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Audio a video súpravy

Najširšia ponuka audio a video súprav
Spoločnosť Videx sa snaží neustále rozširovať sortiment

a spínacích techník hlasu. Táto technológia bola

audio a video systémov a tiež pracuje na vývoji nových

začlenená do výroby už pri moduloch sérií 4000 a 8000

výrobkov. Radi by sme vám predstavili dva nové prírastky

a do posledného radu audio a videotelefónov.

videotelefónov:

Všetky audio a video súpravy sérií 4000 a 8000

- 3600 Compact – kompaktný farebný videotelefón

v súčasnosti ponúkajú širokú škálu funkcií, vrátane

- 5000 Eclipse Slim Line – tenučký farebný videotelefón

interkomunikačných zariadení (medzi videotelefónmi

Séria videotelefónov 3600 Compact je veľmi podobná

v jednom byte, alebo medzi bytmi), časovanej funkcii

svojmu predchodcovi, videotelefónom série 3000, avšak

„súkromie“ s LED indikátormi, monitorovanie dverí,

k dispozícii je len v jednom farebnom vyhotovení.

vizuálne a zvukové indikátory pre nastavenie chodu

Doteraz používané monitory CRT sa pomaly nahrádzajú

systému, vstupy pre „push to exit“ službu, možnosti pre

štandardnými 3,5“ vysokokvalitnými LCD monitormi,

viacero vstupných brán (až 4 dvere) a použitie

ktoré sa v krátkom čase stanú štandardnou súčasťou

šesťdrôtovej zbernice pre 1 a 2-cestné systémy.

video súprav Videx.

Pri všetkých súpravách sérií 4000 a 8000 je možnosť

Séria 3600 v súčasnosti ponúka nasledovné modely

integrovania kódového zámku (čo umožňuje užívateľom

videotelefónov:

otvoriť dvere po zadaní prístupového kódu). Bezdotyková

- Art.3688 pre použitie pre dvojdrôtové farebné video

čítačka kariet je k dispozícii pre súpravy série 4000 (kde

súpravy Videx (CESVK)
- Art.3656 pre použtie pre šesťdrôtové farebné video
súpravy Videx (CVK4K, CVK8K a CVR4KV)

môže užívateľ otvoriť dvere priložením prívesku – čipu
alebo čítacej karty).
Všetky série video súprav sú v súčasnosti k dispozícii

Séria videotelefónov 5000 Eclipse Slim Line so škálou

s farebným alebo čiernobielym displejom (výroba

farebných monitorov ponúka rovnaké funkcie ako

čiernobielych displejov bude postupne ukončená).

štandardná séria 5000, ale sú vyhotovené v novom

Súpravy sa vyhotovujú v dvoch verziách, a to ako

tenkom dizajne, kde hĺbka telefónnej jednotky je užšia

povrchové alebo zápustné pod omietku. Všetky verzie sú

o 19 mm oproti štandardu (z 53 na 34 mm). Telefóny tejto

k dispozícii v rôznych vyhotoveniach, ktoré nájdete v tejto

novej série obsahujú vstavané konektory a dosky na

brožúre na stranách 32 a 33.

upevnenie na stenu, ktoré sú umiestnené v spodnej časti

Videotelefóny je možné rozšíriť o pamäťovú kartu,

prístroja. Sériu 5000 Slim Line je možné inštalovať aj pod

ktorú je potrebné objednať dopredu. Táto umožňuje

omietku. V dôsledku tenšieho dizajnu nie je možné

záznamy návštev podľa dátumu a času. Záznamy môžu

použiť voliteľné telefónne slúchadlo.

byť zachytené manuálne stlačením príslušného tlačidla

Tento katalóg obsahuje audio a video súpravy série

na videotelefóne alebo nastavené na automatické

8000, dvojdrôtové súpravy série 4000, audio a video

zaznamenávanie. Pamäť telefónu je potrebné objednať

antivandal súpravy série a GSM súpravy série 4000

pridaním kódu /MV ku základnému kódu video súpravy.

(s použitím štvorpásmovej GSM mobilnej technológie),

Všetky audio súpravy je možné pomocou

ktoré majú vedúce postavenie na trhu.

štandardných modulárnych systémov (v rozsahu série

Video a audio súpravy Videx nie sú typické len svojím

4000 a 8000) na želanie zákazníka rozšíriť až do 12

moderným dizajnom, ale aj zapracovaním

tlačidiel na vyzvonenie.

najmodernejších mikroprocesorových technológií

Video súpravy BUS2, séria 4000

Video súpravy

CESVK-1S

2 tlačidlá

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž

Dvojdrôtová video súprava CESVK
Súprava CESVK je novinkou medzi video súpravami, komunikácia (audio, video, dáta) prebieha
len po dvoch vodičoch. Súprava technologicky vychádza zo systému VX2300 (BUS2 video), je teda schopná využívať všetky zariadenia tohoto systému (audio
a videotelefóny, handsfree prístroje, distribútory, prepínače vchodov, napájacie zdroje,...). Ponúka tiež rovnaké funkcie a možnosti:
- možnosť rizšírenia systému pre viac vchodov pomocou prepínacieho relé Art.2301N
- možnosť rozšírenia systému až pre 7 účastníkov (vyžaduje hovorovú jednotku Art.4333 s firmwarom verzie 2.0 a vyšším)
- možnosť pripojenia až 4 prístrojov paralelne pomocou distribútorov Art.317
- interkomunikácia medzi prístrojmi na rovnakej adrese (v tom istom byte) alebo medzi adresami (medzi bytmi)
- možnosť pripojenia zbernicového relé Art.2305 pre ďalšie funkcie (spínanie osvetlenia, otváranie brány,...)
- vizuálna a zvuková signalizácia stavu hovorovej jednotky/volania (obsadené, volanie účastníka, prebiehajúci hovor, uvolnenie dverného zámku) – podpora
handicapovaných
- spätné monitorovanie (možnosť voľby vchodu v systémoch a viacerých vchodoch)
- lokálne vyzváňanie s odlišným vyzváňacím tónom ako je hovorová jednotka
- možnosť zapnutia funkcie „Súkromie” (programovateľný čas vypnutia vyzváňania alebo vypnutie vyzváňania „na stálo”)
- nastaviteľné časy vyzváňania, volania a otvárania dverí
- nastavenie relé hovorovej jednotky na spínanie v režime pulzového obvodu alebo na bezpotencionálne spínanie
Štandardné farebné vyhotovenie je leštená nehrdzevejúca oceľ na module kamerovej jednotky, rámček je v tmavom vyhotovení. Ďalšie farebné vyrianty sú totožné
so sériou 4000, moduly a rámčeky je možné ľubovoľne kombinovať.

CESVK-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu farebnú kamerovú jednotku Art.4333-1/COLOR s automatickou clonou, bielym prisvietením a jedným tlačidlom.
1 masívny montážny rámček s krabičkou na zapustenú montáž Art.4851.
1 farebný videotelefón Art.3688 série 3600, s 3,5“ farebným TFT monitorom a tromi tlačidlami („otvorenie dverí/interkomunikačný hovor“, „spätný hovor“
a „Súkromie, Odmietnutie hovoru/Servisné tlačidlo“) a LED signalizáciou („zapnuté“, „otvorené dvere“ a „Súkromie“) Elektronické vyzváňanie s možnosťou
nastavenia troch stupňov hlasitosti. Možnosť nastaviť farbu a jas obrazu. Pre videotelefón je potrebný montážny chrbát na stenu Art.5980.
1 napájací zdroj Art.2321, 9 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 29 x 45 x 13 cm, celková hmotnosť 3,8 kg.

CESVK-2
Ako CESVK-1/ECLIPSE, ale pre 2 účastníkov (kamerová jednotka s dvoma tlačidlami, 2 x videotelefón, 2 x montážny chrbát).
Balenie: kartónová krabica 26 x 29 x 25 cm, celková hmotnosť 4,15 kg.

