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Série 3000 domovních telefonÛ a video-
telefonÛ je v˘sledkem velmi podrobného
v˘zkumu a v˘voje nov˘ch designÛ
a materiálÛ. Jednou z nov˘ch vlastností
série je moÏnost nastavení tfií rÛzn˘ch úrovní
hlasitosti vyzvánûní elektronického tónu.
Telefony a videotelefony série 3000 jsou
kompatibilní se sérií 900 (která stále
zÛstává v produkci) a mÛÏe b˘t
nainstalována do stejného audio systému.
Hlavním rozdílem mezi sériemi 3000
a 900 je kromû nového designu také druh
vyzvánûní; u série 3000 elektronické,
oproti AC bzuãáku u série 900. Zafiízení
série 3000 umoÏÀují i dal‰í funkce:

- vypnutí vyzvánûní na pfiístroji
- utajení hovoru
- signalizace otevfiení dvefií

Funkce „vypnutí vyzvánûní“ dovoluje
uÏivateli na telefonu nebo videotelefonu
vypnout ãi zapnout vyzvánûní pfiíchozích
volání.

- naãasovaná funkce „vypnutí vyzvánûní“
se automaticky vypne po uplynutí
naprogramovaného ãasu
- uÏivatel si sám manuálnû pfiepínaãem
vypne ãi zapne vyzvánûní pfiístroje

Funkce „utajení hovoru“ vyfiadí neaktivní
pfiístroj (ze kterého právû neprobíhá
komunikace s venkovní stanicí) ze systému.
Tato funkce pfiiná‰í uÏivateli tyto v˘hody:

- uÏivatel mÛÏe bez obav vést privátní hovor
s venkovní stanicí
- dvefiní zámek mÛÏe b˘t uvolnûn pouze
uÏivatelem, kter˘ je s venkovní stanicí
ve spojení

Funkce utajení hovoru je standardem
u digitálních telefonÛ a videotelefonÛ
systému VX2200 a VX2300.

Funkce „Signalizace otevfiení dvefií“ dává
uÏivateli vizuální signál, kdykoliv je
aktivováno relé pro uvolnûní dvefiního
zámku.

- LED dioda svítí, relé sepnuto
- LED dioda nesvítí, relé v klidovém stavu

Pro zapojení této funkce je nutno elektrické
vedení systému roz‰ífiit o jeden vodiã od
domovní stanice do telefonu.

Telefony série 3000 jsou vyrobeny z bílého, nárazuvzdorného ABS plastu. V‰echny pfiístroje této
série mají nejménû jedno tlaãítko pro uvolÀování dvefiního zámku a druhé servisní tlaãítko
(kromû nûkter˘ch typÛ telefonÛ Smart Line). K zaji‰tûní kompatibility se star‰ími systémy Videx
vyrobil, jako doplnûk k standardním telefonÛm s elektronick˘m vyzvánûním, nûkolik modelÛ
s AC bzuãákem (12Vac).
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Art.3101
Art.3111
Art.3121
Art.3131
Art.3141
Art.3151
Art.3161
Art.3171

Art.3102
Art.3112
Art.3162
Art.3172

Art.3113
Art.3123



Telefony pro standardní systém 4+n
3101 Telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti) a 12Vac bzuãákem; tlaãítko pro otevfiení dvefií a druhé

servisní tlaãítko.

3102 Jako telefon Art.3101 plus pfiepínaã „vypnutí vyzvánûní“ VYPNUTO-ZAPNUTO.

3111 Telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti); tlaãítko pro otevfiení dvefií a druhé servisní tlaãítko.

3112 Jako telefon Art.3111 plus pfiepínaã „vypnutí vyzvánûní“ VYPNUTO-ZAPNUTO.

3113 Jako telefon Art.3112 plus LED signalizace „vypnutí vyzvánûní“.

3114 Jako telefon Art.3113 plus LED signalizace „otevfiení dvefií“.

3117 Telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti); tlaãítko pro otevfiení dvefií; 4 servisní tlaãítka pfiipojená
ke spoleãné svorce; odli‰n˘ vyzvánûcí tón pfii pouÏití v interkomovém systému.

Telefony s „utajením hovoru“ - systém 5+n
3121 Telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti); tlaãítko pro otevfiení dvefií a druhé servisní tlaãítko,

obsahuje obvody pro utajení hovoru a otevfiení zámku.

3123 Jako telefon Art.3121 plus pfiepínaã „vypnutí vyzvánûní“ VYPNUTO-ZAPNUTO a LED signalizace „vypnutí vyzvánûní“.

3124 Jako telefon Art.3123 plus LED signalizace „otevfiení dvefií“.

3125 Telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti); tlaãítko pro otevfiení dvefií; pfiepínaã „vypnutí vyzvánûní“
VYPNUTO-ZAPNUTO; LED signalizace „vypnutí vyzvánûní“ a LED signalizace „otevfiení dvefií“.

Telefony pro systém 1+n
3131 Telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti); tlaãítko pro otevfiení dvefií a druhé servisní tlaãítko.

3141 Jako telefon Art.3131; obsahuje obvody pro utajení hovoru a otevfiení zámku.

Telefony pro soupravu „dvou drát“
3151 Telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti); tlaãítko pro otevfiení dvefií a druhé servisní tlaãítko.

Telefony pro VX2200 digitální systém
3171 Inteligentní telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti); tlaãítko pro otevfiení dvefií a druhé servisní tlaãítko.

3172 Jako telefon Art.3171 plus pfiepínaã „vypnutí vyzvánûní“.

3176 Inteligentní telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti); tlaãítko pro otevfiení dvefií; ãasovû nastavitelná
funkce „vypnutí vyzvánûní“; LED signalizace „vypnutí vyzvánûní“ a LED signalizace „otevfiení dvefií“.

Telefony pro VX2300 digitální systém
3181 Inteligentní telefon s elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti); tlaãítko pro otevfiení dvefií a vnitfiní

interkomunikaci; druhé tlaãítko pro aktivaci sbûrnicového relé; pfiepínaã pro vypnutí vyzvánûní; 2 LED diody pro informaci
o “otevfiení dvefií” a “vypnutí vyzvánûní”. Telefon umo³Àuje naprogramování délky doby interkomunikace a doby vypnutí
vyzvánûní.
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Art.3114
Art.3124
Art.3181

Art.3125
Art.3126
Art.3176

Art.3117
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Videotelefony série 3000 jsou
vyrobeny z bílého, nárazu-
vzdorného ABS plastu.
V‰echny pfiístroje této série
obsahují 5 tlaãítek:

- „otevfiení dvefií“

- „zpûtné monitorování“
(nebo „servisní tlaãítko“,
podle modelu videotelefonu)

- „servisní tlaãítko“

- „servisní tlaãítko“

- „servisní tlaãítko“
(nebo tlaãítko „vypnutí
vyzvánûní“, podle modelu
videotelefonu )

Nûkteré modely dovolují
nakonfigurovat servisní
tlaãítka pro funkci „zpûtného
monitorování” (v systémech
s více jak jednou venkovní
video stanicí mÛÏe b˘t
urãeno více jak jedno
tlaãítko k funkci „zpûtného
monitorování”) nebo jako
standardní servisní tlaãítka
pfiipojená ke spoleãné
svorce.
V‰echny âB videotelefony
obsahují 4“ CRT monitor
s plochou obrazovkou
a barevné videotelefony
obsahují 4“ TFT LCD displej.

Art.3312
Art.3412
Art.3331
Art.3431
Art.3351

Art.3451
Art.3471
Art.3371
Art.3381

Art.3980

Videotelefony – série 3000
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Art.3376
Art.3356
Art.3456
Art.3481

Art.3512
Art.3531
Art.3551
Art.3556

Art.33xx/CARBON
Art.34xx/CARBON
Art.35xx/CARBON

Art.33xx/CHROMO
Art.34xx/CHROMO
Art.35xx/CHROMO

Videotelefony pro instalace s koaxiálním kabelem nebo bez koaxiálního kabelu (audio 4+n)
3312 Videotelefon s 4“ âB monitorem s plochou obrazovkou; tlaãítko pro otevfiení dvefií; tlaãítko pro zpûtné monitorování; tfii servisní

tlaãítka a LED dioda „Zapnuto“. Nastavení: 3 úrovnû hlasitosti vyzvánûní elektronického tónu (pro oba signály), kontrast a jas.
Servisní tlaãítka � � ; S1; S2 mohou b˘t nakonfigurována pro funkci „zpûtného monitorování“.

3412 Jako videotelefon Art.3312, ale s 3,5“ barevn˘m LCD monitorem.
3512 Jako videotelefon Art.3312, obsahuje vestavûn˘ âB pamûÈov˘ modul pro 32 obrázkÛ.

Videotelefony pro instalace bez koaxiálního kabelu (audio 1+n)
3331 Videotelefon s 4“ âB monitorem s plochou obrazovkou; tlaãítko pro otevfiení dvefií; tlaãítko pro zpûtné monitorování; tfii servisní

tlaãítka a LED dioda „Zapnuto“. Nastavení: 3 úrovnû hlasitosti vyzvánûní elektronického tónu (pro oba signály), kontrast a jas.
Servisní tlaãítka � � ; S1; S2 mohou b˘t nakonfigurována pro funkci „zpûtného monitorování“.

3431 Jako videotelefon Art.3331, ale s 3,5“ barevn˘m LCD monitorem.
3531 Jako videotelefon Art.3331, obsahuje vestavûn˘ âB pamûÈov˘ modul pro 32 obrázkÛ.

Pfiídavné videotelefony pro soupravy série VK4K
3356 Videotelefon s 4“ âB monitorem s plochou obrazovkou; tlaãítko pro otevfiení dvefií; tlaãítko pro zpûtné monitorování; dvû servisní

tlaãítka a tlaãítko „Soukromí“. Videotelefon také obsahuje LED „Zapnuto“ a LED „Soukromí“. Nastavení: 3 úrovnû hlasitosti
vyzvánûní elektronického tónu (pro oba signály), kontrast a jas.

3456 Jako videotelefon Art.3356, ale s 3,5“ barevn˘m LCD monitorem.
3556 Jako videotelefon Art.3356, obsahuje vestavûn˘ âB pamûÈov˘ modul pro 32 obrázkÛ.

Pfiídavné videotelefony pro soupravy série VK6N
3351 Videotelefon s 4“ âB monitorem s plochou obrazovkou; tlaãítko pro otevfiení dvefií; tlaãítko pro zpûtné monitorování; tfii servisní

tlaãítka a LED dioda „Zapnuto“. Nastavení: 3 úrovnû hlasitosti vyzvánûní elektronického tónu, kontrast a jas.
3451 Jako videotelefon Art.3351, ale s 3,5“ barevn˘m LCD monitorem.
3551 Jako videotelefon Art.3351, obsahuje vestavûn˘ âB pamûÈov˘ modul pro 32 obrázkÛ.

Videotelefony pro digitální systém VX2200
3371 Videotelefon s pro instalace s pouÏitím a bez pouÏití koaxiálního kabelu; obsahuje 4“ âB monitor s plochou obrazovkou; tlaãítko

pro otevfiení dvefií; tlaãítko pro zpûtné monitorování; tfii servisní tlaãítka a LED dioda „Zapnuto“. Nastavení: 3 úrovnû hlasitosti
vyzvánûní elektronického tónu (pro oba signály), kontrast a jas.

3471 Jako videotelefon Art.3371, ale s 3,5“ barevn˘m LCD monitorem.
3376 Jako videotelefon Art.3371, ale dvû servisní tlaãítka plus tlaãítko k nastavení ãasové funkce „vypnutí vyzvánûní“, LED signalizace

„vypnutí vyzvánûní“ a LED signalizace „otevfiení dvefií“.
3476 Jako videotelefon Art.3376, ale s 3,5“ barevn˘m LCD monitorem.

Telefony pro VX2300 digitální systém
3381 Inteligentní videotelefon s 4” plochou ãernobílou obrazovkou, tlaãítkem pro otevfiení dvefií a vnitfiní komunikaci, pro funkci

zpûtného monitorování, dále s tlaãítkem pro aktivaci sbûrnicového relé, servisní tlaãítko, tlaãítko pro vypnutí vyzvánûní a LED
diody pro signalizaci vypnutí vyzvánûní a otevfiení dvefií. Nastavení: 3 úrovnû hlasitosti vyzvánûní elektronického signálu (pro oba
signály), kontrast a jas; mo³nost nastavení doby trvání soukromí a interkomunikaãního re³imu.

3481 Jako Art.3381, ale s barevn˘m 3,5” LCD monitorem.
MontáÏní záda a PCB svorkovnice

3980 Jedny pro kaÏd˘ videotelefon série 3000.
Videotelefony s âB pamûÈov˘m modulem
Videx se vÏdy snaÏí zv˘‰it stupeÀ bezpeãnosti vyrábûn˘ch systémÛ a z tohoto dÛvodu pfii‰el i s moÏností pfiidat do jiÏ existující
‰kály videotelefonÛ funkci pamûÈového modulu. Videotelefony s pamûÈov˘m modulem mohou uloÏit aÏ 32 video obrázkÛ
s aktuálním datem a ãasem. Ukládání mÛÏe b˘t spu‰tûno buì zcela automaticky nebo manuálnû. V automatickém reÏimu
(aktivujte stisknutím pfiíslu‰ného tlaãítka, rozsvítí se LED dioda) videotelefon uloÏí obrázek kaÏdého venkovního zazvonûní, coÏ
umoÏÀuje uÏivateli, kter˘ není momentálnû doma, mít pfiehled o tom, kdo zvonil spolu s údaji o datu a ãasu. V manuálním reÏimu
pro uloÏení obrázku stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko. Ve srovnání s bûÏn˘mi videotelefony s pûti tlaãítky tyto videotelefony obsahují
dal‰ích ‰est mal˘ch tlaãítek k ovládání pamûÈového modulu, které umoÏÀují prohlíÏení a mazání uloÏen˘ch obrázkÛ nebo
nastavení ãasu a datumu. Pokud je 32. pozice obrázkové pamûti jiÏ plná, dal‰í obrázek se uloÏí místo obrázku na 1. pamûÈové
pozici.



Art.5118
Art.5178

Art.5118/CARBON
Art.5178/CARBON

Art.5118/CHROMO
Art.5178/CHROMO
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Handsfree audiotelefony – série 5000

Audiotelefony fiady 5000 Eclipse jsou specifické zejména sv˘m
designem a funkcí „handsfree“, coÏ umoÏÀuje volání z pfiístroje bez
pouÏití telefonního sluchátka.
V‰echny telefony fiady 5000 Eclipse jsou vybaveny ãtyfimi funkãními
tlaãítky pro „pfiijetí/ukonãení hovoru“, „uvolnûní dvefiního zámku“,
„vypnutí vyzvánûní“ a jedním „servisním tlaãítkem“ a dal‰ími ãtyfi-
mi tlaãítky pro nastavení hlasitosti reproduktoru a vyzvánûní.

Telefony pro standardní systém 4+n
5118 Plnû duplexní handsfree audiotelefon s tlaãítky pro „pfiije-

tí/ukonãení hovoru“, „uvolnûní dvefiního zámku“, „vypnutí
vyzvánûní“ a jedním „servisním tlaãítkem“. Navíc je zafiízení
vybaveno ãtyfimi informaãními LED diodami pro zobrazení
statusu v˘‰e zmínûn˘ch funkcí a ãtyfimi tlaãítky pro nastave-
ní hlasitosti reproduktoru a vyzvánûní.

Telefony pro VX2200 digitální systém
5178 Jako Art.5118, ale pro digitální systém VX2200

Krom standardního bílého provedení jsou handsfree audiotelefony
Eclipse dodávány ve dvou dal‰ích barevn˘ch verzích: karbon, stfiíbrná.
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Handsfree videotelefony – série 5000

Videotelefony fiady 5000 Eclipse jsou specific-
ké zejména sv˘m designem, 3,5" TFT LCD
barevn˘m displejem a funkcí „handsfree“, co³
umo³Àuje volání z pfiístroje bez pou³ití telefon-
ního sluchátka. Videotelefony mohou pracovat
v simplexním a duplexním re³imu (v závislosti
na modelu), videosignál mÛ³e b˘t pfiiveden jak
koaxiálnû, tak i vyvá³en˘m videosignálem
(krom modelu Art.5488).
V�echny videotelefony fiady 5000 Eclipse jsou
vybaveny �esti funkãními tlaãítky – 3 z nich
slou³í pro „pfiijetí/ukonãení hovoru/zpûtné
monitorování“, „uvolnûní dvefiního zámku“
a „vypnutí vyzvánûní“, funkce zb˘vajících tla-
ãítek se li�í dle modelu. Dal�ích osm tlaãí-
tek je vyu³ito pro nastavení hloubky barev
a jasu, hlasitosti reproduktoru
a vyzvánûní (se sekundární funkcí
nastavení typu vyzvánûní, apod. –
v závislosti na modelu).
Videotelefony Eclipse jsou
standardnû dodávány pro povr-
chovou montá³ a bez sluchátka
(krom modelu Art.5412, kter˘
sluchátko obsahuje). Sada pro
zapu�tûnou montá³ nebo slu-
chátko je mo³no dle potfieby
dodat.

