pozice H: vysoká úroveň
pozice M: střední úroveň
pozice L: nízká úroveň
Pro zakončení BUS
pozice A: žádné zakončení
pozice B: zakončení 100 Ohm
pozice C: zakončení 50 Ohm

Videotelefony
Zařízení
Napájecí zdroj Due Fili
6922

Základní napájecí zdroj ve skříňce DIN 8 modulů / 17,5 mm, používá se pro napájení domovních telefonů, videotelefonů a panelů.
Napájecí napětí 110 – 240 Vac 50 – 60 Hz 60 W. PTC ochrana proti přetížení a zkratům. Rozměry s kryty svorkovnic: 140x115x65 mm.

6922

Přídavný napájecí zdroj Due Fili
6923

Napájecí zdroj ve skříňce DIN 4 moduly / 17,5 mm, používá se pro napájení ústředny, paralelních panelů, paralelních videotelefonů se
současným spínáním. Napájecí napětí 230 Vac 50 Hz 15 VA. PTC ochrana proti přetížení a zkratům. Rozměry s kryty svorkovnic:
70x115x65 mm.

6923

Rozdělovač video Due Fili
692D
692D/2

Pasivní patrový rozdělovač na přizpůsobení impedance video signálu pro vyvážení připojovacích linek. V krabičce DIN 1modul / 17,5 mm.
Rozměry: 60x82x21 mm.
Aktivní patrový rozdělovač na přizpůsobení impedance video signálu pro vyvážení připojovacích linek. V krabičce DIN 4modul / 17,5 mm.
Rozměry: 70x115x50 mm.

692D

692D/2

Videotelefony
Zařízení
692C Koncentrátor Due Fili
Koncentrátor se používá pro paralelní zapojení více vstupních
panelů. Má 4 výstupy pro 4 panely, pro větší počet panelů je možné
zapojit více koncentrátorů do série (maximálně 2).
Soulad s předpisy
Směrnice EMC
Normy EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

692S Separátor Due Fili
Používá v systému Due Fili pro vytvoření oddělených komunikačních
sítí v jednom systému připojenému k napájecímu zdroji art. 6922.
Používá se v následujících případech:
• v komplexech budov v nichž je jeden nebo více hlavních vstupních
panelů, jeden nebo více domů s vnitřními podružnými vstupními
panely. Jeden separátor pro každý dům.
• v systémech kde jsou k telefonům a videotelefonům připojeny
panely za dveřmi bytu. Jeden separátor pro každý panel za
dveřmi bytu.
• v systémech kde jsou interkomunikační telefony a videotelefony,
které nemají blokovat komunikaci ostatních přístrojů během
konverzace.
• v systému může být instalováno maximálně 16 separátorů.
• programování zařízení se provádí k tomu určenými můstky
dodávanými s zařízením.

Popis svorek
1,2
1A,2A
1B,2B
1C,2C
1D,2D
+/-

sběrnice BUS, vedení k telefonům / videotelefonům
sběrnice BUS, pro zapojení 1 – panelu audio video
sběrnice BUS, pro zapojení 2 – panelu audio video
sběrnice BUS, pro zapojení 3 – panelu audio video
sběrnice BUS, pro zapojení 4 – panelu audio video
přídavné napájení, pro připojení napáječe art. 6923

Soulad s předpisy
Směrnice EMC
Normy EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

69PH Digitální relé Due Fili, 2 výstupy

Základní technické parametry

Programovatelné zařízení obsahující dvě nezávislá relé, které jsou
programována samostatně nebo ve vzájemném vztahu. Základní
funkce jsou programovatelné manuálně, funkce pokročilé pomocí
programátoru art. 950C nebo software SaweProg. V základním
nastavení může být použito jako monostabilní relé (nastavení
default) nebo jako opakovač volání (po naprogramování). Relé
modulu 69PH mohou být aktivována tlačítky z telefonu /
videotelefonu nebo výzvou: z vstupního panelu, interkomunikačního
telefonu / videotelefonu, ústředny vrátného nebo tlačítkového
modulu art. 6120.

• Maximální zatížení kontaktů (na svorkách 1C/NO/NC, 2C/NO/NC:
230V 6A / AC1 (zatížení ohmické nebo mírně induktivní).
• Napájení z sběrnice BUS Due Fili.
• Spotřeba 1,8mA v pohotovostním režimu, 15mA v provozu, 80mA
na 80ms špičkový proud.
• Provozní teplota: 0°- 40°C.
• Uložený ve skříňce 4 moduly DIN / 17,5 mm.
• Maximální rozměry: 70x115x50 mm.