CESVK-1S, CESVK-2S
Ako verzia na zapustenú montáž, ale s rámčekom Art.4881 na povrchovú montáž. Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale s hmotnosťou 4,1 a 4,45 kg.
Montážny rámček, predná plocha modulu a videotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 a 7 na strane 33. Vaše
požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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2 tlačidlá

Zapustená
montáž

CESVK-1S/ECLIPSE

Video súpravy BUS2, séria 4000

Video súpravy

Povrchová
montáž

Dvojdrôtová video súprava CESVK/ECLIPSE
Súprava CESVK/ECLIPSE je novinkou medzi video súpravami, komunikácia (audio, video, dáta) prebieha len po dvoch vodičoch. Súprava technologicky
vychádza zo systému VX2300 (BUS2 video), je teda schopná využívať všetky zariadenia tohoto systému (audio a videotelefóny, handsfree prístroje,
distribútory, prepínače vchodov, napájacie zdroje,...). Ponúka tiež rovnaké funkcie a možnosti:
- možnosť rizšírenia systému pre viac vchodov pomocou prepínacieho relé Art.2301N
- možnosť rozšírenia systému až pre 7 účastníkov (vyžaduje hovorovú jednotku Art.4333 s firmwarom verzie 2.0 a vyšším)
- možnosť pripojenia až 4 prístrojov paralelne pomocou distribútorov Art.317
- interkomunikácia medzi prístrojmi na rovnakej adrese (v tom istom byte) alebo medzi adresami (medzi bytmi)
- možnosť pripojenia zbernicového relé Art.2305 pre ďalšie funkcie (spínanie osvetlenia, otváranie brány,...)
- vizuálna a zvuková signalizácia stavu hovorovej jednotky/volania (obsadené, volanie účastníka, prebiehajúci hovor, uvolnenie dverného zámku) – podpora
handicapovaných
- spätné monitorovanie (možnosť voľby vchodu v systémoch a viacerých vchodoch)
- lokálne vyzváňanie s odlišným vyzváňacím tónom ako je hovorová jednotka
- možnosť zapnutia funkcie „Súkromie” (programovateľný čas vypnutia vyzváňania alebo vypnutie vyzváňania „na stálo”)
- nastaviteľné časy vyzváňania, volania a otvárania dverí
- nastavenie relé hovorovej jednotky na spínanie v režime pulzového obvodu alebo na bezpotencionálne spínanie
Štandardné farebné vyhotovenie je leštená nehrdzevejúca oceľ na module kamerovej jednotky, rámček je v tmavom vyhotovení. Ďalšie farebné vyrianty sú
totožné so sériou 4000, moduly a rámčeky je možné ľubovoľne kombinovať.

CESVK-1/ECLIPSE
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu farebnú kamerovú jednotku Art.4333-1/COLOR s automatickou clonou, bielym prisvietením a jedným tlačidlom.
1 masívny montážny rámček s krabičkou na zapustenú montáž Art.4851.
1 farebný handsfree videotelefón Art. SL5488 s 3,5’’ farebným LCD displejom.
1 napájací zdroj Art.2321, 9 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 29 x 45 x 13 cm, celková hmotnosť 4,3 kg.

CESVK-2/ECLIPSE
Ako CESVK-1/ECLIPSE, ale pre 2 účastníkov (kamerová jednotka s dvoma tlačidlami, 2 x videotelefón, 2 x montážny chrbát).
Balenie: kartónová krabica 26 x 29 x 25 cm, celková hmotnosť ČB vyhotovenia 5,15 kg, farebného vyhotovenia 4,35 kg.

CESVK-1S/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE
Ako verzia na zapustenú montáž, ale s rámčekom Art.4881 na povrchovú montáž.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale s hmotnosťou 4,6 a 5,45 kg.
Montážny rámček, predná plocha modulu a videotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 a 7 na strane 33.
Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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Video súpravy, séria 4000

Video súpravy

Zapustená Povrchová
montáž
montáž

CVK4K-S

2 tlačidlá

Video súprava CVK4K
Súprava CVK4K ponúka veľa možností riešenia video systému, vďaka čomu je dosiahnutá vysoko flexibilná inštalácia.
- možnosť pripojenia až 4 vonkajších staníc s až 2 vyzváňacími tlačidlami pre 2 rôzne videotelefóny
- možnosť pripojenia až 3 interných zariadení paralélne (prídavný telefón, prídavný zvonček, prídavný audiotelefón)
- vizuálna a zvuková signalizácia o stave hovorovej jednotky/hovoru (obsadené, volanie účastníka, prebiehajúci hovor, uvoľnenie zámku dverí) –
podpora hendikepovaných
- spätné monitorovanie (možnosť voľby vchodu v systémoch s viacerými vchodmi)
- interkomunikácia medzi internými videotelefónmi
- lokálne vyzváňanie s odlišným vyzváňacím tónom ako pri hovorovej jednotke
- možnosť zapnutia funkcie „Súkromie“ (programovateľná doba vypnutia vyzváňania, alebo vypnutie vyzváňania „na stálo“)
- nastaviteľná doba vyzváňania, volania a otvorenia dverí
- relé kontakt pre elektronický zámok
- napájací zdroj môže byť pripojený k videotelefónu alebo k vonkajšej stanici

CVK4K
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu kamerovú jednotku Art.4833-1/C ktorá obsahuje CCD farebnú kameru s vysokokvalitným objektívom s automatickou clonou
a bielym LED osvetlením. Štandardné vyhotovenie prednej dosky modulu je leštená nerez oceľ.
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.4851. Štandardné vyhotovenie je tmavá šedá.
1 farebný videotelefón Art.3656 série 3600, s 3,5“ farebným TFT monitorom a tromi tlačidlami („otvorenie dverí/interkomunikačný hovor“,
„spätný hovor“ a „Súkromie, Odmietnutie hovoru/Servisné tlačidlo“) a LED signalizáciou („zapnuté“, „otvorené dvere“ a „Súkromie“).
Elektronické vyzváňanie s možnosťou nastavenia troch stupňov hlasitosti. Možnosť nastaviť farbu a jas obrazu. Pre videotelefón je potrebný
montážny chrbát na stenu Art.5980.
1 napájací zdroj Art.850K, 5 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 43 x 27 x 10 cm, celková hmotnosť 2,95 kg.

CVK4K-2
Ako CVK4K, ale kamerová jednotka s dvomi tlačidlami Art.4833-1D/Color, 2 videotelefóny Art.3656, 2 napájacie zdroje a jeden video distribútor
Art.316N.
Balenie: kartónová krabica 26 x 26 x 28 cm, celková hmotnosť 4,6 kg.

CVK4K-S, CVK4K-2S
Ako predchádzajúce produkty, ale verzia s rámčekom pre povrchovú montáž Art.4881.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale s hmotnosťou 3,2 a 4,85 kg.
Montážny rámček a predná plocha modulu sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 a 7 na strane 33.
Model videotelefónu je možné zvoliť podľa obrázkov zo strany 34. Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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1 tlačidlo

Zapustená
montáž

CVKC4K-S

Video súpravy VIDEOCODE, séria 4000

Video súpravy

Povrchová
montáž

Video súprava VIDECODE CVKC4K
Video súprava CVK4K rozšírená o kódový zámok Art.4800, pomocou ktorého môže účastník zadaním kódu uvoľniť zámok dverí.

CVKC4K
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu kamerovú jednotku Art.4833-1/C ktorá obsahuje CCD farebnú kameru s vysokokvalitným objektívom s automatickou clonou
a bielym LED osvetlením. Štandardné vyhotovenie prednej dosky modulu je leštená nehrdzavejúca oceľ.
1 kódový zámok Art.4800 (3 kódy/3 relé)
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.4852. Štandardné vyhotovenie je tmavá šedá.
1 farebný videotelefón Art.3656 série 3600, s 3,5“ farebným TFT monitorom a tromi tlačidlami („otvorenie dverí/interkomunikačný hovor“,
„spätný hovor“ a „Súkromie, Odmietnutie hovoru/Servisné tlačidlo“) a LED signalizáciou („zapnuté“, „otvorené dvere“ a „Súkromie“) Elektronické
vyzváňanie s možnosťou nastavenia troch stupňov hlasitosti. Možnosť nastaviť farbu a jas obrazu. Pre videotelefón je potrebný montážny chrbát
na stenu Art.5980.
1 napájací zdroj Art.850K, 5 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 45 x 41 x 10 cm, celková hmotnosť 4 kg.

CVKC4K-2
Ako CVKC4K, ale kamerová jednotka s dvomi tlačidlami Art.4833-1D/Color, 2 videotelefóny Art.3656, 2 napájacie zdroje a jeden video distribútor
Art.316N.
Balenie: kartónová krabica 23 x 53 x 16 cm, celková hmotnosť 5,6 kg.

CVKC4K-S, CVKC4K-2S
Ako predchádzajúce produkty, ale verzia s rámčekom pre povrchovú montáž Art.4882.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale s hmotnosťou 4,4 a 6 kg.
Montážny rámček, predná plocha modulu a videotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 a 7 na
strane 33. Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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Video súpravy VIDEPROX, séria 4000

CVKX4K-S

Video súpravy

1 tlačidlo

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž

Video súprava VIDEPROX CVKX4K
Video súprava CVK4K rozšírená o čítačku kariet Art.4850, pomocou ktorej môže účastník po priložení vstupnej karty uvoľniť zámok dverí.

CVKX4K
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu kamerovú jednotku Art.4833-1/C ktorá obsahuje CCD farebnú kameru s vysokokvalitným objektívom s automatickou clonou
a bielym LED osvetlením. Štandardné vyhotovenie prednej dosky modulu je leštená nehrdzavejúca oceľ.
1 čítačka vstupných kariet Art.4850 (až do 100 kľúčov / 1 relé výstup)
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.4852. Štandardné vyhotovenie je tmavá šedá.
1 farebný videotelefón Art.3656 série 3600, s 3,5“ farebným TFT monitorom a tromi tlačidlami („otvorenie dverí/interkomunikačný hovor“,
„spätný hovor“ a „Súkromie, Odmietnutie hovoru/Servisné tlačidlo“) a LED signalizáciou („zapnuté“, „otvorené dvere“ a „Súkromie“).
Elektronické vyzváňanie s možnosťou nastavenia troch stupňov hlasitosti. Možnosť nastaviť farbu a jas obrazu. Pre videotelefón je potrebný
montážny chrbát na stenu Art.5980.
1 napájací zdroj Art.850K, 5 modulov typu A na DIN lištu.
3 Art.955/C, kódované prístupové karty (možnosť výmeny za prívesok Art.955/T).
Balenie: kartónová krabica 45 x 41 x 10 cm, celková hmotnosť 4 kg.