Art.5418
Art.5478
Art.5488

Art.5418/CARBON
Art.5478/CARBON
Art.5488/CARBON

Art.5418/CARBON
Art.5478/CARBON
Art.5488/CARBON
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Art.5418
Art.5478
Art.5488

Art.5412
Art.5418+5982
Art.5478+5982
Art.5488+5982

Art.5418+5981
Art.5478+5981
Art.5488+5981

Videotelefony pro digitální systém VX2300 – BUS2 video
5488 Inteligentní handsfree videotelefon pro systém VX2300 s 3,5"

TFT LCD barevn˘m displejem, vybaven �esti funkãními tlaãít-
ky – „pfiijetí/ukonãení hovoru/zpûtné monitorování“, „uvolnû-
ní dvefiního zámku“, „vypnutí vyzvánûní“, „pfiepínací relé“
a dvûma „servisními tlaãítky“. Ostatní funkce a vlastnosti jako
Art.5412.
Elektronick˘ tón je generován hovorovou jednotkou, pfiístroj
navíc obsahuje „aktivní nízké“ vstupy pro vyzvánûní na
podla³í a alarm.

Videotelefony pro instalace s koaxiálním kabelem nebo
s vyvá³en˘m signálem (Audio 4+n)
5412 Videotelefon se sluchátkem a 3,5" TFT LCD barevn˘m disple-

jem, vybaven �esti funkãními tlaãítky – „pfiijetí/ukonãení hovo-
ru/zpûtné monitorování“, „uvolnûní dvefiního zámku“, „vypnu-
tí vyzvánûní“ a tfiemi „servisními tlaãítky“ (napfiíklad pro
nastavení funkce zpûtného monitorování dal�ích vchodÛ
v systému nebo externích kamer). Dále pfiístroj obsahuje 4
LED diody – 3 z nich se aktivují pfii spu�tûní pfiíslu�né funkce,
ãtvrtou je mo³no zapojit dle potfieby u³ivatele.
Nastavení: hlasitost vyzvánûní a hovoru, jas a hloubka barev.
Je mo³no nastavit melodii, poãet vyzvánûní, délku trvání
vypnutí vyzvánûní, dobu uvolnûní dvefiního zámku a typ
vstupního videosignálu.
Pfiístroj obsahuje vstupy pro elektronické vyzvánûní z podla³í
a od hovorové jednotky.

5418 Handsfree videotelefon s 3,5" TFT LCD barevn˘m displejem,
vybaven �esti funkãními tlaãítky – „pfiijetí/ukonãení hovoru“,
„uvolnûní dvefiního zámku“, „vypnutí vyzvánûní“, „pfiepínací
relé“ a dvûma „servisními tlaãítky“. Ostatní funkce a vlastnosti
jako Art.5412.

Videotelefony pro digitální systém VX2200 – BUS6 video
5478 Inteligentní handsfree videotelefon pro systém VX2200 s 3,5"

TFT LCD barevn˘m displejem, vybaven �esti funkãními tlaãít-
ky – „pfiijetí/ukonãení hovoru/zpûtné monitorování“, „uvolnû-
ní dvefiního zámku“, „vypnutí vyzvánûní“, „pfiepínací relé“
a dvûma „servisními tlaãítky“. Ostatní funkce a vlastnosti jako
Art.5412.
Elektronick˘ tón je generován hovorovou jednotkou, pfiístroj
navíc obsahuje „aktivní nízké“ vstupy pro vyzvánûní na
podla³í a alarm.



Komponenty pro handsfree videotelefony
5980 Montá³ní záda pro handsfree videotelefony Eclipse pro povr-

chovou montá³
5981 Souprava pro zapu�tûnou montá³ handsfree videotelefonÛ

Eclipse (kromû Art.5412), obsahující rámeãek pro zapu�tûnou
montá³, upevÀovací svorky, krycí rámeãek a PCB montá³ní
desku.

5982 Roz�ifiující sluchátko pro handsfree videotelefony Eclipse
(kromû Art.5412). Balení obsahuje sluchátko, kabel
a odkládací vidlici. Art.5980 Art.5981 Art.5982

9

Handsfree videotelefony – série 5000

Art.5418/CARBON
Art.5478/CARBON
Art.5488/CARBON

Art.5412/CARBON
Art.5418/CARBON+5982/CARBON
Art.5478/CARBON+5982/CARBON
Art.5488/CARBON+5982/CARBON

Art.5418/CARBON+5981/CARBON
Art.5478/CARBON+5981/CARBON
Art.5488/CARBON+5981/CARBON

Art.5418/CHROMO
Art.5478/CHROMO
Art.5488/CHROMO

Art.5412/CHROMO
Art.5418/CHROMO+5982/CHROMO
Art.5478/CHROMO+5982/CHROMO
Art.5488/CHROMO+5982/CHROMO

Art.5418/CHROMO+5981/CHROMO
Art.5478/CHROMO+5981/CHROMO
Art.5488/CHROMO+5981/CHROMO
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Pfiíslu‰enství – série 3000

Telefony série smartline

Pfiíslu‰enství domovních
telefonÛ a videotelefonÛ

3038 Stolní souprava pro audio telefony
(mimo série Smart Line).

3931 Stolní souprava pro videotelefony.

182

7
6

197

7
9

Art.3001
Art.3011
Art.3021

Art.3002
Art.3012
Art.3022

Telefony série Smart Line
3001 Telefon s bzuãákem a elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti);

tlaãítko pro otevfiení dvefií.

3011 Jako telefon Art.3001; jen elektronické vyzvánûní (3 úrovnû nastavení hlasitosti).

3021 Jako telefon Art.3001; jen vyzvánûní bzuãákem.

3002 Telefon s bzuãákem a elektronick˘m vyzvánûním (3 úrovnû nastavení hlasitosti);
tlaãítko pro otevfiení dvefií a druhé servisní tlaãítko.

3012 Jako telefon Art.3002; jen elektronické vyzvánûní.

3022 Jako telefon Art.3002; jen ale vyzvánûní bzuãákem.

Poznámka: Pouze pro montáÏ na stûnu.

Art.3038
Art.3931
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Modulární systém – série 4000
Série 4000 je zcela novou fiadou
modulárních dvefiních panelÛ, která byla
navrÏena za pouÏití nejmodernûj‰ího
3D modelového softwaru. Nová tváfi je
charakteristická poãtem nov˘ch rysÛ; ãelní
plát modulÛ a tlaãítka samotná jsou
vyrábûny z le‰tûné nerezavûjící oceli,
montáÏní rámeãek je odlit z jednoho kusu
die-cast slitiny hliníku, coÏ ãiní venkovní
stanici znaãnû pevnou a odolnou. Moduly
jsou k montáÏnímu rámeãku pfiipevnûny
pouÏitím jednoduchého, ale velmi pevného
“clip” systému. K pfiipevnûní ãelního
panelu k montáÏní krabiãce (zapu‰tûné
nebo na povrch) jsou pouÏity bezpeãnostní
‰rouby.

Modulární systém obsahuje 3 hlavní prvky:
- moduly (audio, video, tlaãítkové moduly,
moduly kontroly pfiístupu)
- montáÏní rámeãky pro zapu‰tûnou montáÏ
- montáÏní rámeãky pro montáÏ na povrch

MontáÏní rámeãek (zapu‰tûn˘ nebo na
povrch) je pfiipojen pantem k montáÏní
krabiãce (nebo instalaãní krabici –
povrchová montáÏ). Díky tomu je moÏno
k instalaci vodiãÛ vyuÏívat obou rukou.

Standardní povrch montáÏních rámeãkÛ je
reliéfní metalická tmavû modro‰edá barva,
pfiiãemÏ moduly samotné jsou z le‰tûné
nerezavûjící oceli, hliníku (pfiidejte /A za
oznaãení modulu), nebo ve zlatém
provedení (pfiidejte /G za oznaãení modulu).

MontáÏní rámeãky
MontáÏní rámeãky jsou dostupné ve tfiech
rÛzn˘ch provedeních:
- reliéfní metalická tmavû modro‰edá barva
(standardní provedení)

- stfiíbrná
- zlatá

*Pfii objednávce jin˘ch, neÏ standardních provedení pfiidejte
za oznaãení modelu: /C - k objednání ve stfiíbrném provede-
ní nebo /G – k objednání ve zlatém provedení (pfiíklad mode-
lového oznaãení na obrázku).

Art.4882/C Art.4882/G Art.4882 Art.4882 Art.4852
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Modulární systém – série 4000

Moduly série 4000
- audio hlasité jednotky
- audio/video hlasité jednotky
- roz‰ifiující tlaãítkové moduly s jednou ãi dvûmi fiadami tlaãítek
- moduly kódov˘ch zámkÛ
- moduly bezdotykov˘ch ãteãek (samostatné, pro sériové zapojení)
- modul ãteãky otiskÛ prstÛ

Moduly hlasit˘ch jednotek
Audio hlasitá jednotka je základní ãástí k postavení venkovní stanice
audio dvefiního systému. Moduly jsou dostupné s 0, 1, 2 a 4 tlaãítky.
Tyto moduly jsou obyãejnû kombinovány spoleãnû s tlaãítkov˘mi modu-
ly, ale v pfiípadû potfieby mohou b˘t pouÏity i samostatnû.

Hlasité jednotky 4837 jsou plnû kompatibilní s jednotkami série 800
Art.837M.

Poznámka: Vnûj‰í rozmûr modulÛ je 105 x 120 mm.

Art.4838-0
Art.4203-0
Art.4303N-0

Art.4838-1
Art.4203-1
Art.4303N-1

Art.4838-2
Art.4203-2
Art.4303N-2

Art.4838-1D
Art.4203-1D

Art.4838-2D
Art.4203-2D

Art.4837-0
Art.4835-0

Art.4837-1
Art.4835-1

Art.4837-2
Art.4835-2

Art.4837-1D
Art.4835-1D

Art.4837-2D
Art.4835-2D

Pro „3+n“ audio dvefiní systém a video dvefiní systém
4837-0 bez tlaãítka
4837-1 1 tlaãítko
4837-2 2 tlaãítka
4837-1D 2 tlaãítka
4837-2D 4 tlaãítka

Art.4832-1 Art.4832-1/G Art.4832-1/A
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Modulární systém – série 4000
Pro „4+n“ audio dvefiní systémy a video dvefiní systémy

4838-0 bez tlaãítka
4838-1 1 tlaãítko
4838-2 2 tlaãítka
4838-1D 2 tlaãítka
4838-2D 4 tlaãítka

Pro 1+n audio dvefiní systémy a video dvefiní systémy
4835-0 bez tlaãítka
4835-1 1 tlaãítko
4835-2 2 tlaãítka
4835-1D 2 tlaãítka
4835-2D 4 tlaãítka

Pro VX2200 digitální systém (BUS2 audio, BUS6 video)
4203-0 bez tlaãítka
4203-1 1 tlaãítko
4203-2 2 tlaãítka
4203-1D 2 tlaãítka
4203-2D 4 tlaãítka

Pro VX2300 digitální systém (BUS2 video)
4303N-0 bez tlaãítka
4303N-1 1 tlaãítko
4303N-2 2 tlaãítka

Pokud se elektrické vedení roz‰ífií o jeden vodiã, systém s hlasit˘mi jednotkami 4835 a 4838 dovoluje rozli‰it vyzvánûní na podlaÏí jin˘m vyzvá-
nûcím tónem od vyzvánûní z venkovní hlasité jednotky.

� První LED (ãervená) oznaãená symbolem , pokud systém
zapnut, zobrazuje, Ïe v danou chvíli není moÏné uskuteãnit volání
úãastníka, protoÏe je jiné volání ãi konverzace aktivní (z venkovní
stanice, od které je voláno, nebo jiné venkovní stanice v pfiípadû
systému s více vchody).

� Druhá LED (ãervená) oznaãená symbolem , pokud systém
zapnut, zobrazuje, Ïe probíhá volání úãastníka. LED se vypne pokud
je volání pfiijato.

� Tfietí LED (Ïlutá) oznaãená symbolem , pokud systém zap-
nut, zobrazuje, Ïe je moÏno hovofiit. LED se vypne po ukonãení kon-
verzace (nebo po uplynutí doby hovoru).

� âtvrtá LED (zelená) oznaãená symbolem , pokud systém
zapnut, zobrazuje, Ïe dvefiní zámek byl uvolnûn a vypne se po uply-
nutí doby otevfiení dvefií.

Díky tûmto zmiÀovan˘m funkcím poskytují jednotky 4838 cenovû zají-
mavé fie‰ení pfii stejné jednoduchosti instalace.

Hlasité jednotky 4838 pouÏívají mikroprocesorovou technologii
a jsou vhodné k sestavení systémÛ tûchto typÛ:

� audio dvefiní systém s více vchody bez nutnosti pouÏití audio pfiepína-
cího relé (Art.502N)

� video dvefiní systém bez potfieby pouÏití kontrolní jednotky (Art.890N)
a v pfiípadû instalace s více vchody bez nutnosti pouÏití video pfiepí-
nacího relé (Art.892)

� pokud se elektrické vedení roz‰ífií o jeden vodiã, systém dovoluje
rozli‰it vyzvánûní na podlaÏí (pouze u systémÛ bez utajení hovoru)
jin˘m vyzvánûcím tónem od vyzvánûní z venkovní hlasité jednotky

Jednotky 4838 (ve v‰ech verzích) obsahují dip-switch (pfiepínaã),
kter˘ umoÏÀuje nastavení:

- 4 rÛzn˘ch vyzvánûcích tónÛ (pouze v systému 5+n)
- poãet vyzvánûní (pouze v systému 5+n)
- dobu hovoru
- dobu otevfiení dvefií

Jako dal‰í, krom obvykl˘ch akustick˘ch signálÛ, nabízí hlasové jednot-
ky 4838 i pfiíslu‰nou visuální indikaci stavu systému pouÏitím 4 LED na
ãelním panelu venkovní stanice.

Digitální panely série 4000 pro digitální systémy VIDEX
Tyto panely jsou kompatibilní s montá³ními rámeãky série 4000
a rozmûry odpovídají dvûma modulÛm. Povrchové úpravy a barevná
provedení jsou toto³ná s ostatními moduly série 4000.

Digitální panely pro VX2200 digitální systém (BUS2 audio,
BUS6 video)
4202R Narozdíl od hlasit˘ch jednotek jsou tyto panely vybaveny

modfie podsvícen˘m LCD displejem (2x16 znakÛ), podsví-
cenou klávesnicí o 15ti tlaãítkách, z ãeho³ 3 slou³í
k listování v seznamu úãastníkÛ, 10 je numerick˘ch (0 ³ 9)
a tlaãítka „Enter“ (potvrzení volby) a „Clear“ (zru�ení volby).
Jednotka také obsahuje funkci hlasového doprovodu, která
slou³í napfiíklad zrakovû posti³en˘m pro snadnûj�í obsluhu
panelu.

4202RV Stejné funkce jako Art.4202R, navíc vybaven ãernobílou
kamerovou jednotkou s automatickou clonou a IR LED pfii-
svícením. Kamera se dá o 10° horizontálnû i vertikálnû nato-
ãit pomocí aretaãního �roubu.
Kamerov˘ modul je mo³né pofiídit i v barevném provedení,
pfiisvícení je realizováno pomocí bíl˘ch LED diod.

Digitální panely pro VX2300 digitální systém (BUS2 video)
4302RV Stejné funkce jako Art.4202RV, vedení videosystému reali-

zováno pouze pomocí 2 vodiãÛ.

Art.4002R
Art.4202R

Art.4002RV
Art.4202RV
Art.4302RV



Modulární systém – série 4000

Moduly hlasit˘ch jednotek s integrovanou kamerou
Tyto moduly jsou novinkou série 4000 a obsahují audio a video jednot-
ku v jediném modulu. Audio/video modul je základní ãástí k postavení
venkovní stanice video dvefiního systému. Moduly jsou dostupné
s 0, 1 a 2 tlaãítky. Tyto moduly jsou obyãejnû kombinovány spoleãnû
s tlaãítkov˘mi moduly, ale v pfiípadû potfieby mohou b˘t pouÏity
i samostatnû. Vestavûná âB CCD kamera obsahuje ãoãku s automatickou
clonou a infraãervené LED pfiisvícení. Kamera také umoÏÀuje horizontál-
ní a vertikální nastavení (10 stupÀÛ). Pro barevnou verzi pfiidejte /Color
za oznaãení modelu.