Soulad s předpisy
Směrnice pro bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí,
Směrnice EMC
Normy EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Videotelefony
Zařízení
Koncentrátor Due Fili
692C

Koncentrátor ve skříňce DIN 4 moduly / 17,5 mm, pro připojení až 4 vstupních panelů paralelně, z nichž nejméně jeden je panel video.
Vyžaduje přídavné vnější napájení. Rozměry s kryty svorkovnic: 70x115x50 mm.

692C

Separátor Due Fili
692S

Separátor pro oddělení komunikačních sítí, používá se u interkomunikačních sítí, panelů za dveřmi bytu a v komplexech budov. Rozměry
s kryty svorkovnic: 70x115x50 mm.

692S

Digitální relé Due Fili
69PH

Programovatelné zařízení obsahující dvě nezávislá relé, které jsou programována samostatně nebo ve vzájemném vztahu. Základní
funkce jsou programovatelné manuálně, funkce pokročilé pomocí programátoru art. 950C nebo software SaweProg. V základním
nastavení může být použito jako monostabilní relé (nastavení default) nebo jako opakovač volání (po naprogramování). Maximální
zatížení kontaktů (na svorkách 1C/NO/NC, 2C/NO/NC: 230V 6A / AC1 (zatížení ohmické nebo mírně induktivní). Ve skříňce DIN 4
moduly / 17,5 mm. Rozměry s kryty svorkovnic: 70x115x50 mm.

69PH

Videotelefony
Příklady instalace
Videotelefonní systém Due Fili s jedním vstupním panelem a několika telefony a videotelefony
Uvedené příklady ukazují zařízení videotelefonního systému Due Fili domu s jedním vstupním panelem a několika vnitřními jednotkami video /
audio. Všechny videotelefony / telefony mohou mít mezi sebou interkomunikaci, volání ze vstupního panelu má přednost před všemi, i probíhajícími
hovory.
A1:
A2:
B:
C1:
D:
F:

Videotelefon art. 7529, 7529/D.
Domovní telefon art. 7509, 7509/D.
Napájecí zdroj art. 6922.
Elektronický panel video Due Fili série 1200, 1300, 3300, 8000, poštovní schránky, Inox Flat, Patavium.
Elektrický zámek 12V.
Video rozdělovač art. 692D nebo 692D/2.

Příklad zapojení s video rozdělovačem

Počet vodičů

Příklad zapojení vstup / výstup

Telefony
Příklady instalace
Systém domovních telefonů Due Fili s jedním vstupním panelem a několika telefony
Uvedené příklady ukazují zařízení telefonního systému Due Fili domu s jedním vstupním panelem a několika vnitřními jednotkami audio. Všechny
telefony mohou mít mezi sebou interkomunikaci, volání ze vstupního panelu má přednost před všemi, i probíhajícími hovory.
A2:
B:
C2:
D:
F:

Domovní telefon art. 7509, 7509/D.
Napájecí zdroj art. 6922.
Elektronický panel video Due Fili série 1200, 1300, 3300, 8000, poštovní schránky, Inox Flat, Patavium.
Elektrický zámek 12V.
Video rozdělovač art. 692D nebo 692D/2.

Příklad zapojení do hvězdy

Počet vodičů

Příklad zapojení vstup / výstup

Videotelefony
Příklady instalace
Videotelefonní systém Due Fili s jedním vstupním panelem a nezávislou interkomunikační sítí
Příklad ukazuje zařízení videotelefonního systému Due Fili domu s jedním vstupním panelem a několika vnitřními jednotkami video / audio,
s nezávislou interkomunikační sítí videotelefonů a telefonů.
A1:
A2:
B:
C1:
D:
F:
G:

Videotelefon art. 7529, 7529/D.
Domovní telefon art. 7509, 7509/D.
Napájecí zdroj art. 6922.
Elektronický panel video Due Fili série 1200, 1300, 3300, 8000, poštovní schránky, Inox Flat, Patavium.
Elektrický zámek 12V.
Video rozdělovač art. 692D nebo 692D/2.
Separátor art. 692S.

Počet vodičů

Telefony
Příklady instalace
Systém domovních telefonů Due Fili s jedním vstupním panelem a nezávislou interkomunikační sítí
Příklad ukazuje zařízení telefonního systému Due Fili domu s jedním vstupním panelem a několika vnitřními jednotkami audio, s nezávislou
telefonní interkomunikační sítí.
A2:
B:
C2:
D:
F:
G:

Domovní telefon art. 7509, 7509/D.
Napájecí zdroj art. 6922.
Elektronický panel video Due Fili série 1200, 1300, 3300, 8000, poštovní schránky, Inox Flat, Patavium.
Elektrický zámek 12V.
Video rozdělovač art. 692D nebo 692D/2.
Separátor art. 692S.

Počet vodičů

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