CVKX4K-2
Ako CVKX4K, ale kamerová jednotka s dvomi tlačidlami Art.4833-1D/Color, 2 videotelefóny Art.3656, 2 napájacie zdroje a jeden video distribútor
Art.316N.
Balenie: kartónová krabica 23 x 53 x 16 cm, celková hmotnosť 5,6 kg.

CVKX4K-S, CVKX4K-2S
Ako predchádzajúce produkty, ale verzia s rámčekom pre povrchovú montáž Art.4882.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale s hmotnosťou 4,4 a 6 kg.
Montážny rámček, predná plocha modulu a videotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 a 7 na
strane 33. Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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2 tlačidlá

Zapustená
montáž

CVR4KV-1S

Video súpravy ANTIVANDAL, séria 4000

Video súpravy

Povrchová
montáž

Video súprava ANTIVANDAL CVR4KV
Súprava CVR4KV je novinkou medzi antivandal video súpravami. Bola vyvinutá z populárnej video súpravy VK4K. CVR4KV ponúka veľa možností riešenia
video systému, vďaka čomu je dosiahnutá vysoko flexibilná inštalácia. Predná plocha modulu je vyrobená z 2,5 mm nehrdzavejúcej ocele.
- možnosť pripojenia až 4 vonkajších staníc s až 2 vyzváňacími tlačidlami pre 2 rôzne videotelefóny
- možnosť pripojenia až 3 interných zariadení paralélne (prídavný telefón, prídavný zvonček, prídavný audiotelefón)
- vizuálna a zvuková signalizácia o stave hovorovej jednotky/hovoru (obsadené, volanie účastníka, prebiehajúci hovor, uvoľnenie zámku dverí) – podpora
hendikepovaných
- spätné monitorovanie (možnosť voľby vchodu v systémoch s viacerými vchodmi)
- interkomunikácia medzi internými videotelefónmi
- lokálne vyzváňanie s odlišným vyzváňacím tónom ako pri hovorovej jednotke
- možnosť zapnutia funkcie „Súkromie“ (programovateľná doba vypnutia vyzváňania, alebo vypnutie vyzváňania „na stálo“)
- nastaviteľná doba vyzváňania, volania a otvorenia dverí
- relé kontakt pre elektronický zámok
- napájací zdroj môže byť pripojený k videotelefónu alebo k vonkajšej stanici

CVR4KV-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu jednotku Art.VR4KAMK-1 a kamerový modul Art.VR4KCMC, ktoré obsahujú CCD farebnú kameru s vysokokvalitným objektívom s automatickou
clonou a bielym LED osvetlením. Štandardné vyhotovenie prednej dosky modulu je leštená nehrdzavejúca oceľ.
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.4852. Štandardné vyhotovenie je tmavá šedá.
1 farebný videotelefón Art.3656 série 3600, s 3,5“ farebným TFT monitorom a tromi tlačidlami („otvorenie dverí/interkomunikačný hovor“,
„spätný hovor“ a „Súkromie, Odmietnutie hovoru/Servisné tlačidlo“) a LED signalizáciou („zapnuté“, „otvorené dvere“ a „Súkromie“).
Elektronické vyzváňanie s možnosťou nastavenia troch stupňov hlasitosti. Možnosť nastaviť farbu a jas obrazu. Pre videotelefón je potrebný montážny chrbát
na stenu Art.5980.
1 napájací zdroj Art.850K, 5 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 12 x 45 x 143cm, celková hmotnosť 5,4 kg.

CVR4KV-2
Ako CVR4KV-1, ale hovorová jednotka s dvomi tlačidlami Art.VR4KAMK-2, 2 videotelefóny Art.3656, 2 napájacie zdroje a jeden video distribútor Art.316N.
Balenie: kartónová krabica 26 x 29 x 25 cm, celková hmotnosť 7,1 kg.

CVR4KV-S, CVR4KV-2S
Ako predchádzajúce produkty, ale verzia s rámčekom pre povrchovú montáž Art.4882.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale s hmotnosťou 5,7 a 7,4 kg.
Montážny rámček a predná plocha modulu sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 a 7 na strane 33.
Model videotelefónu je možné zvoliť podľa obrázkov zo strany 34. Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
KATALÓG AUDIO A VIDEO SÚPRAV
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CVR4KV-1S/CL

Video súpravy

1 tlačidlo

Video súpravy ANTIVANDAL VIDEOCODE, séria 4000

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž

Video súprava VIDECODE CVR4KV/CL
Video súprava CVR4KV rozšírená o kódový zámok Art.VR4KCLM, pomocou ktorého môže účastník zadaním kódu uvoľniť zámok dverí.

CVR4KV-1/CL
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu jednotku Art.VR4KAMK-1, ktorá obsahuje CCD farebnú kameru s vysokokvalitným objektívom s automatickou clonou a bielym LED
osvetlením Art.VR4KCMC. Štandardné vyhotovenie prednej dosky modulu je leštená nehrdzavejúca oceľ.
1 kódový zámok Art.VR4KCLM (2 kódy/2 relé)
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.4853. Štandardné vyhotovenie je tmavá šedá.
1 farebný videotelefón Art.3656 série 3600, s 3,5“ farebným TFT monitorom a tromi tlačidlami („otvorenie dverí/interkomunikačný hovor“,
„spätný hovor“ a „Súkromie, Odmietnutie hovoru/Servisné tlačidlo“) a LED signalizáciou („zapnuté“, „otvorené dvere“ a „Súkromie“) Elektronické
vyzváňanie s možnosťou nastavenia troch stupňov hlasitosti. Možnosť nastaviť farbu a jas obrazu. Pre videotelefón je potrebný montážny chrbát
na stenu Art.5980.
1 napájací zdroj Art.850K, 5 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 54 x 17 x 24 cm, celková hmotnosť 6,2 kg.

CVR4KV-2/CL
Ako CVR4KV-1/CL, ale kamerová jednotka s dvomi tlačidlami Art.VR4KAMK-2, 2 videotelefóny Art.3656, 2 napájacie zdroje a jeden video
distribútor Art.316N.
Balenie: kartónová krabica 54 x 17x 24 cm, celková hmotnosť 7,9 kg.

CVR4KV-1S/CL, CVR4KV-2S/CL
Ako predchádzajúce produkty, ale verzia s rámčekom pre povrchovú montáž Art.4883.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale s hmotnosťou 6,7 a 8,4 kg.
Montážny rámček, predná plocha modulu a videotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 a 7 na
strane 33. Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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Video súpravy SMART

Video súpravy

Iba na povrch

2 tlačidlá

Iba na povrch

SMVK1

1 tlačidlo

SMVK1 – SMART séria
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 Art.331K jednotlačidlový vonkajší modul s CCD ČB kamerou s vysokokvalitným objektívom s automatickou clonou a IR LED osvetlením.
Horizontálne a vertikálne prispôsobenie kamery o 10°.
1 farebný videotelefón Art.3351 série 3000, s 4“ čiernobielym monitorom s plochou obrazovkou a tromi tlačidlami („otvorenie dverí“, „spätný
hovor“ a „servisné tlačidlo“). Elektronické vyzváňanie s možnosťou nastavenia troch stupňov hlasitosti. Pre videotelefón je potrebný montážny
chrbát na stenu Art.3980.
1 napájací zdroj Art.850K, 5 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 57 x 26,5 x 7 cm, celková hmotnosť 3,2 kg.

CSMVK1
Ako SMVK1, ale s 3,5“ farebným TFT LCD monitorom Art.3451 a farebným vonkajším modulom Art.331KColour.