Pro video systémy s koaxiálním kabelem
a bez koaxiálního kabelu

4832-0 bez tlaãítka
4832-1 1 tlaãítko
4832-1D 2 tlaãítka

Kamerové moduly
Série 4000 obsahuje dva kamerové moduly: Art.4830 mÛ³e b˘t pou³it
pro videosystémy s koaxiálním i vyvá³en˘m videosignálem, pou³ívá se
jak u analogov˘ch (1+n, 4+n, 5+n), tak i u digitálních
(VX2200) videosystémÛ. Kamerov˘ modul Art.4330N
se pou³ívá u digitálního systému VX2300, je vybaven
koaxiálním vstupem a napájecími svorkami pro externí
kameru.
Oba tyto moduly obsahují ãoãku s automatickou clo-
nou, infraãervené LED pfiisvícení a aretaãním ‰roubem,
kter˘ umo³Àuje pootoãení kamery o 10° horizontálnû
i vertikálnû.
Pro barevnou verzi pfiidejte /COLOR za kód produktu,
pfiisvícení je realizováno pomocí bíl˘ch LED diod.

Pro video systémy s koaxiálním kabelem a bez koaxiálního kabelu

4830 kamerov˘ modul
4330N kamerov˘ modul s mo³ností pfiipojení externí kamery

Záslepn˘ a informaãní modul
Záslepn˘ modul se obyãejnû vyuÏívá k zaslepení pfiipraveného místa ve
venkovní stanici pro budoucí roz‰ífiení systému.
Informaãní modul (85 x 110 mm) s okénkem vyplnûn˘m polykarboná-
tov˘m ‰títkem se vyuÏívá k vypsání ãísla domu nebo dal‰ích uÏiteãn˘ch
informací.

4840 zaslepovací modul
4846 informaãní modul

Art.4832 Art.4832-1 Art.4832-1D

Art.4830
Art.4330N

Art.4840 Art.4846

Tlaãítkové moduly (jednofiadé nebo dvoufiadé)
Tlaãítkové moduly jsou pouÏity spolu s audio nebo audio/video moduly
k dosaÏení poÏadovaného poãtu tlaãítek v systému. KaÏd˘ modul obsa-
huje svorkovnici (2 svorky pro kaÏdé tlaãítko). Tlaãítka lze zapojit (dle
pozice jumperu) na spoleãnou svorku nebo kaÏdé samostatnû
(pro snadnûj‰í instalaci).

Tlaãítkové moduly (jednofiadé)
4842 2 tlaãítka
4843 3 tlaãítka
4844 4 tlaãítka
4845 5 tlaãítek

Tlaãítkové moduly (dvoufiadé)
4842D 4 tlaãítka
4843D 6 tlaãítek
4844D 8 tlaãítek
4845D 10 tlaãítek

Art.4842 Art.4843 Art.4844 Art.4845

Art.4842D Art.4843D Art.4844D Art.4845D
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Modulární systém – série 4000
MontáÏní rámeãky pro zapu‰tûnou montáÏ
MontáÏní rámeãky jsou dostupné ve velikosti 1, 2 a 3 modulÛ a skládají se z:
- montáÏní krabiãky (plastová) pro zapu‰tûnou montáÏ
- montáÏního rámeãku dodávaného s tûsnûním a bezpeãnostními ‰rouby k pfiipevnûní rámeãku k montáÏní krabiãce
- vymezovací podloÏky pro spojení montáÏních krabiãek, pokud venkovní stanice vyÏaduje spojení více montáÏních rámeãkÛ

Art. Moduly Rozmûr rámeãku Rozmûr montáÏní krabiãky
(‰/v/h) v mm (‰/v/h) v mm

4851 1 135 x 160,0 x 60,7 120 x 143,0 x 45
4852 2 135 x 280,2 x 60,7 120 x 263,2 x 45
4853 3 135 x 400,4 x 60,7 120 x 383,4 x 45

MontáÏní rámeãky pro povrchovou montáÏ
Rámeãky pro povrchovou montáÏ jsou dostupné v 1, 2, 3, 4, 6 a 9
modulov˘ch verzích a obsahují:
- krabici (kovová) pro povrchovou montáÏ na zeì a ‰rouby k pfiipevnûní
- montáÏní rámeãek s tûsnûním a bezpeãnostními ‰rouby
Jediné provedení povrchov˘ch rámeãkÛ je reliéfní metalická tmavû
modro‰edá barva.

Art. Moduly Rozmûr (‰/v/h) mm
4881 1 135 x 160,0 x 38
4882 2 135 x 280,2 x 38
4883 3 135 x 400,4 x 38
4884 4 270 x 280,2 x 38
4886 6 270 x 400,4 x 38
4889 9 405 x 400,4 x 38

Art.4851 Art.4852 Art.4853

Art.4881 Art.4882 Art.4883 Art.4884 Art.4886 Art.4889

Moduly kontroly pfiístupu
Videx vyrábí systémy kontroly pfiístupu, které mohou pracovat samo-
statnû, nebo b˘t zaãlenûny do audio ãi video dvefiního systému. Dal‰í
podrobnosti o pfiístupovém systému naleznete v pfiíslu‰né ãásti tohoto
katalogu.

Moduly kódového zámku
4800 modul kódového zámku, 3 kódy /3 relé
4900 modul kódového zámku, 100 kódÛ /3 relé

Modul bezdotykové ãteãky klíãÛ
4849 modul bezdotykové ãteãky klíãÛ

Art.4800
Art.4900

Art.4849
Art.4800
Art.4900

Art.4849
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Moduly hlasit˘ch jednotek
Hlasité jednotky jsou vyrábûny v provedení bez tlaãítek, nebo s jedním
a³ tfiemi tlaãítky, kdy je mo³no sestavit systém pro 1 a³ 3 úãastníky,
nebo v kombinaci s tlaãítkov˘mi moduly VR4KBM pro rozsáhlej‰í
systém.
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Antivandalní modulární systém – série 4000

Art.VR4KCLM Art.VR4KAM-1

Antivandalní moduly
¤ada série 4000 byla roz‰ífiena o nové antivandalní moduly. Pfiední kryt
je vyroben z 2,5mm silného plechu z nerezavûjící oceli, vnitfiní elektroni-
ka je chránûna ocelov˘m nebo plastov˘m krytem. K pfiednímu panelu je
pfiipevnûna za pomoci závrtn˘ch ‰roubÛ a od nepfiízniv˘ch vlivÛ izolová-
na pomocí vodotûsn˘ch peãetí. V‰echna tlaãítka odpovídají normû IP68
a jsou vyrobena z nerezavûjící oceli. Pro vût‰í odolnost jsou antivandal-
ní moduly k montá³nímu rámeãku upevnûny pomocí li‰t.

Zavedením mikroprocesorové technologie do standardních audio
modulÛ série 4000 je mo³né pomocí audio modulÛ (VR4KAM) vytvo-
fiit audio/video systém s následujícími v˘hodami:
- Audiosystém s více vchody bez nutnosti pou³ití pfiepínacího relé
Art.502N.
- Koaxiální, nebo bezkoaxiální videosystém, ve kterém není zapotfie-
bí pou³ití fiídící jednotky Art.890N a relé Art.892 je nahrazeno pfie-
pínacím relé Art.506N pro ka³d˘ vchod.

Jednotka VR4KAM je vybavena sadou DIP-pfiepínaãÛ, pomocí ní³ lze
nastavit následující funkce:
- Doba hovoru 1 nebo 2 minuty
- Doba uvolnûní dvefiního zámku (2, 4, 8, nebo 20 sekund)
- Re³im hovoru

Navíc je jednotka vybavena také dvûma trimry pro nastavení citli-
vosti mikrofonu a hlasitosti reproduktoru a jumperem, kter˘ urãuje
hlasitost oznamovacího tónu bûhem vyzvánûní (hlasitû, potichu,
vypnuto).

Dvû informaãní LED diody na pfiedním panelu slou³í k indikaci stavu
hovoru:
- Ýlutá LED dioda se rozsvítí, kdy³ volan˘ úãastník zvedne sluchátko
(probíhá hovor)
- Zelená LED dioda indikuje uvolnûní dvefiního zámku

Hovorové jednotky pro audiosystém „4+n“
VR4KAM-0 bez tlaãítka
VR4KAM-1 1 tlaãítko
VR4KAM-2 2 tlaãítka
VR4KAM-3 3 tlaãítka

Hovorová jednotka VR4KAM2W série 4000 se pou³ívá pro digitální
systémy VX2200 (BUS2 audio, BUS6 video) a nabízí stejné funkce
a vlastnosti jako VR4KAM. Je mo³né k ní pfiipojit a³ 23 samostatn˘ch
tlaãítek s pou³itím antivandalních tlaãítkov˘ch modulÛ VR4KBM.

Hovorové jednotky pro digitální systém VX2200
(BUS2 audio, BUS6 video)

VR4KAM2W-0 bez tlaãítka
VR4KAM2W -1 1 tlaãítko
VR4KAM2W -2 2 tlaãítka
VR4KAM2W -3 3 tlaãítka

Art.VR4KAM-0
Art.VR4KAM2W-0

Art.VR4KAM-1
Art.VR4KAM2W-1

Art.VR4KAM-2
Art.VR4KAM2W-2

Art.VR4KAM-3
Art.VR4KAM2W-3



Kamerové moduly
V provedení antivandal série 4000 jsou k dispozici 2 kamerové moduly,
které mohou b˘t pou³ity jak pro bezkoaxiální zapojení, tak i pro systém
s koaxiálním kabelem. Kombinují se s hovorov˘mi jednotkami VR4KAM
a VR4KAM2W, nebo mohou b˘t pou³ity i samostatnû jako pfiídavné
kamerové jednotky. Vestavûná kamera umo³Àuje natoãení o 10° hori-
zontálnû i vertikálnû, obsahuje ãoãku s automatickou clonou a pfiisvût-
lovací LED diody.

Záslepn˘ a informaãní modul
VR4KIFM informaãní modul
VR4KBLM záslepn˘ modul

Moduly kontroly pfiístupu
Videx vyrábí systémy kontroly pfiístupu, které mohou pracovat samo-
statnû, nebo b˘t zaãlenûny do audio ãi video dvefiního systému. Dal‰í
podrobnosti o pfiístupovém systému naleznete v pfiíslu‰né ãásti tohoto
katalogu.
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Antivandalní modulární systém – série 4000

Art.VR4KBM-4 Art.VR4KBM-5 Art.VR4KBM-6

Art.VR4KIFM Art.VR4KBLM

Art.VR4KIFM Art.VR4KBLM

Art.VR4KBM-7 Art.VR4KBM-8 Art.VR4KBM-9

Art.VR4KCMM
Art.VR4KCMC

Kamerové moduly pro systémy s koaxiálním kabelem, nebo
s vyvá³en˘m videosignálem

VR4KCMM ãernobílá kamera s infraãerven˘m LED pfiisvícením
VR4KCMC barevná kamera s bíl˘mi LED diodami

Roz‰ifiující tlaãítkové moduly
Tlaãítkové moduly antivandal série 4000 se pou³ívají v kombinaci
s audio a video jednotkami pro roz‰ífiení tabla na po³adovan˘ poãet tla-
ãítek (úãastníkÛ). Tlaãítkové moduly se vyrábûjí v ‰esti variantách
o ãtyfiech a³ devíti tlaãítcích.

Roz‰ifiující tlaãítkové moduly
VR4KBM-4 4 tlaãítka
VR4KBM-5 5 tlaãítek
VR4KBM-6 6 tlaãítek
VR4KBM-7 7 tlaãítek
VR4KBM-8 8 tlaãítek
VR4KBM-9 9 tlaãítek

Moduly kontroly pfiístupu
VR4KCLM modul kódového zámku (jako Art.4800)
VR4KVPM modul bezdotykové ãteãka VproX (jako Art. 4849)
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Modulární systém – série 800

Videx vyrábí celou ‰kálu
modulárních tlaãítkov˘ch panelÛ,
ze kter˘ch lze velmi jednodu‰e
sestavit venkovní dvefiní tlaãítkové
stanice podle rozliãn˘ch poÏadavkÛ
instalace. Jako u vût‰iny
modulárních systémÛ, moduly jsou
vsazovány do upevÀovacích
rámeãkÛ (podle typu instalace
v provedení na povrch nebo pod
omítku), které pojmou od 1 do 9
modulÛ. ·kála dostupn˘ch modulÛ
je postupnû roz‰ifiována a nyní
obsahuje i moduly pro kontrolu
pfiístupu a nejmodernûj‰í dvefiní
digitální systémy.

MontáÏní rámeãky pro zapu‰tûnou
i povrchovou montáÏ, krycí
rámeãky, clony a moduly samotné
jsou dostupné v mnoha rÛzn˘ch
povrchov˘ch úpravách
a provedeních.

Obrázek ukazuje standardní
povrchové provedení modulÛ
z nerezové oceli a hliníkov˘ch
montáÏních rámeãkÛ pro
zapu‰tûnou i povrchovou montáÏ,
krycích rámeãkÛ, clon, které
nejsou v provedení z nerezové
oceli dostupné.
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Modulární systém – série 800

A BZ W B

Moduly v dostupn˘ch materiálech a provedeních
Standardní provedení modulu je „Nerezavûjící ocel“

A : Hliník W : Bílá
BZ : Bronz B : Hnûdá

Standardní rozmûry modulu: 120 x 97 x 29 mm.

Pfii objednávce modulÛ v jiném provedení neÏ „Nerezavûjící ocel”
za kód vloÏte /A pro „Hliník”; /BZ pro „Bronz”; /W pro „Bílou”; /B
pro „Hnûdou”.

Moduly hlasit˘ch jednotek pro domovní systém 1+n
835M-0 bez tlaãítka
835M-1 1 tlaãítko
835M-2 2 tlaãítka

Moduly hlasit˘ch jednotek pro domovní systém 4+n
837-0 bez tlaãítka
837-1 1 tlaãítko
837-2 2 tlaãítka

Moduly hlasit˘ch jednotek pro domovní systém 3+n
s elektronick˘m vyzvánûním

837M-0 bez tlaãítka
837M-1 1 tlaãítko
837M-2 2 tlaãítka

Art.835M-0
Art.837-0
Art.837M-0

Art.835M-1
Art.837-1
Art.837M-1

Art.835M-2
Art.837-2
Art.837M-2

Art.840 Art.846 Art.842 Art.843 Art.844 Art.845

Informaãní a tlaãítkové moduly
840 záslepn˘ modul
846 informaãní modul
842 modul s dvûma tlaãítky

843 modul s tfiemi tlaãítky
844 modul s ãtyfimi tlaãítky
845 modul s pûti tlaãítky

Dvoufiadé tlaãítkové moduly
842D modul s ãtyfimi tlaãítky
843D modul s ‰esti tlaãítky
844D modul s osmi tlaãítky
845D modul s deseti tlaãítky

Kamerové moduly
830 Kamerov˘ modul pro video systém s koaxiálním rozvodem

(75 Ohm). Rozmûry: 120 x 97 x 40,5 mm (samostatn˘ modul).

830NC Kamerov˘ modul pro VX2200 digitální video systém (bez
pouÏití koaxiálního kabelu).

831M-0 Kamerov˘ modul s vestavûnou hlasitou jednotkou pro systé-
my s vyváÏen˘m video signálem (bez pouÏití koaxiálního
kabelu); bez tlaãítka. Tento modul obsahuje obvody: regula-
ce napûtí, ãasování a zesílení audio signálu.
Rozmûry: 240 x 97 x 40,5 mm (dvojit˘ modul).

831M-1 Jako 831M-0, ale s jedním tlaãítkem.

831M-2 Jako 831M-0, ale s dvûma tlaãítky.

Art.842D Art.843D Art.844D Art.845D

Art.830
Art.830NC

Art.831M-0 Art.831M-1 Art.831M-2
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Modulární systém – série 800

Art.VX800N-2L
Art.VX800N-3L
Art.VX900N-2L
Art.VX1001L

Art.VX800N-2
Art.VX800N-3
Art.VX900N-2
Art.VX1001

Art.849

Moduly kódov˘ch zámkÛ
(ãelní panely dostupné v provedení „Nerezavûjící ocel” nebo „Hliník” /A)

VX800N-2 Modul kódového zámku, 2 kódy/ 2 reléové v˘stupy.

VX800N-2L Jako VX800-2 plus osvûtlení panelu.

VX800N-3 Modul kódového zámku, 3 kódy/ 3 reléové v˘stupy.

VX800N-3L Jako VX800-3 plus osvûtlení panelu.

VX900N-2 Modul kódového zámku, 100 kódÛ/ 2 reléové v˘stupy.

VX900N-2L Jako VX900-2 plus osvûtlení panelu.

VX1001 Modul klávesnice se sériov˘m spojením kompatibilní s následujícími fiídicími jedno-
tkami VIDEX: VX1000; VX1000B; VX1010 nebo VX1010-2.

VX1001L Jako VX1001 plus osvûtlení panelu.

Modul bezdotykové ãteãky kódov˘ch identifikaãních karet
849 âteãka bezdotykov˘ch klíãÛ Videx v modulovém provedení série 800. Zafiízení obsahuje ãtecí obvody (ãtecí vzdálenost 20 aÏ 50 mm

podle druhu pouÏitého ID prvku). Trojí LED indikace a bzuãák jsou bezpeãnostní vlastnosti ukazující, zda pfiístupov˘ klíã byl pfiijat ãi
odmítnut. Spojení mezi VproX ãteãkou a fiídicí jednotkou vyÏaduje minimálnû 5 vodiãÛ a maximální délka vedení je pfies 200 metrÛ. Tato
jednotka kombinuje polykarbonátovou ãteãku uschovanou v nerezovém ãi hliníkovém rámeãku.

MontáÏní rámeãky pro zapu‰tûnou nebo povrchovou montáÏ,
krycí rámeãky a clony
Venkovní stanici série 800 je moÏno sestavit v provedení pro zapu‰tûnou
montáÏ nebo pro montáÏ na povrch. Rámeãky pro zapu‰tûnou montáÏ lze
kombinovat buì s clonami, nebo krycími rámeãky, které zakryjí v‰echny
vzhledové nedostatky zdiva pfiímo v okolí montáÏe venkovní stanice.
Pfiíslu‰enství se vyrábí v následujících materiálech a provedeních:

A Hliník (standardní provedení pro moduly z „Nerezavûjící ocele”
a „Hliníku”)

BZ Bronz (pro bronzové moduly)
W Bílá (pro bílé moduly)
B Hnûdá (pro hnûdé moduly)
Pfii objednávce pfiíslu‰enství v jiném provedení neÏ „Hliník” za kód
vloÏte //BZ pro „Bronz”; /W pro „Bílou”; /B pro „Hnûdou”.

862 872 882 852

V‰echny Videx kamerové moduly mají vesta-
vûnou CCD kameru s automatickou clonou
a infraãerven˘m LED pfiisvícením
a bezpeãnostní zámek. Kamerové jednotky
jsou buì ãernobílé nebo barevné (pfii objed-
návce pfiidejte /Color – barva za kód jednot-
ky). PouÏité materiály a provedení jsou shod-
né s pfiede‰l˘mi moduly.

Moduly kontroly pfiístupu a pfiíslu‰enství
Videx vyrábí celou fiadu digitálních kódov˘ch zámkÛ pro systémy s „kontrolou pfiístupu“, mezi
které patfií i modulární verze VX800, VX900 a VX1001. Kódové zámky vyuÏívají nejmodernûj‰í
technologie mikroprocesorÛ, které (pokud jsou ukryty za kvalitními tlaãítkov˘mi klávesnicemi
z nerezavûjící ocele) znemoÏÀují nekontrolovan˘ pfiístup. Tyto jednotky jsou velice jednoduché
k nainstalování, extrémnû odolné a za cenu, která pfiesvûdãí. Mohou b˘t pouÏity jako samostatné
kódové zámky a nebo v kombinaci s dal‰ími audio ãi video moduly série 800. Digitální kódové
zámky jsou dostupné v tûchto konfiguracích:
- 2-3 reléové v˘stupy s NC/NO kontakty
- aÏ 100 rÛzn˘ch pfiístupov˘ch kódÛ
- sériová komunikace ke vzdálené „fiídicí jednotce“, v které jsou umístûny reléové v˘stupy zámku

Videx také mÛÏe nabídnout velmi bezpeãné kódové zámky, které vyuÏívají sériovou komunikaci
ke vzdálené fiídící jednotce, jenÏ obsahuje reléové v˘stupy zámku. Pokud fiídící jednotka pfiijme
platn˘ vstupní kód, aktivuje pfiíslu‰n˘ reléov˘ v˘stup. Je nemoÏné pro kohokoliv aktivovat relé
z klávesnice bez zadání pfiíslu‰ného kódu a tímto zpÛsobem pfiiná‰íme vy‰‰í stupeÀ bezpe-
ãnosti, kter˘ nemÛÏe b˘t nabídnut pouÏitím samostatného kódového zámku. Dal‰ím bezpe-
ãnostním prvkem u v‰ech kódov˘ch zámkÛ je blokování kódového zámku pokaÏdé, jakmile je
vloÏen neplatn˘ vstupní kód. âas blokace vzrÛstá s kaÏd˘m nesprávn˘m vloÏen˘m kódem.
Ve‰keré programování kódového zámku se provádí pfiímo prostfiednictvím tlaãítkové klávesni-
ce zadáním pfiíslu‰ného master kódu.
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Modulární systém – série 800

Art.851/A Art.852/A Art.853/A

MontáÏní rámeãky pro zapu‰tûnou montáÏ
MontáÏní rámeãky s pantem z nerezavûjící ocele a montáÏní krabiãkou
(plastová) pro zapu‰tûnou montáÏ.
·ífika 115 mm, hloubka 30 mm.

Art. Moduly MontáÏní rámeãek MontáÏní krabiãka
(mm) (mm)

851A 1 115 x 154 x 15 109 x 144 x 30
852A 2 115 x 274 x 15 109 x 265 x 30
853A 3 115 x 394 x 15 109 x 385 x 30

Art.861/A Art.862/A Art.863/A

Art.864/A Art.866/A Art.869/A

Krycí rámeãky
K montáÏi mezi ãelní rámeãek a zapu‰tûnou montáÏní krabiãku. Toto
pfiíslu‰enství slouÏí k zakrytí okusÛ zdi okolo venkovní stanice.

Art. Moduly Sloupce Krycí rámeãek (mm)
861/A 1 1 135 x 166
862/A 2 1 135 x 286
863/A 3 1 135 x 406
864/A 4 2 251 x 286
866/A 6 2 251 x 406
869/A 9 3 367 x 406

Art.871/A Art.872/A Art.873/A

Art.874/A Art.876/A Art.879/A

Art.881/A

Art.884/A

Art.882/A

Art.886/A

Art.883/A

Art.889/A

Art. Moduly Sloupce Rozmûry (mm)
871/A 1 1 140 x 168,5 x 35
872/A 2 1 140 x 288,5 x 35
873/A 3 1 140 x 408,5 x 35
874/A 4 2 256 x 288,5 x 35
876/A 6 2 256 x 408,5 x 35
879/A 9 3 372 x 408,5 x 35

Art. Moduly Sloupce Rozmûry (mm)
881/A 1 1 140 x 168,5 x 62
882/A 2 1 140 x 288,5 x 62
883/A 3 1 140 x 408,5 x 62
884/A 4 2 256 x 288,5 x 62
886/A 6 2 256 x 408,5 x 62
889/A 9 3 372 x 408,5 x 62

Clony
Pro montáÏ mezi ãelní rámeãek a zapu‰tûnou montáÏní krabiãku. Toto
pfiíslu‰enství slouÏí jako ochrana proti slunci a de‰ti a k zakrytí okusÛ zdi
okolo venkovní stanice. Pfiesah: 35 mm max.

MontáÏní rámeãky pro povrchovou montáÏ
MontáÏní rámeãky s pantem z nerezavûjící ocele a kovovou instalaãní
krabicí pro povrchovou montáÏ.
Pfiesah: 62 mm max.
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Digitální systém – VX2200
VX2200 Digitální systém

VX2200 je znamenit˘ systém zaloÏen˘ na
nejnovûj‰í digitální technologii, jenÏ
vyÏaduje pouze 2 vodiãe („BUS 2“)
k postavení dokonalého domovního audio
systému pro malé aÏ stfiední instalace
(maximálnû 180 bytÛ). Pfiidáním dal‰ích 4
vodiãÛ („BUS 6“) je moÏné postavit
domovní video systém bez pouÏití
koaxiálního kabelu. Jednoduchost instalace
a jedineãná kvalita pfienosu audio a video
signálÛ jsou nesporné v˘hody systému
samotného.

Digitální panely a digitalizaãní moduly
digitálního systému VX2200 VIDEX vyrábí
v provedení série 800 i zcela nové sérii 4000.
âelní panel Art.2202-1R série 800 a ãelní
panely série 4000 Art.4202R a Art.4202R/V
jsou plnû programovatelné z PC za pouÏití
pfiíslu‰ného Windows softwaru. Panely mají
také integrované roz‰ifiující funkce vãetnû
nahrávek hlasu (pro navigaci nevidom˘ch
náv‰tûvníkÛ) a také obsahují roz‰ífienou
pamûÈ pro uloÏení více jak jednoho
uÏivatelského jména v jednom bytû (aÏ 255
pamûÈov˘ch pozic).

Digitální manipulaãní pracovi‰tû
Art.VX2210-1 lze pfiipojit k PC a následnû
pomocí PC provádût v‰echny dispeãerské
funkce a úkony s databází uÏivatelÛ. Nová
série telefonÛ a videotelefonÛ 3000 obsahuje
alarmovou funkci, která pfii aktivaci po‰le
zprávu na manipulaãní pracovi‰tû (pokud je
systém obsahuje).

VX2200 Digitální systém „VIDEX“
Specifikace:
- jednoduchost instalace
- jednoduchost naprogramování systému
(pfies klávesnici ãelního panelu nebo PC)

- „Bus 2“ pro audio systém, „Bus 6“ pro video
systém s centrálním napájeãem

- v˘borná kvalita audio a video signálu
- funkce utajení hovoru a uvolnûní dvefiního
zámku

- pfiímé volání aÏ do 180 bytÛ s telefony série
3000

- individuální pfiístupové kódy
- více úrovÀové instalace
- instalace s více vstupy (aÏ 10 vstupÛ na
jedné úrovni)

- inteligentní pfiíslu‰enství s moÏnosti pfiipoje-
ní pfiímo ke sbûrnici

- moÏno pfiipojit záloÏní baterii
- digitální ãelní panel s alfanumerickou kláves-
nicí a displejem

- tlaãítkov˘ panel
- moÏno pfiipojit manipulaãní pracovi‰tû
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Digitální systém – VX2200

RS232

Art.VX2210-1

Art.4202R

1 Linka JTS



Digitální systém – VX2200
Art.VX2210A – Digitální manipulaãní pracovi‰tû pro domovní systémy
VX2210 dovoluje operátorovi ovládat a pfiedávat volání od a k uÏivateli. Podle zvo-
leného operaãního reÏimu (den-noc-vypnuto), je moÏno vyuÏívat rÛzné funkce
manipulaãního pracovi‰tû. Pfiipojení s PC pfies RS232.

Art.VX2210/V – Digitální manipulaãní pracovi‰tû pro video domovní systémy
Stejné jako VX2210A s pfiídavn˘m monitorem s plochou obrazovkou.

Art.2280-1 „Bus 2“ rozhraní
Art.2280-1 umoÏÀuje pfiipojení telefonního rozhraní Videx (Art.380) nebo PABX
Videx rozhraní (Art.275-2W) k „Bus 2“ sbûrnici VX2200 systému.

Art.3171
Digitální telefon s elektronick˘m vyzvánûním. Obsahuje tlaãítko pro otevfiení dvefií
(nebo k volání na manipulaãní pracovi‰tû, pokud jej systém obsahuje), servisní tla-
ãítko. MoÏno pfiipojit tlaãítko pro vyzvánûní na poschodí, které vyzvání odli‰nou
melodií (není dostupno, pokud je systém plnû izolován).

Art.3172
Telefon jako Art.3171 s manuálním „vypínáním vyzvánûní“.

Art.3176
Telefon jako Art.3171 s ãasov˘m „vypínáním vyzvánûní“, LED diodami „Vyzvánûní
vypnuto“a „Dvefie otevfieny“.

Art.3371
âB digitální videotelefon s elektronick˘m vyzvánûním; tlaãítko pro otevfiení dvefií (nebo
k volání na manipulaãní pracovi‰tû, pokud jej systém obsahuje); tlaãítko zpûtného
monitorování; tfii servisní tlaãítka. MoÏno pfiipojit tlaãítko pro vyzvánûní na poschodí,
které vyzvání odli‰nou melodií (není dostupno, pokud je systém plnû izolován).

Art.3376
Videotelefon jako Art.3371 s tlaãítkem ãasového „vypínáním vyzvánûní“, LED dio-
dami „Vyzvánûní vypnuto“a „Dvefie otevfieny“.

Art.5478
Inteligentní handsfree videotelefon pro systém VX2200 s 3,5" TFT LCD barevn˘m
displejem, vybaven ‰esti funkãními tlaãítky – „pfiijetí/ukonãení hovoru/zpûtné moni-
torování“, „uvolnûní dvefiního zámku“, „vypnutí vyzvánûní“, „pfiepínací relé“
a dvûma „servisními tlaãítky“. Ostatní funkce a vlastnosti jako Art.5412.
Elektronick˘ tón je generován hovorovou jednotkou, pfiístroj navíc obsahuje „aktiv-
ní nízké“ vstupy pro vyzvánûní na podla³í a alarm.

Art.5178
Plnû duplexní handsfree audiotelefon s tlaãítky pro „pfiijetí/ukonãení hovoru“,
„uvolnûní dvefiního zámku“ (programovatelná doba), „vypnutí vyzvánûní“ (progra-
movatelná doba) a jedním „servisním tlaãítkem“. Navíc je zafiízení vybaveno ãtyfi-
mi informaãními LED diodami pro zobrazení statusu v˘‰e zmínûn˘ch funkcí
a ãtyfimi tlaãítky pro nastavení hlasitosti reproduktoru a vyzvánûní.

Art.830/NC
Kamerov˘ modul série 800 je vybaven CCD kamerou s automatickou clonou a pfii-
svûtlovacími LED diodami. Vyrábí se v ãernobílém, nebo barevném provedení (za
kód produktu napi‰te „/color”). Modul je urãen pro bezkoaxiální zapojení.

Art.4830
Kamerov˘ modul série 4000 je vybaven CCD kamerou s automatickou clonou a pfii-
svûtlovacími LED diodami. Vyrábí se v ãernobílém, nebo barevném provedení (za
kód produktu napi‰te „/color”). Modul obsahuje jumpery pro pfiepínání typu
v˘stupního videosignálu (vyvá³en˘ signál/koaxiální kabel).

Art.316 – Video distributor
Video distributor pro video systémy bez koaxiálního kabelu. Jeden video distribu-
tor je zapotfiebí pro kaÏdé ãtyfii videotelefony.

Pfiíslu‰enství
Art.2207 – PC kabel a programovací software
Souprava umoÏÀuje plné programování Art.VX2202-1R, Art.4202R a Art.4202R/V z PC.

Art.2217 – PC kabel a ovládací software
Tato souprava pro digitální manipulaãní pracovi‰tû VX2210-1 umoÏÀuje na PC
vykonávat v‰echny funkce manipulaãního pracovi‰tû.

Hlavní komponenty
Art.4202R - Digitální panel
Digitální audio a audio/video panely jsou novû pfiedstaveny v sérii
modulárního systému 4000. Jednotky jsou vestaveny do dvou
modulÛ; obsahují numerickou klávesnici; 3 speciální tlaãítka
k navigaci v „jmenném seznamu“; 2x16 znakÛ LCD displej
a hlasitou jednotku.
K tûmto jednotkám je moÏno pfiipojit domovní telefony
a videotelefony série 900 a 3000 vãetnû ekonomick˘ch telefonÛ
Art.3161 (nebo Art.3162).
Digitální panely série 4000 jsou dostupné ve dvou provedeních:
nerez ocel nebo hliník /A.
K pfiipojení a programování digitálních panelÛ pfies PC Videx nabí-
zí programovací kit Art.VX2207, kter˘ obsahuje software
a pfiipojovací kabel.

Art.4202RV - Digitální panel
Jako systém Art.4202R roz‰ífien˘ o kamerovou jednotku.

Art.4203-0,1,2 - Digitalizaãní modul
Jednotka vestavûná do modulu série 4000 obsahující hlasitou jed-
notu a rozhraní k digitální sbûrnici. K modulu mÛÏe b˘t pfiipojeno
aÏ 64 tlaãítek s pouÏitím tlaãítkov˘ch modulÛ Art.4842, 4843,
4844, 4845. (Digitalizaãní moduly jsou dostupné bez tlaãítka, s 1
ãi 2 tlaãítky.)