SMVK2, CSMVK2
Ako video súpravy vyššie. Verzie pre dvoch účastníkov s 2 videotelefónmi , 2 napájacími zdrojmi a dvojtlačidlovým vonkajším modulom
Art.331K-2.
Balenie: kartónová krabica 28 x 26 x 24 cm, celková hmotnosť 5 kg.
Predná plocha modulu a videotelefóny sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 1 a 7 na stranách 32 a 33.
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Video súpravy, séria 8000

CVK8K-S/BL

Video súpravy

Video súprava CVK8K
Súprava CVK8K ponúka množstvo možností riešenia videosystému, vďaka čomu dosahuje vysoko flexibilnú inštaláciu.
- možnosť pripojenia až 4 vonkajších staníc s 2 vyzváňacími tlačidlami pre 2 rôzne videotelefóny
- možnosť pripojenia až 3 interných zariadení paralélne (prídavný videotelefón, prídavný zvonček, prídavný audiotelefón)
- spätné monitorovanie (možnosť voľby vchodu v systémoch s viacerými vchodmi)
- interkomunikácia medzi internými videotelefónmi
- lokálne vyzváňanie s odlišným vyzváňacím tónom ako od hovorovej jednotky
- videotelefón obsahuje tlačidlo funkcie „ Súkromie“ (programovateľná doba vypnutia zvonenia, alebo vypnutie zvonenia „na stálo“)
- nastaviteľná doba vyzváňania, volania a otvorenia dverí
- relé kontakt pre elektrický zámok
- napájací zdroj môže byť pripojený k videotelefónu alebo k vonkajšej stanici

CVK8K
Video súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu kamerovú jednotku Art.8833-1/Color, ktorá pozostáva z CCD farebnej kamery s vysoko kvalitným objektívom s automatickou clonou
a bielym LED osvetlením. Štandardné vyhotovenie prednej dosky modulu je leštená nehrdzavejúca oceľ.
1 masívny vonkajší rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.8855 a clonou Art.8875. Štandardné vyhotovenie rámčeku je hliník.
1 videotelefón Art.3656 série 3600, s 3,5“ farebným TFT monitorom a tromi tlačidlami („otvorenie dverí/interkomunikačný hovor“,
„spätný hovor“ a „Súkromie, Odmietnutie hovoru/Servisné tlačidlo“) a LED signalizáciou („zapnuté“, „otvorené dvere“ a „Súkromie“)
Elektronické vyzváňanie s možnosťou nastavenia troch stupňov hlasitosti. Možnosť nastaviť farbu a jas obrazu. Pre videotelefón je potrebný
montážny chrbát na stenu Art.5980.
1 napájací zdroj Art.850K, 5 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 57 x 26,6 x 7 cm, celková hmotnosť 3,4 kg.

CVK8K-2
Ako CVK8K, ale kamerová jednotka s dvomi tlačidlami Art.8833-2/Color, 2 videotelefóny Art.3656, 2 napájacie zdroje a jeden video distribútor
Art.316N.
Balenie: kartónová krabica 28 x 26 x 23 cm, celková hmotnosť 6 kg.

CVK8K-S, CVK8K-2S
Ako predchádzajúce produkty, ale verzia s rámčekom pre povrchovú montáž Art.8885.
Balenie: balenia zodpovedajú svojimi parametrami predchádzajúcim produktom.
Montážny rámček a predná plocha modulu sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 2 a 3 na str. 32. Rôzne
modely tefofónov sú na strane 34. Vaše požiadavky na modely a ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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Video súpravy VIDEOCODE, séria 8000

CVKC8K-S/A

Video súpravy

Video súprava CVKC8K VIDEOCODE
Video súprava CVK8K bola doplnená kódovým zámkom Art.8800, pomocou ktorého môže účastník zadaním kódu uvolniť zámok dverí.

CVKC8K
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu kamerovú jednotku Art.8833-1/Color, ktorá obsahuje CCD farebnú kameru s vysokokvalitným objektívom s automatickou clonou
a bielym LED osvetlením. Štandardné vyhotovenie prednej dosky modulu je leštená nehrdzavejúca oceľ.
1 kódový zámok Art.8800 (2 kódy, 2 relé)
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.8857 a Art.8877. Štandardné vyhotovenie rámčeku je hliník.
1 farebný videotelefón Art.3656 série 3600, s 3,5“ farebným TFT monitorom a tromi tlačidlami („otvorenie dverí/interkomunikačný hovor“,
„spätný hovor“ a „Súkromie, Odmietnutie hovoru/Servisné tlačidlo“) a LED signalizáciou („zapnuté“, „otvorené dvere“ a „Súkromie“)
Elektronické vyzváňanie s možnosťou nastavenia troch stupňov hlasitosti. Možnosť nastaviť farbu a jas obrazu. Pre videotelefón je potrebný
montážny chrbát na stenu Art.5980.
1 napájací zdroj Art.850K, 5 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 57 x 26,6 x 7 cm, celková hmotnosť 3,4 kg.

CVKC8K-2
Ako CVKC8K, ale kamerová jednotka s dvomi tlačidlami Art.8833-2/Color, 2 videotelefóny Art.3656, 2 napájacie zdroje a jeden video distribútor
Art.316N.
Balenie: kartónová krabica 35 x 26 x 23 cm, celková hmotnosť 7 kg.

CVKC8K-S, CVKC8K-2S
Ako predchádzajúce produkty, ale verzia s rámčekom pre povrchovú montáž Art.8887.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale s hmotnosťou 4,5 a 7,5 kg.
Montážny rámček a predná plocha modulu sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 2 a 3 na str. 32. Rôzne
modely tefofónov sú na strane 34. Vaše požiadavky na modely a ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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Video súpravy

Video súpravy VX2200

Kristallo KRV76

Povrchová montáž

Video súprava Kristallo, audio BUS2, video BUS 6
Video telefóny Kristallo KRV76 pre povrchovú montáž so slúchadlom a farebným LCD displejom s uhlopriečkou 3,5” s funkciou
OSD (menu v obraze) sú určené pre digitálne dverové video systémy Videx VX2200. Prístroj je ovládaný pomocou tlačidiel
s kapacitným dotykovým senzorom. Tri tlačidlá majú viacero funkcií („otvorenie dverí / volanie na manipulačné pracovisko”,
„prijať a ukončiť hovor / spätné monitorovanie / simplexný režim” a „súkromie / odmietnutie hovoru / servisné tlačidlo / prístup
do programovacích ponúk”), ostatných päť tlačidiel je určených na navigáciu v menu. O stave prístroja informujú 3 LEDky.
Možnosti nastavenia: hlasitosť hovoru a vyzváňania; jas, kontrast a hĺbka farieb obrazu; doba trvania súkromia; vyzváňacia
melódia; počet zvonení; adresa; režim videa.
Prístroj obsahuje funkciu vyzváňania na poschodí.
Video súprava Kristallo pre povrchovú montáž obsahuje:
1 farebný videotelefón KRV76 pre povrchovú montáž so slúchadlom a LCD displejom. Dostupný je v čiernom (”/B” za kódom produktu)
alebo bielom (”/W” za kódom produktu) vyhotovení.
1 vonkajšia kamerová jednotka Art.4283-1/COLOR s automatickou clonou, bielym prisvietením a jedným tlačidlom (možnosť rozžírenia
pre viacerých účastníkov).
1 masívny montážny rámček s krabičkou na zapustenú montáž Art. 4851, prípadne Art.4881 pre povrchovú montáž.
1 napájací zdroj Art.521B, 9 modulov typu A na DIN lištu.
1 napájací zdroj Art.893N1 pre digitálne video VX2200, 9 modulov typu A na DIN lištu.
Tento systém dokáže komunikovať s audio-videotelefónmi série 900, 3000 a 5000.
Možnosť rozšírenia systému pre viacerých účastníkov – konzultujte so svojim predajcom.
Montážny rámček, predná plocha modulu a videotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžete vidieť na obrázkoch 5, 6 a 8
na strane 33.
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Video súpravy

Video súpravy VX2200

Kristallo KRV78

Zapustená montáž

Video súprava Kristallo, audio BUS2, video BUS 6
Handsfree videotelefóny Kristallo KRV78 pre zapustenú montáž s farebným LCD displejom s uhlopriečkou 3,5” s funkciou OSD (menu v obraze)
sú určené pre digitálne dverové video systémy Videx VX2200. Prístroj je ovládaný pomocou tlačidiel s kapacitným dotykovým senzorom. Tri
tlačidlá majú viacero funkcií („otvorenie dverí / volanie na manipulačné pracovisko”, „prijať a ukončiť hovor / spätné monitorovanie / simplexný
režim” a „súkromie / odmietnutie hovoru / servisné tlačidlo / prístup do programovacích ponúk”), ostatných päť tlačidiel je určených na navigáciu
v menu. O stave prístroja informujú 3 LEDky.
Možnosti nastavenia: hlasitosť hovoru a vyzváňania; jas, kontrast a hĺbka farieb obrazu; doba trvania súkromia; vyzváňacia melódia; počet
zvonení; adresa; režim videa.
Prístroj obsahuje funkciu vyzváňania na poschodí.
Video súprava Kristallo pre zapustenú montáž obsahuje:
1 farebný videotelefón KRV78 pre zapustenú montáž so slúchadlom a LCD displejom. Dostupný je v čiernom (”/B” za kódom produktu)
alebo bielom (”/W” za kódom produktu) vyhotovení.
1 zápustná krabička Art.KRV980.
1 vonkajšia kamerová jednotka Art.4283-1/COLOR s automatickou clonou, bielym prisvietením a jedným tlačidlom (možnosť rozžírenia
pre viacerých účastníkov).
1 masívny montážny rámček s krabičkou na zapustenú montáž Art. 4851, prípadne Art.4881 pre povrchovú montáž.
1 napájací zdroj Art.521B, 9 modulov typu A na DIN lištu.
1 napájací zdroj Art.893N1 pre digitálne video VX2200, 9 modulov typu A na DIN lištu.
Tento systém dokáže komunikovať s audio-videotelefónmi série 900, 3000 a 5000.
Možnosť rozšírenia systému pre viacerých účastníkov – konzultujte so svojim predajcom.
Montážny rámček, predná plocha modulu a videotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžete vidieť na obrázkoch 5, 6 a 8
na strane 33.
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Audio súpravy, séria 4000

Audio súpravy

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž

4K-1S

2 tlačidlá

Audio súprava 4K
Audio súpravy série 4000 sú vybavené hovorovými jednotkami, ktoré obsahujú generátor modulovaného tónu a vbudované relé na uvoľnenie
dverného zámku. Súprava využíva analógový systém „3+N”, na pripojenie telefónu k hovorovej jednotke stačia 4 vodiče.