Art.VX2202R/ VX2202-1R – Digitální panely
Tyto jednotky mají velikost dvojitého modulu série 800 (nerezavûjící
ocel nebo hliník /A) a obsahují numerickou klávesnici a 3 speciální
tlaãítka k procházení „jmenného seznamu“; LCD displej 2 x 16 znakÛ
a hlasitou jednotku. Panel VX2202-1R je moÏno doplnit soupravou
Art.2207, která obsahuje software a pfiipojovací kabel pro pfiipojení
panelu k PC. Software umoÏÀuje provádût v‰echno programování
digitálního panelu z PC.

Art.VX2203M-0, 1, 2 – Digitalizaãní modul
Tato jednotka o velikosti jednoduchého modulu série 800 obsa-
huje hlasitou jednotku a rozhraní pro digitální sbûrnici. K této
jednotce mÛÏe b˘t pfiipojeno aÏ 64 tlaãítek v tlaãítkov˘ch pane-
lech Art.843, 844, 845…. (Panel VX2203 je dostupn˘ s jedním ãi
dvûma tlaãítky nebo bez tlaãítka).

Art.VX2204 – âtyficestná (doplÀková) izolaãní deska
Tato jednotka izoluje telefony od hlavní sbûrnice a zabraÀuje jedi-
nému telefonu ohrozit cel˘ systém. Jedna PCB deska je zapotfiebí
pro kaÏdé ãtyfii telefony.

Art.VX2206/A – Oddûlovaã hladin
PouÏívá se ve dvouúrovÀov˘ch systémech a umoÏÀuje více neÏ
jednu hovorovou cestu (jednu pro vnitfiní blok) domovního systému.

Art.VX2206/V – Oddûlovaã hladin
Stejné jako Art.VX2206/A, ale pro video
domovní systém.



Digitální systém – VX2300

Digitální systém VX2300 je nejnovûj‰ím z fiady
digitálních audio a video dvefiních systémÛ
VIDEX.

Systém byl vyvinut díky dlouholet˘ zku‰enos-
tem spoleãnosti s domovními dorozumívacími
systémy, ãím³ bylo dosa³eno ‰piãkové kvality
pfienosu obrazu a zvuku, spolehlivosti, bez-
peãnosti, jednoduchosti instalace a snadné
roz‰ifiitelnosti. Dvoudrátová sbûrnice, u které
nezále³í na polaritû vodiãÛ, pfiená‰í obraz,
zvuk i data, ãím³ se znaãnû usnadÀuje instala-
ce systému.

Systém VX2300 je urãen pro malé a stfiední
instalace s mo³ností pfiipojení a³ 100 úãastní-
kÛ (audio nebo video) a umo³Àuje zakompo-
novat a³ 8 vchodÛ (s digitálním panelem nebo
tlaãítkov˘mi moduly).

Specifikace
- 2 drátová sbûrnice bez nutnosti zachování
polarity

- Pro vedení do vzdálenosti 50m lze pou³ít
standardní telefonní kabel, pro vzdálenosti
do 200m speciální kabel VIDEX (délka celého
systému mÛ³e b˘t a³ 400m, pokud je zdroj
umístûn uprostfied systému)

- Mo³nost zapojit a³ 8 vchodÛ s video panely
(âB nebo barevn˘mi)

- Digitální nebo digitalizaãní dvefiní panely
- V‰echny digitální panely obsahují funkci hla-
sového doprovodu o stavu volání pro usnad-
nûní manipulace s panelem (napfiíklad zrako-
vû posti³en˘m) a umo³Àují programování
z PC

- Mo³nost pfiipojení a³ 100 zafiízení
(audio/video)

- A³ 4 zafiízení na stejné adrese
- Mo³nost komunikace mezi byty, popfiípadû
mezi pfiístroji na stejné adrese

- Funkce vyzvánûní na podla³í
- Aktivní video rozboãovaã
- Pfiídavná sbûrnicová relé pro dal‰í funkce
- Elektrick˘ zámek a dal‰í zafiízení napájené
z dvefiního panelu
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Digitální systém – VX2300



Hlavní komponenty
Art.4302RV – Digitální panel
Digitální panel má rozmûry dvou panelÛ série 4000, obsahuje ãernobí-
lou CCD kameru s mo³ností horizontálního a vertikálního natoãení
o 10°, která je vybavena ãoãkou s automatickou clonou a LED pfiisvíce-
ním. Dále je jednotka vybavena LCD displejem se dvûma fiádky po ‰est-
nácti znacích, klávesnici s patnácti tlaãítky a pfiisvícením pro klávesnici.
Klávesnice obsahuje 10 alfanumerick˘ch kláves (0...9), 3 klávesy pro
listování v seznamu úãastníkÛ a tlaãítka „ENTER“ a „CLEAR“. Jednotka
je vybavena funkcí pfiednastaveného hlasového doprovodu, která slou³í
k usnadnûní manipulace s venkovním tablem (napfiíklad zrakovû
posti³en˘m) a také plní funkci jako kódov˘ zámek. Modul je dostupn˘
také ve verzi s barevnou kamerou (pfiidejte “/color” za kód produktu).
Pfiisvícení kamery je realizováno pomocí bíl˘ch LED diod (u barevn˘ch
kamer) a infraãerven˘ch LED diod (u ãernobíl˘ch). Povrchová úprava je
stejná jako u ostatních modulÛ série 4000.

Art.4303N-0,1,2 – Digitalizaãní panel (hlasitá jednotka)
Tento modul mÛ³e b˘t pou³it místo digitálních dvefiních panelÛ, zabírá
místo standardního jednoho panelu série 4000. Obsahuje elektroniku
pro pfiipojení a³ 64 tlaãítek za pou³ití roz‰ifiujících tlaãítkov˘ch modulÛ
(Art.4842, 4843, 4844, 4845). Art.4303N je k dostání bez tlaãítek,
s jedním nebo se dvûma tlaãítky. Povrchová úprava je stejná jako
u ostatních modulÛ série 4000.

Art.4330N – Kamerov˘ modul
Kamerové moduly jsou vybavené CCD kamerou s automatickou clonou
a pfiisvûtlovacími LED diodami. Vyrábí se v ãernobílém, nebo barevném
provedení (za kód produktu napi‰te “/color”), pfiisvûtlovací LED diody
jsou pak infraãervené (u âB kamery), nebo bílé (u barevné kamery). Tyto
kamery jsou horizontálnû a vertikálnû nastavitelné (10°) a jsou urãené
v˘hradnû pro digitální systém VX2300. Jednotka je vybavena koaxiálním
vstupem pro externí kameru, vãetnû svorek s mo³ností externí kameru
napájet z jednotky.

Art.317 – 4-cestn˘ videodistributor
Videodistributor slou³í k rozvûtvení sbûrnice na 4 stejné v˘stupy, ke kte-
r˘m se pfiipojí video, nebo audiotelefony. Videodistributor navíc obsa-
huje tfiíúrovÀov˘ zesilovaã signálu (nízké, stfiední a vysoké zesílení),
kter˘ ale zesiluje pouze 4 v˘stupy (nemá vliv na prÛchozí v˘stup). Na
ka³dá 4 zafiízení je potfieba 1 videodistributor, elektronika je zabudovaná
do plastové krabiãky (70x110x30mm) s povrchovou montá³í.

Art.2301/4 – Digitální pfiepínaã pro 4 vchody
Tato jednotka umo³Àuje slouãení sbûrnice a³ ze 4 vchodÛ u systémÛ
s více vchody. Obsahuje 4 vstupy od ãtyfi venkovních jednotek, 2 napá-
jecí vstupy (pokud je tfieba 2 zdrojÛ) a jeden sbûrnicov˘ v˘stup.
Jednotka má rozmûry 9 DIN modulÛ a je mo³no ji umístit na DIN li‰tu,
nebo na zeì.

Art.2301/8 – Digitální pfiepínaã pro 8 vchodÛ
Jako Art.2301/4, ale pro 8 vchodÛ.

Art.2321 – Napájecí zdroj
Zdroj 2321 se pou³ívá pro systém s jedním vchodem s maximálnû 20ti
úãastníky, má rozmûr 9 DIN modulÛ a je mo³no jej umístit na DIN li‰tu,
nebo na zeì.

Art.2321/P – Napájecí zdroj
Zdroj 2321/P se pou³ívá pro systém s více vchody a s maximálnû 100
úãastníky, má rozmûr 15 DIN modulÛ a je mo³no jej umístit na DIN li‰tu,
nebo na zeì.

Art.2305 – Sbûrnicové relé
Tato jednotka se pfiipojuje pfiímo na sbûrnici a pracuje ve dvou re³imech:
pfiídavné relé a relé vyzvánûní. V prvním pfiípadû jsou dvû vestavûná relé
ovládána pomocí tlaãítek audio/videotelefonu, ka³dé z nich má svoji
adresu (1-8). V pfiípadû druhém (relé vyzvánûní) je první relé spínáno
vyzvánûním, druhé je sepnuto po dobu hovoru. V tomto re³imu musí b˘t
adresa relé nastavena stejnû, jako je adresa pfiístroje, u kterého je
po³adováno externí vyzvánûní. Jednotka má rozmûry 5 DIN modulÛ a je
mo³no ji umístit na DIN li‰tu, nebo na zeì.

Art.3181 – Audiotelefon
Inteligentní telefon s tlaãítkem pro otevfiení dvefií a vnitfiní interkomuni-
kaci, dále s tlaãítkem pro aktivaci sbûrnicového relé, pfiepínaãem pro
vypnutí vyzvánûní, 2 LED diody pro informaci o “otevfiení dvefií”
a “vypnutí vyzvánûní” a pfiepínaã pro nastavení hlasitosti vyzvánûní (3
úrovnû). Telefon umo³Àuje naprogramování délky doby interkomunika-
ce a doby vypnutí vyzvánûní.

Art.3381 – Videotelefon
Inteligentní videotelefon s 4” plochou ãernobílou obrazovkou, tlaãítkem
pro otevfiení dvefií a pro funkci zpûtného monitorování, dále s tlaãítkem
pro aktivaci sbûrnicového relé, servisní tlaãítko, tlaãítko pro vypnutí
vyzvánûní a LED diody pro signalizaci vypnutí vyzvánûní a otevfiení dvefií.
Dále obsahuje 3 posuvné potenciometry ve spodní ãásti tûla videotele-
fonu, které ovládají hlasitost sluchátka a kontrast a jas obrazovky.
Videotelefon umo³Àuje naprogramování délky doby vypnutí vyzvánûní
a vyrábí se také v provedení s barevn˘m monitorem – Art.3481 s 3,5
palcovou barevnou LCD obrazovkou.

Art.5488 – Handsfree videotelefon
Inteligentní Handsfree videotelefon (povrchová, nebo zapu‰tûná
montá³) je vybaven 3.5” aktivním displejem, tlaãítkem pro “otevfiení
dvefií/interkomunikaci”, “pfiijmutí hovoru/zpûtné monitorování”, “sou-
kromí zapnuto/vypnuto”, “aktivaci sbûrnicového relé ” a dvûma servi-
sními tlaãítky se ãtyfimi odpovídajícími informaãními LED diodami.
Navíc je videotelefon vybaven tlaãítky pro ovládání hlasitosti reproduk-
toru, vyzvánûcího tónu, nastavení barev a kontrastu a DIP pfiepínaãi pro
mo³nost nastavení poãtu vyzvánûní, délky trvání soukromí a typu inter-
komové komunikace.
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Dal‰í komponenty

Napájeãe
321 Transformátor 230Vac, 12Vac 1,3VA v˘stup. Obsahuje vnitfiní

PTC ochranu; 15VA max., 3 moduly typu A na DIN (52,5 mm).

322 Transformátor jako 321, ale 18VA max.

520M Napájecí zdroj 230Vac vstup, 8 Vdc 20mA a 12Vdc 250 mA
a 13Vac 18VA v˘stup. 8 modulÛ typu A na DIN (140 mm).

520J Napájecí zdroj jako Art.520M, ale obsahuje elektronick˘ odpor
pro dvoucestné domovní systémy s telefony Art.3101.

521B Napájecí zdroj pro domovní systémy s moÏností pfiipojení
záloÏní baterie a ovládáním Vypnuto/Zapnuto; vstup 230Vac,
v˘stup 13,5Vdc 0,8A kontinuálnû (1A pulsnû) a 13,5Vac
1,6A (pulsnû). 9 modulÛ typu A na DIN (157,5 mm).

522 Transformátor 230Vac vstup, 13Vac 1,6A v˘stup. 5 modulÛ
typu A na DIN (87,5 mm).

850 Transformátor 230Vac vstup, 13Vac 13VA a 24Vac 24VA v˘s-
tupy. MÛÏe napájet aÏ dva videotelefony zapojené paralelnû. 5
modulÛ typu A na DIN (87,5 mm).

850K Transformátor 230-127Vac vstup, 24Vac 24VA v˘stup.
PouÏívá se pro video soupravy. 5 modulÛ typu A na DIN (87,5
mm).

850KMV Transformátor jako Art.850K plus 12Vdc 0,2A v˘stup pro
napájení pamûÈového modulu. PouÏívá se pro video soupravy
s pamûÈov˘m modulem.

893N1 Napájecí zdroj 230 Vac vstup, dva 20 Vdc 0,8A v˘stup („+”
a „+D” v˘stupy). Oba v˘stupy jsou zapínané signály na
fiízen˘ch v˘vodech „+C” nebo „-C”. Art.893N1 je uÏíván jako
napájeã na VIDEX digitálních systémech (v pfiípade instalace
více vchodÛ je normálne pouÏíván „D” v˘stup), zatím co na
VIDEX tradiãním video systému je vyuÏívano tradiãní napájení.
9 modulÛ typu A na DIN (157,5 mm).

Video distributory
891 Aktivní video distributor pro systémy s koaxiálním kabelem

k zesílení video signálu v systémech s nûkolika stoupacími
vedeními. Video gain control, 1 vstup, 4 v˘stupy. 5 modulÛ
typu A na DIN (87,5 mm).

894 Video distributor pro systémy s koaxiálním kabelem. Napájen
z videotelefonu (+12V), 1 vstup, prÛchozí v˘stup a 4 v˘stupy
75 OhmÛ. Plastová krabiãka 110 x 70 x 30 mm.

316 Video distributor jako Art.894, ale pro systémy bez koaxiální-
ho kabelu.

Vchodové pfiepínaãe a fiídicí jednotky
502N Pfiepínací relé pro dva vchody (generátor signálu). V domovních

systémech s tfiemi a více vchody je potfieba jedno pfiepínací relé
na kaÏd˘ vchod. UmoÏÀuje automatické pfiepínání hovorov˘ch
linek nebo dal‰ích signálÛ k venkovní stanici, od které volání
vze‰lo. 8 modulÛ typu A na DIN (140 mm).

892 Pfiepínací relé pro dva vchody pro domovní video systémy.
V domovních video systémech s tfiemi a více vchody je potfie-
ba jedno pfiepínací relé na kaÏd˘ vchod. 9 modulÛ typu A na
DIN (157,5 mm).

890N ¤ídicí jednotka pro domovní video systém. Tato jednotka spo-
leãnû s napájecím transformátorem Art.850 napájí v‰echny
obvody, smûruje volání, zaji‰Èuje audio - video utajení hovo-
ru. Obsahuje ãasovaã pro video a hovorov˘ ãas
s automatick˘m zdvojením pokud je pfiijato volání. Není nutné
ve video dvefiních vstupních systémech, které pouÏívají
hovorové jednotky série 4838. 9 modulÛ typu A na DIN
(157,5 mm).

Pomocné relé moduly
506N Pomocné relé (230Vac 5A max.) umoÏÀuje ovládat scho-

di‰Èové osvûtlení nebo jiná elektrická zafiízení. 5 modulÛ typu
A na DIN (87,5 mm).

506T Pomocné relé jako Art.506N, ale s ãasováním 2-100 sekund.

512DR Roz‰ifiující relé pro VX2200 napájené sbûrnicí „Bus 2“.
Kontakt relé 1A 125Vac Max. Bílá krabiãka z ABS plastu
110 x 70 x 30 mm.

Moduly pfiídavného vyzvánûní
512A Pfiídavn˘ reproduktor 45 OhmÛ 0,5W; vestavûn˘ do krabiãky

z ABS plastu. MÛÏe b˘t pouÏit s positivním signálem (genero-
van˘m Art.507N-509N-510N) nebo negativním signálem
generovan˘m jednotkou Art.835M-0/..-1..-2/.. Bílá krabiãka
z ABS plastu 110 x 70 x 30 mm.

512E Pfiídavná zvuková jednotka jako 512A, obsahuje generátor
modulovaného tónu. Napájena 10/15V AC mÛÏe b˘t také pou-
Ïita paralelnû se standardním 12V AV bzuãákem. Bílá krabiãka
z ABS plastu 110 x 70 x 30 mm.

512D Pfiídavná zvuková jednotka pro digitální VX2200 systém.
Pfiímo pfiipojena ke „Bus 2“ sbûrnici. Bílá krabiãka z ABS plas-
tu 110 x 70 x 30 mm.

Generátory modulovaného tónu
507N Generátor modulovaného tónu. 5 modulÛ typu A na DIN

(87,5 mm).

3807 Generátor modulovaného tónu urãen˘ pro audio dvefiní systé-
my 1+n a video dvefiní systémy 4+n. 3 modulÛ typu A na DIN
(52,5 mm).

509N Zafiízení k vypnutí hovoru + tónov˘ generátor pro systémy
4+n s utajením hovoru a uvolnûním dvefiního zámku (jeden na
systém). UmoÏÀuje provádût hovor a ovládat dvefiní zámek
pouze z posledního volaného telefonu. 5 modulÛ typu A na
DIN (87,5 mm).

510N Pfiepínací relé plus generátor modulovaného tónu pro interko-
mové systémy pouÏívající telefony 3117. UmoÏÀuje utajenou
konverzaci mezi telefonem a venkovní stanicí. Také obsahuje
relé pro ovládání zámku. 5 modulÛ typu A na DIN (87,5 mm).

Pfiídavné CCD kamery
988 Pfiídavná CCD kamera s vodotûsn˘m krytem a montáÏní kon-

zolí. (988/Color pro barevnou verzi).
Rozmûry (krytu) 90 x 95 x 200 mm.

988/NC Pfiídavná CCD kamera jako Art.988, ale pro systémy bez
koaxiálního kabelu.

Dal‰í
512R Pfiídavn˘ bzuãák 12Vac. Plastová krabiãka 110 x 70 x 30 mm.

834N Deska oddûlovacích diod pro systémy 1+n, s pûti diodami pro
5 uÏivatelÛ, pro panely série 800.

RZ102 Bzuãák.

701T Digitální hodiny s automatickou BST/GMT korekcí, ‰est plnû
programovateln˘ch Zapnuto/Vypnuto ãasÛ, tlaãítko servisního
vstupu a 3A relé v˘stup. Napájení 12Vac nebo 12Vdc. Bílá kra-
biãka z ABS plastu 110 x 70 x 30 mm.
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Kontrola pfiístupu

Systémy kontroly pfiístupu umoÏÀují
kontrolovat vstup osob do objektÛ jako jsou
kanceláfie, bytové domy, ‰koly a v‰ude tam,
kde je potfieba zamezit vniku nepovolan˘m
osobám. Videx vyrábí 3 druhy pfiístupov˘ch
systémÛ:

� systém vyuÏívající samostatn˘ch
digitálních kódov˘ch zámkÛ

� systém vyuÏívající kódov˘ch zámkÛ
fiízen˘ch fiídící jednotkou pomocí
sériového spojení

� systém vyuÏívající bezdotykov˘ch ãteãek
identifikaãn˘ch klíãÛ fiízen˘ch fiídící
jednotkou pomoci sériové sbûrnice

¤ídící obvody a relé pro otevfiení dvefií
u samostatného kódového zámku jsou
umístûny v zámku samotném. UÏivatel vloÏí
pfiístupov˘ kód na klávesnici a pokud je
tento kód správn˘, pfiíslu‰né relé sepne
a uvolní dvefiní zámek ãi jiné zafiízení.

U kódov˘ch zámkÛ se sériov˘m pfienosem
slouÏí klávesnice pouze jako zafiízení,
kter˘m uÏivatel systém ovládá. ¤ídící
obvody a relé pro otevfiení dvefií jsou
umístûny v fiídící jednotce, která se obvykle
instaluje na bezpeãném místû. V tûchto
systémech uÏivatel vloÏí pfiístupov˘ kód na
klávesnici a ta jej pfienese do fiídící
jednotky. V pfiípadû zadání správného kódu
pfiíslu‰né relé sepne. Sériové spojení mezi
klávesnicí a fiídící jednotkou zabraÀuje
moÏnosti zásahu do elektroniky systému
a pfiípadné aktivování v˘stupních relé.
Tento systém nabízí vy‰‰í úroveÀ
zabezpeãení neÏ samostatné kódové zámky.

V bezdotykovém pfiístupovém systému je
úloha kódové klávesnice nahrazena
bezdotykovou ãteãkou klíãÛ a pfiístupov˘
kód nahrazen bezdotykov˘m klíãem
(karta nebo klíãenka).

¤ídící jednotka je obyãejnû nainstalována
na bezpeãném místû a obsahuje fiídící
obvody a relé pro otevfiení dvefií. Podle
druhu fiídící jednotky jsou ãteãky pfiipojeny
pfiímo k jednotce samotné nebo jsou k ní
pfiipojeny pomoci sériové sbûrnice.
UÏivatel pfiiloÏí bezdotykov˘ klíã k ãteãce,
která pfieãte kód klíãe a za‰le jej fiídící
jednotce. Pokud je tento klíã pfiijat, uvolní
se pfiíslu‰né dvefiní relé. Bezpeãnost
systému je zaji‰tûna sériovou komunikací
mezi ãteãkami a fiídící jednotkou.
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Kontrola pfiístupu – kódové zámky

Digitální kódové zámky
Tyto samostatné digitální kódové zámky nevyÏadují k instalaci Ïádné
dal‰í pfiíslu‰enství a vyznaãují se robustností a spolehlivostí. Jsou
dostupné v provedení na povrch ãi pro zapu‰tûnou montáÏ s ãelním
panelem z nerez oceli nebo z hliníku (pfiidejte k modelovému oznaãe-
ní /A).
V‰echny zámky obsahují 2 reléové v˘stupy s C/NC/NO kontakty, 2 reléo-
vé pfiíkazové vstupy a osvûtlení ãelního panelu.
V závislosti na verzi kódového zámku je poãet pfiístupov˘ch kódÛ
v rozmezí od 2 do 100.

Pracovní napûtí: 12/24 V ac/dc.
Pracovní teplota: -10 + 50 °C.
Reléové kontakty: 24 Vac/dc 3A.

VX800NF Kódov˘ zámek, 2 kódy / 2 reléové v˘stupy,
zapu‰tûná montáÏ.

VX800NS Kódov˘ zámek, 2 kódy / 2 reléové v˘stupy,
povrchová montáÏ.

VX900NF Kódov˘ zámek, 100 kódÛ / 2 reléové v˘stupy,
zapu‰tûná montáÏ.

VX900NS Kódov˘ zámek, 100 kódÛ / 2 reléové v˘stupy,
povrchová montáÏ.

Art.VX800NF
Art.VX900NF

Art.VX800NS
Art.VX900NS

Ekonomické kódové zámky pro vnitfiní pou³ití
Tento typ kódov˘ch zámkÛ je ideálním fie‰ením pro vnitfiní pou³ití (kan-
celáfie, laboratofie, atd.). Elektronika je vsazena do plastové ABS krabiã-
ky a klávesnice je fie‰ena pomocí dotykové membrány. Jednotky jsou
vyrábûny pro povrchovou montá³ v ãerné barvû, nebo pro zapu‰tûnou
montá³ v ãerné nebo bílé (vy³aduje standardní 503 krabiãku pro
zapu‰tûnou montá³, není souãástí dodávky).

Pracovní napûtí: 12V AC/DC
Pracovní teplota: -10°C a³ 50°C
Reléové kontakty: 24V AC/DC, 3A

VX812 Kódov˘ zámek, 9 kódÛ, 1 relé, povrchová montá³, ãerná

VX814/W Kódov˘ zámek, 9 kódÛ, 1 relé, zapu‰tûná montá³, bílá

VX814/G Kódov˘ zámek, 9 kódÛ, 1 relé, zapu‰tûná montá³, ãerná

Art.VX812

Art.VX814/G

Pfiístupov˘ systém vyuÏívající kódové zámky
Kódové zámky Videx jsou vyrábûny z velice kvalitních materiálÛ a proto
je moÏno tento ‰irok˘ sortiment zámkÛ pouÏívat v rozsáhlém spektru
instalací. V‰echny modely se vyznaãují jednoduchou instalací
a programováním, které umoÏÀuje uÏivateli uloÏit, pouÏitím master kódu
(aÏ 8 ãíslic), jeden nebo více „pfiístupov˘ch kódÛ“, dobu otevfiení dvefií
a operaãní mód (poãet pfiístupov˘ch kódÛ a relé záleÏí na modelu kódo-
vého zámku). Relé mohou b˘t naprogramovány k operování v urãitém
ãase nebo k blokaci. V závislosti na modelu, kódové zámky mají
1 nebo 2 vstupy k aktivaci pfiíslu‰ného relé.
Samostatné kódové zámky jsou dostupné v nûkolika verzích: zapu‰tûné
nebo na povrch, nebo v designech „Série 800“ ãi „Série 4000“ modu-
lárních systémÛ (v kombinaci s audio nebo video dvefiním systémem)
a v plastové verzi pro vnitfiní pouÏití. Jednotlivé verze jsou dostupné od
modelu s 1 relé a 1 pfiístupov˘m kódem, aÏ po model s 3 relé a aÏ 100
pfiístupov˘mi kódy.
Relé mají such˘ kontakt s C, NC a NO svorkami (tfietí relé má pouze
svorky C a NO).
V‰echny zámky mají po vloÏení neplatného kódu ochranu doãasn˘m
odpojením klávesnice: ãas odpojení vzrÛstá pokaÏdé pfii vloÏení dvou
nebo tfií neplatn˘ch kódÛ.
Pokud je vyÏadována vy‰‰í úroveÀ bezpeãnosti, Videx nabízí kódové
zámky, které vyuÏívají sériového spojení mezi klávesnicí a vzdálenou
fiídící jednotkou, která obsahuje reléové v˘stupy.



31

Kontrola pfiístupu – kódové zámky

Moduly kódov˘ch zámkÛ „Série 4000“
Tyto jednotky byly navrÏeny k doplnûní audio ãi video aplikací
v modulárním systému „Série 4000“. Dva dostupné moduly kódov˘ch
zámkÛ mají 3 nebo 100 kódÛ, 3 relé, 2 pfiíkazové reléové vstupy a LED
osvûtlení ãelního panelu. âelní panel je dostupn˘ v le‰tûné nerezavûjící
oceli nebo v hliníku (pfiidejte k modelovému oznaãení /A).

Pracovní napûtí: 12/24 V ac/dc 1VA.
Pracovní teplota: -10 + 50 °C.
Reléové kontakty: 24 Vac/dc 3A.

4800 modul kódového zámku, 3 kódy /3 relé
4900 modul kódového zámku, 100 kódÛ /3 relé

Art.4800
Art.4900

Moduly kódov˘ch zámkÛ „Série 800“
Tyto jednotky byly navrÏeny k doplnûní audio ãi video aplikací
v modulárním systému „Série 800“. Moduly kódov˘ch zámkÛ mají 2
nebo 3 relé, 2 nebo 100 kódÛ a moÏnost osvûtlení ãelního panelu.
V‰echny modely mají 2 pfiíkazové reléové vstupy. âelní panel je dostupn˘
v nerez oceli nebo v hliníku (pfiidejte k modelovému oznaãení /A).

Pracovní napûtí: 12/24 V ac/dc 1VA.
Pracovní teplota: -10 + 50 °C.
Reléové kontakty: 24 Vac/dc 3A.

VX800N-2 Modul kódového zámku, 2 kódy / 2 reléové v˘stupy.
VX800N-2L Modul kódového zámku, 2 kódy / 2 reléové v˘stupy,

osvûtlení panelu.
VX800N-3 Modul kódového zámku, 3 kódy / 3 reléové v˘stupy.
VX800N-3L Modul kódového zámku, 3 kódy / 3 reléové v˘stupy,

osvûtlení panelu.
VX900N-2 Modul kódového zámku, 100 kódÛ / 2 reléové v˘stupy.
VX900N-2L Modul kódového zámku, 100 kódÛ / 2 reléové v˘stupy,

osvûtlení panelu.
VX900N-3 Modul kódového zámku, 100 kódÛ / 3 reléové v˘stupy.
VX900N-3L Modul kódového zámku, 100 kódÛ / 3 reléové v˘stupy,

osvûtlení panelu.

Art.VX800N-2
Art.VX800N-3
Art.VX900N-2
Art.VX900N-3

Art.VX800N-2L
Art.VX800N-3L
Art.VX900N-2L
Art.VX900N-3L
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Art.VX1011S/A

Art.VX1021/G

Art.VX1020/N

Art.VX1001-L

Kódové klávesnice pro sériové zapojení
Tyto jednotky jsou dvojího provedení:
- samostatné kódové klávesnice
- moduly kodov˘ch klávesnic

Samostatné kódové klávesnice mají stejn˘ vzhled jako samostatné
kódové zámky série 800 a jsou urãené jak pro povrchovou tak i pro
zapu‰tûnou montáÏ. Klávesnice jsou dostupné v provedení: "Hliník" (/A)
nebo "Zlatá" (/G).

Moduly kódov˘ch klávesnic jsou také vzhledovû stejné s moduly
kódov˘ch zámku série 800.
Klávesnice jsou dostupné v provedení: "Nerez" nebo "Hliník" (/A).

Provozní teplota je: od -10 aÏ do +50 °C.

Art.VX1011
Samostatná kódová klávesnice pro sériové zapojení je kompatibilní
s následujícími fiídícími jednotkami Videx – VX1000; VX1000B; VX1010-
1 nebo VX1010-2.

Art.VX1011S
Jako v˘‰e uveden˘ typ, ale pro povrchovou montáÏ.

Art.VX1001-L
Modul kódové klávesnice pro sériové pfiipojení s osvûtlením ãelního
panelu pomocí LED je kompatibilní s následujícími fiídícími jednotkami
Videx – VX1000; VX1000B; VX1010-1 nebo VX1010-2.

Art.VX1011/G

Kódové klávesnice „SLIM“ pro sériové zapojení
Kódové klávesnice série „SLIM“ jsou navr³eny pro instalace
s omezen˘m prostorem. Tûlo klávesnice je vyrobeno z jednoho kusu hli-
níku metodou tlakového lití, ãím³ je docíleno vysoké odolnosti proti
po‰kození a vandalismu a tím i spolehlivosti.
V‰echny modely jsou urãeny pro povrchovou montá³ a vyrábí se jak
v hranatém, tak i v zaobleném provedení, povrchová úprava je realizo-
vána ve dvou variantách: „Nikl“ (pfiidejte k modelovému oznaãení „/N“),
nebo „Zlato“ (pfiidejte k modelovému oznaãení „/G“).
Kódovou klávesnici je tfieba pfiipojit k jedné z následujících fiídících jed-
notek v závislosti na po³adovaném poãtu kódÛ a relé: VX1000B,
VX1010-1, VX1010-2.

Pracovní teplota: -10°C a³ +50°C

VX1020/N Kódová klávesnice hranatá, povrch „Nikl“

VX1020/G Kódová klávesnice hranatá, povrch „Zlato“

VX1021/N Kódová klávesnice zaoblená, povrch „Nikl“

VX1021/G Kódová klávesnice zaoblená, povrch „Zlato“
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Art.VX1010-2
Art.VX1000

Art.VX1000: Tato fiídící jednotka dokáÏe pfiijmout aÏ 60 pfiístupov˘ch
kódÛ a obsahuje 3 reléové v˘stupy pro otevfiení dvefií +
jedno alarmové relé, které se zaktivuje po zadání uni-
kátního kódu, nebo po zadání pûti nesprávn˘ch pfiístu-
pov˘ch kódÛ. KaÏd˘ kód mÛÏe ovládat 1 nebo více dvefií
(max. 3).
KaÏdé dvefie mají pfiidûlené relé. Spárování relé a dvefií
je zaji‰tûno nastavením ãísla jednotky kódové klávesni-
ce (1 = relé 1; 2 = relé 2; 3 = relé 3). K pfiístupu dvefií je
nezbytné, aby uÏivatelsk˘ kód mûl povolení k otevfiení
tûchto konkrétních dvefií. ¤ídící jednotka mÛÏe napájet
aÏ 3 elektrické zámky (jeden u kaÏd˘ch dvefií), má
moÏnost zálohování zdroje baterií (12V 2A) a mÛÏe
ovládat aÏ 6 jednotek kódov˘ch klávesnic (2 jednotky
zapojené paralelnû pro kaÏdé dvefie). Je moÏné pouÏít
následující modely jednotek kódov˘ch klávesnic:
VX1001, VX1011; VX1020 a VX1021.
Velikost je 9 modulÛ typu A DIN (157,50 mm)
Provozní napájení 230Vac 20VA max.
Provozní teplota -10 +50°C

¤ídící jednotky pro kódové klávesnice:
V‰echny kódové klávesnice je nutno pfiipojit k vzdálené fiídící jednotce
VIDEX. ¤ídící jednotky se rozli‰ují podle kapacity pamûti (poãet pfiístu-
pov˘ch kódÛ, které mohou b˘t uloÏeny), podle poãtu reléov˘ch v˘stupÛ
(s C/NC/NO kontakty) a podle provozního stavu.
Kontrolní jednotky jsou programovány pfies klávesnice, ke kter˘m jsou
pfiipojeny. Programování umoÏÀuje nastavení pfiístupov˘ch kódÛ
a nastavení operaãních ãasÛ relé.
Pfiístup do programovacího menu je moÏn˘ po zadání PIN kódu (max. 8
znakÛ), kter˘ si mÛÏe zvolit uÏivatel. Sériové propojení mezi jednotkami
vyÏaduje 3 vodiãe na maximální vzdálenost 600 metrÛ.