4K-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu hovorovú jednotku Art.4836-1 s jedným tlačidlom.
1 masívny montážny rámček Art. 4851 s krabičkou na zapustenú montáž.
1 audiotelefón Art.3111 s tlačidlom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom.
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 30 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 2 kg.
Štandardné farebné vyhotovenie je leštená nehrdzavejúca oceľ na module hovorovej jednotky, rámček je v tmavom vyhotovení. Ďalšie
farebné varianty sú totožné so sériou 4000, moduly a rámčeky je možné ľubovoľne kombinovať.

4K-2
Ako 4K-1, ale pre 2 účastníkov (hovorová jednotka s dvoma tlačidlami, 2 x telefón).
Balenie: kartónová krabica 41 x 39 x 7 cm, celková hmotnosť 2,3 kg.

4K-1S, 4K-2S
Ako verzia na zapustenú montáž, ale s rámčekom Art.4881 na povrchovú montáž.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale hmotnosť 2,3 kg pre 1-tlačidlovú verziu a 2,6 kg pre 2-tlačidlovú verziu.
Montážny rámček, predná plocha modulu a videotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 a 7
na strane 33. Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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2 tlačidlá

Zapustená
montáž

DK4K-1S

Audio súpravy Digiphone, séria 4000

Audio súpravy

Povrchová
montáž

Audio súprava DK4K DIGIPHONE
Audio súprava 4K bola rozšírená o kódový zámok Art. 4800, pomocou ktorého môže účastník zadaním kódu uvoľniť dverný zámok bez toho,
aby musel najskôr volať na videotelefón.

DK4K-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu hovorovú jednotku Art.4836-1 s jedným tlačidlom.
1 kódový zámok Art.4800 (3 kódy / 3 relé).
1 masívny montážny rámček Art. 4852 s krabičkou na zapustenú montáž.
1 audiotelefón Art.3111 s tlačidlom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom.
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 30 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 2,4 kg.
Štandardné farebné vyhotovenie je leštená nehrdzavejúca oceľ na module hovorovej jednotky, rámček je v tmavom vyhotovení. Ďalšie
farebné varianty sú totožné so sériou 4000, moduly a rámčeky je možné ľubovoľne kombinovať.

DK4K-2
Ako DK4K-1, ale pre 2 účastníkov (hovorová jednotka s dvoma tlačidlami, 2 x telefón).
Balenie: kartónová krabica 40 x 32 x 9 cm, celková hmotnosť 2,7 kg.

DK4K-1S, DK4K-2S
Ako verzia na zapustenú montáž, ale s rámčekom Art.4882 na povrchovú montáž.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale hmotnosť 2,8 kg pre 1-tlačidlovú verziu a 3,1 kg pre 2-tlačidlovú verziu.
Montážny rámček, predná plocha modulu a videotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 a 7
na strane 33. Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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Súpravy VPROXPHONE, séria 4000

XK4K-1S

Audio súpravy

2 tlačidlá

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž

VPROXPHONE súpravy XK4K
Audio súprava 4K bola rozšírená čítačku kariet Art.4850, s pomocou ktorej môže účastník priložením kľúča (karty, alebo prívesku) uvoľniť
zámok dverí, bez toho aby musel zavolať na videotelefón.

XK4K-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu hovorovú jednotku Art.4836-1 s jedným tlačidlom
1 bezdotykovú čítačku Art.4850 (až do 100 kľúčov/1 relé výstup)
1 masívny vonkajší rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.4852
1 audiotelefón Art.3111 s tlačidlom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu
Balenie: kartónová krabica 30 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 2,4 kg.
Štandardné farebné vyhotovenie hovorovej jednotky je leštená nehrdzavejúca oceľ a rámček v tmavom vyhotovení.

XK4K-2
Ako XK4K-1, ale pre 2 účastníkov (hovorová jednotka s dvomi tlačidlami, 2 x telefón).
Balenie: kartónová krabica 40 x 32 x 9 cm, celková hmotnosť 3,2 kg.

XK4K-1S, XK4K-2S
Ako verzie pre zapustenú montáž, ale s rámčekom pre povrchovú montáž Art.4882.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale hmotnosť 3,3 kg pre 1-tlačidlovú verziu a 3,6 kg pre 2-tlačidlovú verziu.
Montážny rámček a predná plocha modulu sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázkoch 5, 6 na strane 33.
Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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Audio súpravy Antivandal VR4K

2 tlačidlá

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž

VR4K-1S

Audio súpravy

Antivandal súpravy VR4K
Audio súprava VR4K vychádza z overenej a spoľahlivej súpravy 4K. Predný panel je vyrobený z 2,5 mm hrubej nehrdzavejúcej ocele,
obsahuje tlačidlá s krytím IP68. Modul hovorovej jednotky je vsadený do masívneho rámčeku série 4000, obsahuje funkcie pre informáciu
o stave hovorovej jednotky (2 LED diódy – hovor o uvoľnení zámku dverí, akustický oznamovací signál o stave hovoru) a bezpotenciálne
kontakty vstavaného dverového relé. Súprava umožňuje rozšírenie systému až na 4 vchody bez nutnosti využitia prepínacieho relé.

VR4K-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu hovorovú jednotku Art.VR4KAM-1 s jedným tlačidlom
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.4851
1 audiotelefón Art.3111 s tlačidlom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom
1 napájací zdroj Art.520M, 8 modulov typu A na DIN lištu
Balenie: kartónová krabica 24 x 26 x 7 cm, celková hmotnosť 2,1 kg.

VR4K-2
Ako VR4K-1, ale pre dvoch účastníkov (hovorová jednotka s dvomi tlačidlami, 2 x telefón).
Balenie: kartónová krabica 31 x 28 x 7 cm, celková hmotnosť 2,45 kg.

VR4K-1S, VR4K-2S
Ako verzie pre zapustenú montáž, ale s rámčekom pre povrchovú montáž Art.4881.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale hmotnosť 2,4 kg pre 1-tlačidlovú verziu a 2,8 kg pre 2-tlačidlovú verziu.
Montážny rámček a predná plocha modulu sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázku 6 na strane 33.
Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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Audio súpravy Antivandal VR4K/CL

VR4K-1S/CL

Audio súpravy

2 tlačidlá

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž

Antivandal DIGIPHONE súpravy VR4K/CL
Audio súprava VR4K bola rozšírená o kódový zámok Art.VR4KCLM, s pomocou ktorého môže účastník zadaním kódu uvoľniť zámok dverí.

VR4K-1 /CL
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu hovorovú jednotku Art.VR4KAM-1 s jedným tlačidlom
1 kódový zámok Art.VR4KCLM (2 kódy/2 relé)
1 audiotelefón Art.3111 s tlačidlom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom
1 napájací zdroj Art.520M, 8 modulov typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 41 x 29 x 7,5 cm, celková hmotnosť 3 kg.

VR4K-2/CL
Ako VR4K-1/CL, ale pre dvoch účastníkov (hovorová jednotka s dvomi tlačidlami, 2 x telefón).
Balenie: kartónová krabica 41 x 29 x 7,5 cm, celková hmotnosť 3,35 kg.

VR4K-1S/CL, VR4K-2S/CL
Ako verzie pre zapustenú montáž, ale s rámčekom pre povrchovú montáž Art.4882.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale hmotnosť 3,5 kg pre 1-tlačidlovú verziu a 3,85 kg pre 2-tlačidlovú verziu.
Montážny rámček a predná plocha modulu sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžte vidieť na obrázku 6 na strane 33.
Vaše požiadavky na ich farebnosť sa dajú upresniť v objednávke.
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2 tlačidlá

Zapustená
montáž

4K-1S/GSM

Audio súpravy GSM, séria 4000

Audio súpravy

Povrchová
montáž

4K/GSM audiosúpravy
Tieto produkty série 4000 boli vytvorené pre činnosť s použitím mobilného telefónu, kde sa vyžaduje minimálna doba inštalácie. Systém
funguje nasledovne:
– Návštevník stlačí tlačidlo na vonkajšom panely pre začatie hovoru.
– Vonkajší panel potom vytočí telefónne číslo uložené pomocou GSM siete.
– Súprava umožňuje volanie z miesta vstupu (dvere, brána, vzdialená lokalita alebo pomocný bod) na hociaké telefónne číslo (mobil, alebo
pevná linka). Vonkajšia hovorová jednotka je k dispozícii s jedným ale bo dvomi tlačidlami (rozšíriteľná až na 50), kde z každého je možné
vykonať hovor na 2 (pri systéme s desiatimi tlačidlami až na 5) telefónné čísla v prípade, že je prvé číslo zaneprázdené a neodpovedá.
Hovor sa automaticky presmeruje na nasledujúce číslo. Naprogramovanie telefónnych čísel a ďalších funkcií sa vykonáva cez textové
správy alebo počítačový softvér. K dispozícii sú aj ďalšie funkcie riadenia vstupu, možnosť otvorenia dverí/brány jednoduchým
prezvonením telefónneho čísla panelom interkomu (interkom neodpovedá na tieto volania, ale aktivuje vonkajšie relé). SIM karta nie je
súčasťou dodávky. Odporúča sa použiť SIM kartu, ktorá bude mať najlepšie pokrytie v oblasti, kde bude nainštalovaná. Obe zmluvy a „pay
as you go“ môžu byť použité, ak používate „pay as you go“ odporúčame automatické dopĺňanie kreditu, aby sa predišlo situácii, že by
interkom pracoval s minimom kreditu. Systém obsahuje relé výstup, ...