Vlastnosti fiídících jednotek:
Art.VX1010-1: ¤ídící jednotka (otevírání dvefií/jiná funkce) s 1 pfiístu-

pov˘m kódem, 1 reléov˘m v˘stupem s moÏností ovlá-
dat aÏ 2 paralelnû zapojené kódové klávesnice typu:
VX1001; VX1011; VX1020 a VX1021.
Velikost je 5 modulÛ typu A DIN (87,50 mm)
Provozní napájení: 12/24Vac/dc 2VA max.
Provozní teplota: -10 +50°C

Art.VX1010-2: ¤ídící jednotka (otevírání dvefií/jiná funkce); 9 pfiístu-
pov˘ch kódÛ a 2 reléové v˘stupy; moÏnost ovládat aÏ 2
paralelnû zapojené kódové klávesnice typu: VX1001;
VX1011; VX1020 a VX1021.
Velikost je 5 modulÛ typu A DIN (87,50 mm)
Provozní napájení: 12/24Vac/dc 2VA max.
Provozní teplota: -10 +50°C

âteãky bezdotykov˘ch klíãÛ
Videx produkuje ‰irokou ‰kálu bezdotykov˘ch ãteãek a to jak ãteãky
pro povrchovou montáÏ v plastovém nebo kovovém krytu nebo ãteãky
pro zapu‰tûnou montáÏ a moduly ãteãek pro modulární systém série
800 ãi série 4000.

Art.849P/WArt.849P/G

849P âteãka 849P je umístûna ve velmi odolném
plastovém krytu a má stejné vlastnosti jako
849Z. Tato jednotka je dostupná ve dvou
barvách: bílá /W a tmavû ‰edá /G. Pracovní
teplota: -10 + 50 °C.

Art.849Z/N

Art.849Z/G

âteãky pro povrchovou montáÏ
849Z Bezdotyková ãteãka pro Videx 32 bitové klíãe. Obvody jsou

umístûny v odlitku z hliníkové slitiny s polykarbonátov˘m
okénkem, které slouÏí jako ãtecí místo klíãe. Maximální ãtecí
dosah je mezi 20 a 50 mm dle druhu klíãe. âteãka dává vizu-
ální (trojbarevná LED v okénku ãteãky) a hlasov˘ signál dle
druhu operace. K pfiipojení ãteãky do VproX fiídící jednotky
je zapotfiebí 5 Ïilov˘ kabel o maximální délce 200m.
Art.849Z je dostupná ve dvou provedeních: nikl (pro objed-
nání pfiidej /N za kód produktu) nebo tmavû ‰edá (pro objed-
nání pfiidej /G). âteãka je napájena z fiídící jednotky a dodává
se s montáÏními zády a 3m 5Ïilového kabelu. Pracovní tep-
lota: -10 + 50 °C.
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Moduly ãteãek modulárního systému
série 800 a 4000

849 Bezdotyková ãteãka Videx vestavûná do
modulu série 800 modulárního systému.
Tato ãteãka má stejné vlastnosti jako
moduly uvedené v˘‰e a je sloÏena
z polykarbonátového okénka a nerez
nebo hliníkového rámeãku (pfii objed-
návce /A pro hliník).

Pracovní teplota: -10 + 50 °C.

4849 Bezdotyková ãteãka Videx vesta-
vûná do modulu série 4000 modu-
lárního systému. Tato ãteãka má
stejné vlastnosti jako moduly
uvedené v˘‰e a je sloÏena z poly-
karbonátového okénka a rámeãku
z le‰tûné nerez ocele nebo hliníku
(pfii objednávce /A pro hliník).

Pracovní teplota: -10 + 50 °C.

Art.849/S

955/C

955/T

955/C Pfiístupová bezkontaktní karta

955/T Pfiístupová bezkontaktní klíãenka

âteãky pro zapu‰tûnou montá³
849F Bezdotyková ãteãka klíãÛ, stejné vlastnosti jako Art.849,

pouze se zapu‰tûnou montá³í. Rámeãek (vyroben
z nárazuvzdorného ABS plastu) je vyrábûn ve dvou pro-
vedení – bílá (pfiidejte k modelovému oznaãení „/W“)
a ãerná (pfiidejte k modelovému oznaãení „/G“).
K montá³i je potfieba standardní rámeãek pro
zapu‰tûnou montá³ 503 (není souãástí balení).

Pracovní teplota: -10°C a³ +50°C Art.849F

¤ídící jednotky kontroly pfiístupu
Bezdotykové ãteãky Videx jsou ovládány jednou z „VproX“ fiídících jed-
notek. Sortiment nabízí rozliãné modely od tûch základních, které doká-
Ïí kontrolovat jen jeden pfiístupov˘ bod, aÏ po ty sofistikované, které umí
kontrolovat nûkolik pfiístupov˘ch bodÛ a mají moÏnost nároãnûj‰ího
programování ãi správy „událostí a reportÛ“. V‰echna zafiízení pracují
nezávisle na pevném spojení s PC. Funkce a programování jednotliv˘ch
systémÛ jsou dostupné buì pfiepnutím pfiepínaãÛ ãi pomocí klávesnice
na fiídících jednotkách, nebo ty sloÏitûj‰í systémy mohou b˘t kontrolo-
vány „on-line“ pouÏitím speciálního Videx softwaru. V‰echny fiídící jed-
notky v sortimentu obsahují interní ãteãku klíãÛ a moÏnost pfiipojit aÏ
dvû externí ãteãky (paralelnû) na kaÏdé dvefie. Reléové v˘stupy mají
NC/NO kontakty, 5Amps-Vac/dc max.. Pfiipojení k „VproX“ ãteãce vyÏa-
duje pûti-Ïilov˘ vodiã (pro sériovou komunikaci) s maximálním dosa-
hem 200 metrÛ.
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VproX - 250

VproX - 20

VproX - 100

Vlastnosti fiídících jednotek
VproX-20 ¤ídící jednotka pro 1 dvefie a 20 bezdotykov˘ch klíãÛ.

Programování, mazání a testování identifikaãních prvkÛ,
4 ãasy nastavení otevírání dvefií (2 aÏ 10 sekund).
Plastové provedení, 5 DIN modul typu A, napájení
12Vac/dc 2VA max.

VproX-100 ¤ídící jednotka aÏ pro 2 dvefie a 100 identifikaãních prvkÛ.
Dvou-ãíslicov˘ displej a 4 ovládací tlaãítka
k programování, mazání a testování identifikaãních prvkÛ;
nastavení ãasu otevfiení dvefií (1 – 99 sekund). Plastové
provedení, 9 DIN modul typu A, napájení 12Vac/dc 2VA
max.

VproX-250 ¤ídící jednotka aÏ pro 3 dvefie a 250 identifikaãních prvkÛ.
âtyfi-ãíslicov˘ displej a 12-ti tlaãítková klávesnice
k programování, mazání a testování identifikaãních prvkÛ;
nastavení ãasu otevfiení dvefií( 1 aÏ 99 sekund); poplacho-
vé relé s ãasovou aktivací po 5-ti pokusech vstupu
s neplatn˘m klíãem; reáln˘ ãas a záloÏní baterie na desce;
paralelní port pro on-line tisk událostí; 2 pamûÈové modu-
ly Eeprom pro hlavní a záloÏní pamûÈ obsahující v‰echna
systémová data. Napájení 12Vac/dc 2VA max.

VproX-1000 ¤ídicí jednotka pro 4 hlavní dvefie (roz‰ifiitelná aÏ na 20) a aÏ
100 vnitfiních dvefií (s VproX-1000A pro kaÏdé dvefie)
a 1000 ID prvkÛ. 2 x 16 znakÛ LCD displej a 16-ti tlaãítková
klávesnice k programování, mazání a testování bezdoty-
kov˘ch klíãÛ. Nastavení ãasu otevfiení dvefií (1 aÏ 255
sekund) a 4 ãasová období pfiijmutí bezdotykového klíãe.
Interní pamûÈ pro v˘pis událostí (aÏ 512); sériové spojení
s PC (pfies RS232) se speciálním Videx software (v dodáv-
ce). Poplachové relé s ãasovou aktivací po 5-ti pokusech
vstupu s neplatn˘m klíãem; reáln˘ ãas a záloÏní baterie na
desce; paralelní port pro on-line tisk událostí. 2 pamûÈové
moduly Eeprom pro hlavní a záloÏní pamûÈ obsahující
v‰echna systémová data. Napájení 12Vdc 4VA max.

VproX-4000 ¤ídící jednotka s funkcemi jako VproX-1000, plus násled-
né pfiídavné funkce:
- PamûÈová kapacita aÏ 4000 bezdotykov˘ch klíãÛ
- Interní pamûÈ pro v˘pis aÏ 2048 událostí
- Funkce „pfiímého kopírování“ z hlavního pamûÈového
modulu do záloÏního.

- Pfiipojení monitorovací jednotky dvefií „VproX-4000/DM“
pro monitorování stavu dvefií na PC

- Plnû kompatibilní s PC softwarem „VP4000“.

VproX-1000AVzdálená fiídící jednotka pro „VproX“ bezdotykové ãteãky
kompatibilní s „VproX-1000/4000“ systémy. Tato jednotka
umoÏÀuje dal‰í roz‰ífiení z 4 hlavních dvefií obsaÏen˘ch
v jednotce „VproX-1000/4000“ aÏ na 20 (pfiidáním jedné
jednotky ke kaÏd˘m dvefiím) nebo ke kontrole aÏ 100 vni-
tfiních dvefií (pfiidáním jedné jednotky ke kaÏd˘m dvefiím).
PouÏitím tfií-Ïilového kabelu jsou v‰echny vzdálené fiídící
jednotky paralelnû pfiipojeny k „VproX-1000/4000“ fiídící
jednotce. Plastové provedení, 9 DIN modul typu A, napáje-
ní 230Vac 20VA max. s moÏností pfiipojení záloÏní baterie
12V- 2VA.

VproX - 1000/4000

VproX - 1000A
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Kontrola pfiístupu – fiídící jednotky

Software pro VproX fiídící jednotky
VP4000 VproX-1000/4000 Win Software – speciální program pro

Windows prostfiedí k ovládání jednotek VproX-1000
a VproX-4000 pfies PC. Program obsahuje „user friendly“
menu a „on-line“ help. KdyÏ je vytvofiena databáze uÏivate-
lÛ je moÏno asociovat uÏivatelské jméno ke kaÏdému klíãi
uloÏeném v systému, umoÏnit pfiístup k rÛzn˘m dal‰ím
nastavením a také umoÏÀuje mazání a pfiidávání klíãÛ. Je
také moÏn˘ download „v˘pisu událostí“ z VproX systému,
kter˘ lze rÛznû tfiídit. Pokud program zÛstane pfiipojen˘
„on-line“ na obrazovce budou zobrazena data posledních
5 vstupÛ i s fotografií posledního uÏivatele.

âeská verze programu je dodávána na CD-ROM s RS232 kabelem. (Win
2000 a Win XP). Pfii pouÏití jednotky VproX-4000 má software oproti
VproX-1000 tyto roz‰ifiující funkce.
- Monitorování dvefií s pouÏitím VproX-4000/DM modulu.
- Poznámka k jednotlivému klíãi (pro informaci pfii pfií‰tím pouÏití)
- Pfiifiazení kreditÛ k jednotliv˘m klíãÛm a pokud je kredit vypotfiebo-
ván, klíã se zneplatní. RÛzn˘ poãet kreditÛ mÛÏe b˘t pfiifiazen
k rÛzn˘m dvefiím.

- Platnost klíãe lze naprogramovat pouze na jeden prÛchod nebo na urãi-
té ãasové období.

- Reset data a ãasu na VproX-4000 jednotce a synchronizace s ãasem
a datem na PC.

VX480 Vzdálen˘ sériov˘ port VX480 slou³í pro pfievod RS-232
a RS-485 na Ethernet 10/100 interface za pou³ití TCP/IP
protokolu. Tuto jednotku je mo³né pou³ít s jak˘mkoliv
zafiízením, které komunikuje prostfiednictvím R-232/RS-
485, nebo Ethernetového rozhraní. Elektronika je zabudo-
vaná do krabiãky z bílého ABS plastu o rozmûrech
110x70x30mm. Art.VX480

KfiíÏen˘ síÈov˘ kabel

KfiíÏen˘ síÈov˘ kabel

Pfiíklady pou³ití Art.VX480
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Kontrola pfiístupu

VproX samostatná ãteãka bezdotykov˘ch klíãÛ

Nová série 4000 modulárního systému Videx se roz‰ífiila o dva mode-
ly samostatn˘ch bezdotykov˘ ãteãek.

Biometrická ãteãka otiskÛ prstÛ Art.4821C

Série 4000 modulárního systému Videx pokraãuje ve v˘voji
a roz‰ifiuje svoji fiadu o ãteãku otiskÛ prstÛ Art.4821C.

Art.4850 Max 100 uÏivatelÛ:
Programování se provádí pomocí 4 tlaãítek umístûn˘ch na zadní stranû
modulu.

Art.4850/P Max 1000 uÏivatelÛ:
Programování se provádí pomocí 4 tlaãítek umístûn˘ch na zadní stranû
modulu nebo pomoci PC. Model obsahuje sériové rozhraní RS-232
a RS-485.

Vzhled tûchto dvou nov˘ch modelÛ je stejn˘ jako Art.4849, ale jsou
vybaveny reléov˘mi v˘stupy s bezpotencionálním kontaktem. Podle
verze modelu, samostatná ãteãka jiÏ nemusí b˘t pfiipojena k fiídící
jednotce Videx a mÛÏe pfiijmout 100 nebo 1000 bezdotykov˘ch klíãÛ.
Moduly jsou v provedení designu série 4000: le‰tûná nerezavûjící
ocel nebo hliník (/A)

- akustická a vizuální signalizace v prÛbûhu programování (4 LED na
zadní stranû modulu) a 1 tfií-stavová LED na ãelní stranû modulu –
– signalizace stavu jednotky

- aktivace relé mÛÏe b˘t nastaveno od 1 do 99 sekund
- 1 relé s C, NC, NO kontakty (24V ac/dc max. 3A)
- 1 vstup pro pfiímou aktivaci relé (pouze 4850/P)
- RS-232, RS-485 sériové rozhraní (pouze 4850/P)

Pracovní napûtí: 12/24V ac/dc
Doba rozpoznání: <1 sekundy
Pracovní teplota: -10 °C aÏ + 60°C

Modul je opatfien:
- kapacitním senzorem otiskÛ prstÛ
- reléov˘mi v˘stupy s bezpotenciálním kontaktem
- sériov˘m portem pro pfiipojení k PC (RS-232)

Programování jednotky je realizováno prostfiednictvím PC
a pfiíslu‰ného softwaru, nebo pomocí ‰esti tlaãítek umístûn˘ch na
zadní stranû jednotky. Moduly jsou v provedení le‰tûná nerezavûjící
ocel (standard), hliník (pfiidejte k modelovému oznaãení „/A“), nebo
„Zlatá“ (pfiidejte k modelovému oznaãení „/G“).