4K-1/GSM
1 vonkajšu GSM hovorovú jednotku Art.4810N-1
1 masívny vonkajší rámček pre zapustenú montáž Art.4851
1 GSM anténa pre montáž na stenu Art.432
1 napájací zdroj Art.AMR2-12, 12 Vdc, 2 moduly typu A na DIN lištu
Balenie: kartónová krabica 29,5 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 1,6 kg.

4K-2/GSM
Ako 4K-1/GSM, ale verzia pre dvoch účastníkov, hovorová jednotka s dvomi tlačidlami Art.4810N-2.
Balenie: kartónová krabica 29,5 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 1,6 kg.

4K-1S/GSM, 4K-2S/GSM
Ako vyššie uvedené modely, ale s montážnymi rámčekmi pre povrchovú montáž Art.4881.
Balenie: rovnaké, ako v predchdázajúcich modeloch, ale s hmotnosťou 1,9 kg.
Montážny rámček a predný panel hovorovej jednotky sú k dispozícii aj v iných farebných vyhotoveniach, ktoré je možné vidieť na obrázkoch
5 a 6 na strane 33.
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Audio súpravy GSM Digiphone, séria 4000

DK4K-1S/GSM

Audio súpravy

1 tlačidlá

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž

DK4K/GSM súpravy INTERCOM
Ako súpravy 4K/GSM, ale s kódovým zámkom Art.4800, pomocou ktorého môže účastník zadaním kódu uvoľniť zámok dverí.

DK4K-1/GSM
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu GSM hovorovú jednotku Art.4810N-1
1 kódový zámok Art.4800 (3 kódy/3 relé)
1 masívny vonkajší rámček pre zapustenú montáž Art.4852
1 GSM anténa pre montáž na stenu Art.432
1 napájací zdroj Art.AMR2-12, 12 Vdc, 2 moduly typu A na DIN lištu
Balenie: kartónová krabica 29,5 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 2,4 kg.

DK4K-2/GSM
Ako DK4K-1/GSM, ale verzia pre dvoch účastníkov, hovorová jednotka s dvomi tlačidlami Art.4810N-2.
Balenie: kartónová krabica 29,5 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 2,4 kg.

DK4K-1S/GSM, DK4K-2S/GSM
Ako vyššie uvedené modely, ale s montážnymi rámčekmi pre povrchovú montáž Art.4882.
Balenie: rovnaké, ako v predchdázajúcich modeloch, ale s hmotnosťou 2,8 kg.
Montážny rámček a predný panel hovorovej jednotky sú k dispozícii aj v iných farebných vyhotoveniach, ktoré je možné vidieť na obrázkoch 5
a 6 na strane 33.
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Audio súpravy, séria SMART

2 tlačidlá

Zapustená
montáž

Zapustená
montáž
+ clona

Povrchová
montáž

SMK-1S/A

Audio súpravy

Súpravy SMART
Hovorová jednotka súpravy SMK obsahuje obvody pre ovládanie relé dverového zámku, pre pripojenie telefónu k hovorovej jednotke sú
potrebné 4 vodiče (analógový systém „3 + N“).

SMK-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšie tablo s hovorovou jednotkou Art.336E-1 s jedným tlačidlom pre zapustenú montáž
1 audiotelefón Art.3111 s tlačidlom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu
Balenie: kartónová krabica 30 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 1,3 kg.

SMK-2
Ako SMK-1, ale pre dvoch účastníkov (hovorová jednotka s dvomi tlačidlami, 2 x telefón).
Balenie: kartónová krabica 41 x 39 x 7 cm, celková hmotnosť 1,7 kg.

SMK-1S, SMK-2S
Ako verzie pre zapustenú montáž, ale s rámčekom pre povrchovú montáž Art.336E-1S, alebo Art.336E-2S.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale hmotnosť 1,5 kg pre 1-tlačidlovú verziu a 1,9 kg pre 2-tlačidlovú verziu.
V prípade zapustenej montáže je možnosť doplnenia dažďovej clony Art.371 a povrchovej montážnej krabičky Art.381.
Štandardné vyhotovenie súprav Smart je hliník. Ďalšie farebné varianty sú zlatá (/G) a biela (/W).
Panel hovorovej jednotky je k dispozícii aj v iných farebných vyhotoveniach, ktoré je možné vidieť na obrázku 4 na strane 32.
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2-drôtové súpravy, série SMART

ESK-1S/A

Audio súpravy

1 tlačidlo

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž
+ clona

Povrchová
montáž

„2-drôtové“ súpravy SMART
Táto súprava využíva na komunikáciu medzi modulom a telefónom len dva vodiče (dvojdrôtový kábel). Umožňuje pripojenie paralélneho
telefónu, prípadne externého vyzváňania.

ESK-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšie tablo s hovorovou jednotkou Art.332 s jedným tlačidlom, pre zapustenú montáž
1 audiotelefón Art.3151 s tlačidlom pre uvoľnenie zámkku dverí a servisným tlačidlom
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu
Súpravu je možné rozšíriť o clonu Art.371.
Balenie: kartónová krabica 30 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 1,3 kg.

ESK-1S
Ako verzia pre zapustenú montáž, ale s rámčekom pre povrchovú montáž Art.332S.
Balenie: kartónová krabica 30,5 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 1,5 kg.
V prípade zapustenej montáže je možnosť doplnenia dažďovej clony Art.371 a povrchovej montážnej krabičky Art.381.
Štandardné vyhotovenie súprav Smart je hliník. Ďalšie farebné varianty sú zlatá (/G) a biela (/W).
Panel hovorovej jednotky je k dispozícii aj v iných farebných vyhotoveniach, ktoré je možné vidieť na obrázku 4 na strane 32.
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Audio súpravy

Zapustená montáž + clona

Povrchová montáž
+ clona

8K-1S/A

Zapustená montáž

Audio súpravy, séria SMART

Audio súpravy 8K
Audio súpravy série 8000 sú vybavené hovorovými jednotkami, ktoré obsahujú generátor modulovaného tónu a vstavané relé pre uvoľnenie
zámku dverí. Súprava využíva analógový systém „3 + N“, pre pripojenie telefónu k hovorovej jednotke stačia 4 vodiče.

8K-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu hovorovú jednotku Art.8836M-1/S s jedným tlačidlom
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.8851 a krycí rámček Art.8861
1 audiotelefón Art.3111 s tlačidlom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu
Balenie: kartónová krabica 30 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 1,4 kg.

8K-2
Ako 8K-1, ale pre dvoch účastníkov (hovorová jednotka s dvomi tlačidlami, 2 x telefón).
Balenie: kartónová krabica 41 x 39 x 7 cm, celková hmotnosť 1,75 kg.

8K-1S, 8K-2S
Ako verzia pre zapustenú montáž, ale s rámčekom pre povrchovú montáž Art.8881.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale hmotnosť 1,85 kg pre 1-tlačidlovú verziu a 2,2 kg pre 2-tlačidlovú verziu.
V prípade zapustenej montáže je možnosť doplnenia dažďovej clony Art.8871.
Štandardné farebné vyhotovenie hovorovej jednotky je leštená nehrdzavejúca oceľ a rámček je vyhotovený z hliníku.
Montážny rámček a predný panel hovorovej jednotky sú k dispozícii aj v iných farebných vyhotoveniach, ktoré je možné vidieť na obrázkoch
2 a 3 na strane 32.
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Audio súpravy Digiphone, série 8000

Audio súpravy
Zapustená montáž
52

274

DK8K-1S/A/BL

35

140

Povrchová montáž
+ clona
62

288.5

115

Zapustená montáž + clona

30 22
115

115

30

Súpravy DIGIPHONE série 8000
Audio súprava 8K bola rozšírená o kódový zámok Art.8800, pomocou ktorého môže účastník zadaním kódu uvoľniť zámok dverí.

DK8K-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu hovorovú jednotku Art.8836M-1/S s jedným tlačidlom
1 kódový zámok Art.8800 (2 kódy/2 relé)
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.8852 a krycí rámček Art.8862
1 audiotelefón Art.3111 s tlačidlom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu
Balenie: kartónová krabica 30 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 2,1 kg.

DK8K-2
Ako 8K-1, ale pre dvoch účastníkov (hovorová jednotka s dvomi tlačidlami, 2 x telefón).
Balenie: kartónová krabica 40 x 32 x 9 cm, celková hmotnosť 2,8 kg.

DK8K-1S, DK8K-2S
Ako verzia pre zapustenú montáž, ale s rámčekom pre povrchovú montáž Art.8882.
Balenie: tak, ako v predchádzajúcich variantoch, ale hmotnosť 2,6 kg pre 1-tlačidlovú verziu a 3,3 kg pre 2-tlačidlovú verziu.
V prípade zapustenej montáže je možnosť doplnenia dažďovej clony Art.8872.
Štandardné farebné vyhotovenie hovorovej jednotky je leštená nehrdzavejúca oceľ a rámček je vyhotovený z hliníku.
Montážny rámček a predný panel hovorovej jednotky sú k dispozícii aj v iných farebných vyhotoveniach, ktoré je možné vidieť na obrázkoch
2 a 3 na strane 32.

KATALÓG AUDIO A VIDEO SÚPRAV

26

Súpravy INTERKIT

Audio súpravy
Zapustená montáž + clona

Povrchová montáž
+ clona

IK8K-1S/A

Zapustená montáž

INTERKIT
Interkity sú k dispozícii v jedno, alebo dvojtlačidlovej verzii. Obe vytvárajú jednoduchý interkomunikačný systém medzi dvomi telefónmi
a vonkajšou hovorovou jednotkou, alebo medzi dvomi telefónmi navzájom. Vonkajší hovor zvoní elektronickým bzučiakom a vnútorný hovor
interkomom zvoní elektronickým tónom. Táto funkcia je ideálnym riešením pre dvojpodlažné domy, či kancelárske priestory.

IK8K-1
Súprava pre 1 účastníka obsauje:
1 vonkajšiu hovorovú jednotku Art.8836I-1/S s jedným tlačidlom
1 masívny montážny rámček s krabičkou pre zapustenú montáž Art.8851 a krycí rámček Art.8861
2 audiotelefóny Art.3002 s tlačidlom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu.
Balenie: kartónová krabica 40 x 32 x 9 cm, celková hmotnosť 2,1 kg.

IK8K-2
Ako IK8K-1, ale pre dvoch účastníkov (hovorová jednotka s dvomi tlačidlami, 2 x telefón).
Balenie: kartónová krabica 40 x 32 x 9 cm, celková hmotnosť 2,1 kg.

IK8K-1S, IK8K-2S
Ako verzie pre zapustenú montáž, ale s rámčekom pre povrchovú montáž Art.8881.
Balenie: tak, ako predchádzajúce, celková hmotnosť 2,2 kg.
V prípade zapustenej montáže je možnosť doplnenia dažďovej clony Art.8871.
Štandardné farebné vyhotovenie je leštená nehrdzavejúca oceľ v prípade modulu hovorovej jednotky a hliník pre rámček.
Montážny rámček a predný panel hovorovej jednotky sú k dispozícii aj v iných farebných vyhotoveniach, ktoré je možné vidieť na obrázkoch
2 a 3 na strane 32.
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Súpravy MINIKIT

Audio súpravy

MK-1/A

2 tlačidlá

Zapustená
montáž

Povrchová
montáž

MK-1
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšiu hovorovú jednotku Art.DU-1A, montáž na stenu, 1 tlačidlo
1 audiotelefón Art.3121, s tlačidlom pre otvorenie dverí a servisným tlačilom
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu
Balenie: kartónová krabica 24,5 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 1,3 kg.

MK-2
Ako MK-1, ale pre dvoch účastníkov s 2 interkomami a 2 dvojtlačidlovou vonkajšou hovorovou jednotkou Art.DU-2A.
Balenie: kartónová krabica 30,5 x 29 x 7 cm, celková hmotnosť 1,6 kg.
K dispozícii je aj montážna krabička pre povrchovú montáž pre vonkajšiu stanicu, Art.SMB-M.
Predná plocha vonkajšej hovorovej jednotky a krabička pre povrchovú montáž sú k dispozícii v troch rôznych vyhotoveniach:
pridaním /A do objednávky získate produkt v hliníkovom vyhotovení, pridaním /G v zlatom a /W v bielom. Farebnosť je možné vidieť na
obrázku 4 na strane 32.
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Súpravy SLIM KIT

SLK

Audio súpravy

SLIM KIT
Súprava SLIM KIT obsahuje úplne odlišný dizajn hovorovej jednotky, ako ostatné súpravy. Čelný panel je vyrobený z jedného kusu hliníkovej
zliatiny (vysoká odolnosť). Hovorová jednotka obsahuje obvody pre ovládanie relé zámku dverí, pre pripojenie telefónu k hovorovej jednotke
sú potrebné 4 vodiče (analógový systém „3 + N“).

SLK
Súprava pre 1 účastníka obsahuje:
1 vonkajšie tablo s hovorovou jednotkou Art.436 s jedným tlačidlom
1 audiotelefón Art.3111 s tlačilom pre uvoľnenie zámku dverí a servisným tlačidlom.
1 napájací zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN lištu
Balenie: kartónová krabica 25 x 26 x 7 cm, celková hmotnosť 1,5 kg.
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Audio súpravy

Audio súpravy VX2200

Kristallo KRA76

Povrchová montáž

Audio súprava Kristallo, audio BUS2
Audio telefóny Kristallo KRA76 pre povrchovú montáž sú určené pre digitálne dverové video systémy Videx VX2200. Prístroj je
ovládaný pomocou tlačidiel s kapacitným dotykovým senzorom. Štyri tlačidlá majú viacero funkcií („otvorenie dverí / volanie na
manipulačné pracovisko”, „prijať a ukončiť hovor / spätné monitorovanie / simplexný režim”, „súkromie / odmietnutie hovoru /
prístup do programovacích ponúk” a „servisné tlačidlo”), ostatné štyri tlačidlá sú určené na navigáciu v menu a na nastavenie
hlasitosti. O stave prístroja informujú 3 LEDky.
Možnosti nastavenia: hlasitosť hovoru a vyzváňania; doba trvania súkromia (až 20 hodín); vyzváňacia melódia (9);
počet zvonení (max. 9).
Prístroj obsahuje funkciu vyzváňania na poschodí.
Audio súprava Kristallo pre povrchovú montáž obsahuje:
1 audiotelefón KRA76 pre povrchovú montáž so slúchadlom. Dostupný je v čiernom (”/B” za kódom produktu) alebo bielom (”/W” za kódom
produktu) vyhotovení.
1 vonkajšia hovorová jednotka Art.4203-1 s jedným tlačidlom (možnosť rozžírenia pre viacerých účastníkov).
1 masívny montážny rámček s krabičkou na zapustenú montáž Art. 4851, prípadne Art.4881 pre povrchovú montáž.
1 napájací zdroj Art.521B, 9 modulov typu A na DIN lištu.
Tento systém dokáže komunikovať s audio-videotelefónmi série 900, 3000 a 5000.
Možnosť rozšírenia systému pre viacerých účastníkov – konzultujte so svojim predajcom.
Montážny rámček, predná plocha modulu a audiotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžete vidieť na obrázkoch 5, 6 a 8
na strane 33.

KATALÓG AUDIO A VIDEO SÚPRAV

30

Audio súpravy

Audio súpravy VX2200

Kristallo KRA78

Zapustená montáž

Audio súprava Kristallo, audio BUS2
Handsfree audiotelefóny Kristallo KRA76 pre zapustenú montáž sú určené pre digitálne dverové video systémy Videx VX2200. Prístroj je
ovládaný pomocou tlačidiel s kapacitným dotykovým senzorom. Štyri tlačidlá majú viacero funkcií („otvorenie dverí / volanie na manipulačné
pracovisko”, „prijať a ukončiť hovor / spätné monitorovanie / simplexný režim”, „súkromie / odmietnutie hovoru / prístup do programovacích ponúk”
a „servisné tlačidlo”), ostatné štyri tlačidlá sú určené na navigáciu v menu a na nastavenie hlasitosti. O stave prístroja informujú 3 LEDky.
Možnosti nastavenia: hlasitosť hovoru a vyzváňania; doba trvania súkromia (až 20 hodín); vyzváňacia melódia (9);
počet zvonení (max. 9).
Prístroj obsahuje funkciu vyzváňania na poschodí.
Audio súprava Kristallo pre zapustenú montáž obsahuje:
1 audiotelefón KRA78 pre zapustenú montáž. Dostupný je v čiernom (”/B” za kódom produktu)
alebo bielom (”/W” za kódom produktu) vyhotovení.
1 zápustná krabička Art.KRA980.
1 vonkajšia hovorová jednotka Art.4203-1 s jedným tlačidlom (možnosť rozžírenia pre viacerých účastníkov).
1 masívny montážny rámček s krabičkou na zapustenú montáž Art. 4851, prípadne Art.4881 pre povrchovú montáž.
1 napájací zdroj Art.521B, 9 modulov typu A na DIN lištu.
Tento systém dokáže komunikovať s audio-videotelefónmi série 900, 3000 a 5000.
Možnosť rozšírenia systému pre viacerých účastníkov – konzultujte so svojim predajcom.
Montážny rámček, predná plocha modulu a audiotelefón sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžete vidieť na obrázkoch 5, 6 a 8
na strane 33.
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Farebné varianty modulov a rámčekov

Obrázok 1

Video modul série SMART
/W – biela

/G – šedá

Obrázok 2

Moduly audio/video súprav série 8000
Štandardné vyhotovenie
/S – leštená nehrdz. oceľ

Obrázok 3

Moduly série 8000
Štandardné vyhotovenie
/A – hliník

/BL – čierna

Video súpravy série 8000
Súpravy Videocode série 8000

str. 12
str. 13

Audio súpravy série 8000
Súpravy Digiphone série 8000
Súpravy Interkit

str. 25
str. 26
str. 27

Audio súpravy série SMART
2-drôtové súpravy
Súpravy Minikit

str. 23
str. 24
str. 28

Rámčeky na zapustenú montáž série 8000

/S – leštená nehrdz. oceľ

Štandardné vyhotovenie
/A – hliník

Rámčeky na povrchovú montáž série 8000
Štandardné vyhotovenie
/A – hliník

str. 11

Rámčeky na povrchovú montáž série 8000
Štandardné vyhotovenie
/A – hliník

/A – hliník

Video súpravy SMART

/BL – čierna

/BL – čierna

Clony série 8000
/A – hliník

/BL – čierna

Obrázok 4

Povrchová úprava
/A – hliník

/G – zlatá

/W – biela

Zadajte kód / A pre hliníkovú, / G pre zlatú alebo / W pre bielu povrchovú úpravu.
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Audio súpravy

Obrázok 5

Moduly série 4000
Štandardné vyhotovenie
/S – leštená nehrdz. oceľ

/A – hliník

/HB – PVD vysokoleštená mosadz

2-drôtové video súpravy série 4000
Video súpravy série 4000
Súpravy Videocode série 4000
Súpravy Videoprox série 4000
Video súpravy VX2200
Audio súpravy série 4000
Súpravy Digiphone série 4000
Súpravy Vproxphone série 4000
GSM audio súpravy série 4000
Súpravy Digiphone/GSM série 4000
Audio súpravy VX2200

str. 4-5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 14-15
str. 16
str. 17
str. 18
str. 21
str. 22
str. 30-31

Pri objednávke iného ako štandardného vyhotovenia (leštená nehrdzavejúca oceľ),
zadajte kód / A pre hliníkovú alebo / HB pre PVD vysokoleštenú mosadznú povrchovú úpravu.

2-drôtové video súpravy série 4000
str. 4-5
Video súpravy série 4000
str. 6
Súpravy Videocode série 4000
str. 7
Súpravy Videoprox série 4000
str. 8
Video súpravy Antivandal série 4000
str. 9
Súpravy Videocode Antivandal série 4000 str. 10
Video súpravy VX2200
str. 14-15
Audio súpravy série 4000
str. 16
Súpravy Digiphone série 4000
str. 17
Súpravy Vproxphone série 4000
str. 18
Audio súpravy Antivandal série 4000
str. 19
Súpravy Digiphone Antivandal série 4000 str. 20
GSM audio súpravy série 4000
str. 21
Súpravy Digiphone/GSM série 4000
str. 22
Audio súpravy VX2200
str. 30-31

Obrázok 6

Rámčeky série 4000
Štandardné vyhotovenie
– reliéfna metalická tmavo modrošedá

/C – strieborná

/G – zlatá

Pri objednávke iného ako štandardného vyhotovenia (reliéfna metalická tmavo modrošedá),
zadajte kód / C pre striebornú alebo / G pre zlatú povrchovú úpravu.

Obrázok 7

Telefóny audio/video súprav série 5000
Štandardné vyhotovenie
/W – biela

Video súpravy rady ECLIPSE
/CARBON – karbón

/CHROMO – strieborná

Pri objednávke iného ako štandardného vyhotovenia (biela),
zadajte kód / CHROMO pre striebornú alebo / CARBON pre karbónovú povrchovú úpravu.

Obrázok 8

Telefóny KRISTALLO audio/video súprav série VX2200
Štandardné vyhotovenie
/W – biela

/BL – čierna
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Video súprava Kristallo série VX2200
Handsfree video súprava Kristallo
série VX2200

str. 14

Audio súprava Kristallo série VX2200
Handsfree audio súprava Kristallo
série VX2200

str. 30

str. 15

str. 31

Video telefóny
161

46

62

34,5

164

178

130

Art. 3356
Art. 3381
Art. 3456
Art. 3481
Art. SL5456
Art. SL5488
Art. 3656
Art. 3688

Art.SL5488 (pre CESVK sériu video súprav)
Farebný hands free videotelefón s 3,5 " LCD TFT monitorom, tlačidlami pre „uvoľnenie dverového zámku/interkomunikácia“, „prijatie/ukončenie hovoru/spätné monitorovanie“, tlačidlá „zapnutie/vypnutie súkromia“, tlačidlo pre
„aktiváciu zbernicového relé“ a dve „servisné tlačidlá“. Videotelefóny majú 4 LED diódy, ktoré sa aktivujú pri spustení príslušnej funkcie.
Nastavenie: hlasitosť vyzváňania a hovoru, jas a hĺbka farieb. Je možnosť nastaviť melódiu, počet zvonení a dĺžku súkromia. Prístroj naviac obsahuje elektronický vyzváňací tón „aktívne nízke“ vstupy pre vyzváňanie na podlaží
a alarm. Pridajte „/ECLIPSE“ za štandardné označenie v objednávke pre súpravu s týmto video monitorom.

Art.3688 (pre CESVK sériu video súprav)
Videotelefón obsahuje 3,5" farebný LCD monitor.
Obsahuje 3 tlačidlá („otvorenie dverí/interkomunikácia“, „spätné monitorovanie“ a „súkromie/ukončenie hovoru/servisné tlačidlo“) plus 3 LED diódy (pre signalizáciu stavov „Zapnuté“, „Otvorené dvere“ a „Súkromie“).
Programovateľné vlastnosti: dĺžka súkromia a počet zvonení. Nastavenie: hlasitosť vyzváňania (3 stupne hlasitosti: nízky, štandardný a vysoký), jas a hĺbka farieb.
Tiež obsahuje funkciu vyzváňania na podlaži.
Art.3688 je určený pre povrchovú montáž a vyžaduje montážny chrbát Art.5980. Toto je štandardný videotelefón pre CESVK sériu video súprav.

Art.SL5456 (pre CVK4K, CVR4KV a CVK8K série video súprav)
Farebný hands free videotelefón s 3,5" LCD TFT monitorom, tlačidlami pre „uvoľnenie dverového zámku/interkomunikácia“, „prijatie/ukončenie hovoru/spätné monitorovanie“, tlačidlá „zapnutie/vypnutie súkromia“, 3 servisnými
tlačidlami a 4 LED diódami, ktoré signalizujú stav príslušných funkcií. Programovateľná melódia zvonenia, počet zvonení a dĺžka súkromia.
Nastavenie: hlasitosť vyzváňania a hovoru, jas a hĺbka farieb.
Rozhranie pre paralélne pripojenie „4+1“ štandardného interkomu. Pridajte „/ECLIPSE“ za štandardné označenie v objednávke pre súpravu s týmto monitorom.

Art.3656 (pre CVK4K, CVR4KV a CVK8K série video súprav)
Videotelefón obsahuje 3,5" farebný LCD monitor. Obsahuje 3 tlačidlá („otvorenie dverí/interkomunikácia“, „spätné monitorovanie“ a „súkromie/ukončenie hovoru/servisné tlačidlo“) plus 3 LED diódy (pre signalizáciu stavov
„Zapnuté“, „Otvorené dvere“ a „Súkromie“).
Programovateľné vlastnosti: dĺžka súkromia a počet zvonení.
Nastavenie: hlasitosť vyzváňania (3 stupne hlasitosti: nízky, štandardný a vysoký), jas a hĺbka farieb.
Tiež obsahuje funkciu vyzváňania na podlaži.
Art.3656 je určený pre povrchovú montáž a vyžaduje montážny chrbát Art.5980.
Toto je štandardný videotelefón pre CVK4K, CVR4KV a CVK8K série video súprav.
V prípade záujmu o video súpravy s videotelefónmi staršej série 3000 (k dispozícii do vypredania zásob), špecifikujte svoju požiadavku v objednávke.
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Certifikácia systému

Koncom roku 2005
dosiahol VIDEX
certifikáciu systému
ISO 9001

Aj keď sa maximálne
snažíme poskytovať presné
informácie, môžu sa v tomto
katalógu vyskytnúť technické
alebo tlačové chyby. VIDEX
si vyhradzuje právo
vykonávať zmeny, opravy
a vylepšenia týchto
informácií kedykoľvek
a bez predchádzajúceho
upozornenia.

Výrobca:
VIDEX ELECTRONICS S.p.a.
Via del Lavoro, 1
63846 Monte Giberto (FM) – ITALY
Phone: +39 0734 631669
Fax: +39 0734 632475
www.videx.it
e-mail: info@videx.it

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku:

Digital Security Controls Slovensko, s. r. o.
Odborárska 52, 831 02 Bratislava
tel./fax: +421/2/4463 0414 - 15, dsc@dsc.sk, www.dsc.sk, www.videx.sk