Vlastnosti jednotky:
- Max. 1000 otiskÛ (a³ 5 otiskÛ pro ka³dého u³ivatele)
- Programování pomocí tlaãítek na zadní stranû modulu
- Akustická a vizuální signalizace v prÛbûhu programování – 6 LED diod
na zadní stranû modulu (programování) a 2 LED diody na ãelní stranû
modulu (signalizace stavu jednotky)

- Aktivace relé mÛ³e b˘t nastavena od 1 do 99 sekund pro ka³dé relé
zvlá‰È

- PC software pro programování a správu jednotky

Vstupy/V˘stupy:
- 3 relé s C, NC a NO kontakty (24V AC/DC, max. 3A)
- 3 vstupy pro pfiímou aktivaci relé
- Sériové rozhraní RS-232

Pracovní napûtí: 12/24V AC/DC
Pracovní teplota: -10°C a³ +50°C
Typ senzoru: Kapacitní

Pozn.: Modul ãteãky bezdotykov˘ch
klíãÛ Videx je na obrázku zobrazen
v rámeãku pro povrchovou montáÏ Art.4881.
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Telefonní systémy

Poboãkové ústfiedny
VTS 106 Tato jednotka (9 modulÛ typu A na DIN) obsahuje v‰echny

standardní PABX vlastnosti jako: pfiipojení 1 telefonní linky,
6 poboãek, pamûÈ telefonních ãísel, zamezovací vlastnosti,
„noãní reÏim“, atd. a moÏnost pfiipojení jedné audio ãi video
venkovní jedno tlaãítkové stanice. Také obsahuje 2 reléové
v˘stupy a je plnû programovatelná z jakéhokoliv standardního
telefonu s tónovou volbou.

VTS 108 Tato jednotka obsahuje v‰echny standardní PABX vlastnosti
jako: pfiipojení 1 telefonní linky, 8 poboãek, pamûÈ telefonních
ãísel, zamezovací vlastnosti, „noãní reÏim“, atd. a moÏnost
pfiipojení aÏ dvou audio ãi video dvefiních venkovních jedno
tlaãítkov˘ch stanic. Také obsahuje 4 reléové v˘stupy (2
s bezpotenciálov˘mi kontakty a 2 s tranzistorov˘mi kontakty)
a je plnû programovatelná z jakéhokoliv standardního telefo-
nu s tónovou volbou.

Telefonní rozhraní
275 Art.275 je elektronické zafiízení (8 modulÛ typu A na DIN)

k pfiipojení standardní PABX (poboãkové ústfiedny) k VIDEX
venkovní stanici. Systém musí b˘t pfiipojen (pouÏitím dvou
Ïilového telefonního kabelu) pfiímo do volného portu PABX
pro extenzi. Dovoluje pfiijímat volání z venkovní stanice na jed-
nom ãí více telefonech pfiipojen˘ch k PABX (podle naprogra-
mování poboãkové ústfiedny) a otevírat pfiíslu‰né dvefie.

380N Telefonní rozhraní ( DIN typ A, 9 modulÛ), které umoÏÀuje pfii-
pojit bûÏn˘ telefonní pfiístroj k audio ãi video dvefinímu systé-
mu Videx. Díky Art.380N telefonní pfiístroj mÛÏe pracovat jako
domovní telefon (pfiijímat pfiíchozí hovory z venkovní jednot-
ky a otevfiít dvefie, i kdyÏ od nich nebylo zazvonûno) a také
jako standardní telefon (volat ãi pfiijímat hovory z externí
linky). Telefonní rozhraní dovoluje aktivovat z telefonu 2 pfií-
davné reléové v˘stupy, pfiesmûrovat volání z venkovní hlásky
na pfiedem naprogramované telefonní ãíslo nebo na druhé
telefonní ãíslo, pokud je první je obsazeno. PouÏit˘ pfiístroj
mÛÏe b˘t jak s tónovou volbou ãi pulsní volbou, nebo také
bezdrátov˘ DECT telefon.

Art.850

ÚST¤EDNA

Z POBOâKOVÉ ÚST¤EDNY

ÚST¤EDNA
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Souprava – DECT KIT

NUDV audio modul je moÏno pfiipojit k jakékoliv analogové telefonní
ústfiednû a tím roz‰ífiit její funkci o komunikaci s dvefiním vrátn˘m.
Samotn˘ modul designu série 4000 Videx má velikost 1 modulu.

Specifikace NUDV modulu:
- modul umoÏÀuje zapojit 1 aÏ 64 tlaãítek (2 tlaãítka pfiímo lze pfiipojit
pfiímo k PCB, kaÏd˘ch dal‰ích 8 tlaãítek nutno pfiipojit pfies roz‰ifiující
C-modul)

- hlasová komunikace je napájena pouze z telefonní linky
- impulsní i tónová (DTMF) volba
- pfies kaÏdé tlaãítko lze vytoãit dvû naprogramovaná 16-ti místná ãísla
(vãetnû *, #, Flash a pauzy)

- pfiepínání den / noc
- moÏnost pfiipojit dva nezávislé zámky pro otvírání dvefií
- lze vyuÏít 5 módÛ spínaãÛ (napfi. kamera, osvûtlení, postupné otvírání)
- dva kódy pro zavû‰ení vrátného z telefonu
- dva kódy pro otevfiení dvefií z telefonu
- ‰est kódov˘ch zámkÛ (heslo z tlaãítek u dvefií)
- moÏnost pfiipojit numerickou klávesnici a to tak, Ïe vrátn˘ mÛÏe obsa-
hovat 0 - 10 standardních tlaãítek

- reÏim klávesnice buì pfiímá volba nebo volba z ãísla pamûti
- nastavitelné parametry tónové volby, délky Flash a Pauzy
- programování je moÏné kromû dálkového je‰tû pfiím˘m pfiipojením
k PC

- integrované vytápûní plo‰ného spoje
- trvalé prosvûtlení jmenovek
- zemnící v˘vod pro lep‰í ochranu proti statické elektfiinû

Bezdrátov˘ pfienos – DECT KIT

Tato souprava umoÏÀuje pfievedení standardního VIDEX „4+n“ audio
systému pro jednoho úãastníka na bezdrátov˘ audio dvefiní systém
a je velmi vhodná k instalacím domovního systému pro 1 úãastníka
v objektu, kde není moÏno rozvést poÏadované vedení (stará budova,
atd..)

Art.460 obsahuje 2 DECT rozhraní (vysílaã a pfiijímaã) Art.461, jenÏ
zaji‰Èují bezdrátové spojení venkovní dvefiní stanice a domovního telefo-
nu. Jednotka vyuÏívá DECT technologii a umoÏÀuje bezdrátovû pfiekle-
nou vzdálenost na maximálnû 100 metrÛ volného prostoru a maximálnû
30 metrÛ uvnitfi budovy.

2 DECT rozhraní jsou identické: první pfiipojeno k domovnímu telefonu
musí b˘t naprogramováno (pomocí DIP-pfiepínaãe) jako vnitfiní a druhé,
pfiipojené k venkovní stanici („4+n“) jako venkovní. Pomocí jednotek je
moÏno ovládat dvefiní zámek nebo dal‰í zafiízení pfiipojené k systému.
Souprava také zaji‰Èuje úplné utajení hovoru mezi venkovní jednotkou
a telefonem. K jedné venkovní jednotce mÛÏe b˘t pfiipojeno aÏ 6 vni-
tfiních jednotek (v‰echny se budou aktivovat najednou zmáãknutím tla-
ãítka venkovní stanice).

NUDV – modul
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Nové video soupravy série 4000 pro 1 nebo 2 úãastníky
PouÏitím mikroprocesorové technologie ve venkovním panelu a video-
telefonu se podafiilo soupravu roz‰ífiit o mnoÏství nov˘ch funkcí a tím
také umoÏnit uÏivateli i náv‰tûvníkovi vût‰í komfort pouÏívání soupravy.

Video soupravy série 4000 mají tyto nové vlastnosti:
- moÏnost pfiipojit aÏ 4 venkovní stanice s aÏ 2 vyzvánûcími tlaãítky pro
2 rÛzné videotelefony;

- moÏnost pfiipojit aÏ 3 interní zafiízení pfiipojeny paralelnû (pfiídavn˘
videotelefon, pfiídavn˘ zvonek, pfiídavn˘ audio telefon);

- podpora hendikepovan˘ch – akustická a vizuální signalizace
funkãnosti systému (obsazeno, probíhá volání, probíhá konverzace
a signalizace otevfiení dvefií);

- zpûtné monitorování (vyvolání obrazu jednotliv˘ch venkovních
jednotek v systému);

- vnitfiní interkom mezi stanicemi;
- vyzvánûní na podlaÏí odli‰n˘m tónem od externího vyzvánûní;
- videotelefon s funkcí „soukromí“ (manuální nebo ãasová aktivace);
- moÏno nastavit dobu hovoru, poãet vyzvánûní a dobu sepnutí
dvefiního zámku;

- napájení moÏno pfiipojit k videotelefonu nebo venkovní jednotce
- kamera dvefiního panelu mÛÏe b˘t nastavena horizontálnû i vertikálnû
(10 stupÀÛ).

VK4K, VK4K-S
Nová série video souprav VK4K vyuÏívá venkovní jednotku série 4000
a videotelefon série 3000. Video/audio jednotka velikosti jednoho
modulu modulárního systému 4000 je dostupná jak v provedení pro
zapu‰tûnou montáÏ (VK4K), tak v provedení na povrchovou montáÏ
(VK4K-S).

Souprava obsahuje:
1 kamerovou jednotku Art.4833-1. Jednotka obsahuje âB CCD kameru
s automatickou clonou; infraãervené LED pfiisvícení, audio jednotku
s jedním tlaãítkem;

1 montáÏní rámeãek + krabiãka pro zapu‰tûnou montáÏ Art.4851 (povr-
chová verze soupravy VK4K-S obsahuje montáÏní rámeãek pro povr-
chovou montáÏ Art.4881);

1 âB videotelefon Art.3356
s 4“ plochou obrazovkou vãetnû
montáÏních zad a PCB svorkovnice Art.3980;

1 napájecí zdroj Art.850K, 5 modulÛ DIN typu A.

CVK4K, CVK4K-S
Jako souprava VK4K a VK4K-S, ale s barevn˘m videotelefonem
s 3,5“ LCD displejem Art.3456 a barevnou kamerovou jednotkou
Art.4833-1Color s pfiisvícením pomocí bíl˘ch LED.
VK4K/MV, VK4K-S/MV
Jako souprava VK4K a VK4K-S, ale s âB videotelefonem Art.3556
s pamûÈov˘m modulem a speciálním napájeãem Art.850K/MV.

VK4K-2, VK4K-2S
Jako souprava VK4K a VK4K-S, ale pro dva úãastníky.

CVK4K-2, CVK4K-2S
Jako souprava CVK4K a CVK4KS, ale pro dva úãastníky.

VKC4K, VKC4K-S
Souprava VK4K roz‰ífiená o modul kódového zámku Art.4800.

CVKC4K, CVKC4K-S
Jako video souprava VKC4K a VKC4K-S, ale s barevn˘m videotelefonem
s 3,5“ LCD displejem Art.3456 a barevnou kamerovou jednotkou
Art.4833-1Color s pfiisvícením pomocí bíl˘ch LED.

VKC4K-2, VKC4K-2S
Jako video souprava VKC4K a VKC4K-S, ale s 2 videotelefony
Art.3356, 2 napájeãi Art.850K, kamerovou jednotkou
s 2 vyzvánûcími tlaãítky Art.4833-1D a video
distributorem Art.316.

CVKC4K-2, CVKC4K-2S
Jako video souprava VKC4K a VKC4K-S, ale s barevn˘mi videotelefony
s 3,5“ LCD displejem Art.3456 a barevnou kamerovou jednotkou
Art.4833-1DColor s pfiisvícením pomocí bíl˘ch LED.

Video soupravy VK4K

Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tení

Na
povrch
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Video soupravy ESVK mají navíc násle-
dující vlastnosti oproti VK4K:
- vedení pomocí dvou drátÛ
- mo³nost pfiipojení a³ 4 zafiízení na jednu
adresu

- vnitfiní interkom mezi jednotkami na
stejné adrese, nebo mezi adresami

- mo³nost nahrazení obyãejn˘ch videotele-
fonÛ handsfree videotelefony Eclipse

- mo³nost pfiipojení sbûrnicového relé
- snadná instalace a pfiípadné roz‰ífiení systému

ESVK-1, ESVK-1S
Designem souprava vychází z VK4K, vyu³ívá venkovní
jednotku série 4000, videotelefony série 3000.

Souprava obsahuje:
1 venkovní kamerovou jednotku Art.4333-1 s automatickou clonou,
infraãerven˘m pfiisvícením a jedním tlaãítkem.

1 masivní montá³ní rámeãek s krabiãkou pro zapu‰tûnou montá³
Art.4851 (u verze ESVK-1S s krabiãkou pro povrchovou montá³
Art.4881).

1 ãernobíl˘ videotelefon Art.3381 s 4“ plochou obrazovkou vãetnû
montá³ních zad a PCB svorkovnice Art.3980.

1 napájecí zdroj Art.2321, 9 modulÛ typu A na DIN.

CESVK-1, CESVK-1S
Jako souprava ESVK-1 a ESVK-1S, ale s barevnou kamerovou jednotkou
s bíl˘mi pfiisvûtlovacími LED diodami a telefonem s barevn˘m 3,5“ dis-
plejem (Art.3481).

ESVK-2, ESVK-2S
Jako souprava ESVK-1 a ESVK-1S, ale pro 2 úãastníky

CESVK-1/ECLIPSE, CESVK-1S/ECLIPSE
Jako souprava CESVK-1 a CESVK-1S, ale s barevn˘mi handsfree video-
telefony Eclipse.

CESVK-2, CESVK-2S
Jako souprava CESVK-1 a CESVK-1S, ale pro 2 úãastníky

CESVK-2/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE
Jako souprava CESVK-1/ECLIPSE a CESVK-1S/ECLIPSE, ale pro 2
úãastníky

Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tení

Na
povrch

Nové BUS2 video soupravy ESVK

Art.ESVK-1S/A

Art.CESVK-1S/A-ECLIPSE



Video soupravy VK6N

VK6N
Video souprava s jedním tlaãítkem obsahuje:

1 venkovní stanici s video jednotkou (Art.831K), která se skládá z âB
CCD kamery, vysoce kvalitního objektivu s elektronickou clonou
a infraãerveného LED pfiisvícení; rámeãek s montáÏní krabiãkou pro
zapu‰tûnou montáÏ (Art.855) a clonu (Art.875). Standardní provedení
ãelního tlaãítkového tabla je nerez ocel.

1 Art.3351 videotelefon série 3000 s 4" âB ploch˘m monitorem,
s tlaãítkem pro otevfiení dvefií, tlaãítkem pro zpûtné monitorování
a s tfiemi servisními tlaãítky. Vyzvánûní videotelefonu je elektronické
s moÏností nastavení tfií úrovní hlasitosti. V dodávce i montáÏní záda
(Art.3980).

1 Art.850K transformátor 5 modulÛ typu A na DIN.
Balení: krabice 57 x 26,5 x 7 cm, váha 3,9 kg.

CVK6N – Jako VK6N, ale s 4" barevn˘m
TFT ploch˘m monitorem (Art.3451) a barevnou
kamerovou jednotkou (Art.831KColor).

VK6N-2, CVK6N-2 – Jako VK6N a CVK6N, ale s dvou tlaãítkovou
kamerovou jednotkou (Art.831K-2), 2 videotelefony a dva napájeãe.
Balení: krabice 28 x 26 x 23 cm, váha 7 kg.

VK6N-S, CVK6N-S – Jako verze urãené pro zapu‰tûní, ale
s montáÏním rámeãkem pro montáÏ na povrch (Art.885).
Balení: krabice 57 x 26,5 x 7 cm, váha 4,5 kg.

VK6N-2S, CVK6N-2S – Jako verze urãené pro zapu‰tûní, ale
s montáÏním rámeãkem pro montáÏ na povrch (Art.885). Balení: krabice
28 x 26 x 23 cm, váha 7,5 kg.

Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tení

Na
povrch

Jedno
tlaãítkov˘ panel
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Soupravy VIDECODE

Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tení

Na
povrch

VKC6N
Video souprava s jedním tlaãítkem (jako VK6N) roz‰ífiená o digitální
kódov˘ zámek obsahuje:

1 venkovní stanici s video jednotkou (Art.831KCode), která se skládá
z âB CCD kamery, vysoce kvalitního objektivu s elektronickou clonou
a infraãerveného LED pfiisvícení; modul digitálního kódového zámku
s osvûtlen˘m panelem (Art.VX800-2L): 2 kódy / 2 relové v˘stupy;
rámeãek s montáÏní krabiãkou pro zapu‰tûnou montáÏ (Art.857)
a clonu (Art.877). Standardní provedení ãelního tlaãítkového tabla je
nerez ocel.

1 Art.3351 videotelefon série 3000 s 4" âB ploch˘m monitorem,
s tlaãítkem pro otevfiení dvefií, tlaãítkem pro zpûtné monitorování
a s tfiemi servisními tlaãítky. Vyzvánûní videotelefonu je elektronické
s moÏností nastavení tfií úrovní hlasitosti. Souãástí dodávky jsou
i montáÏní záda (Art.3980).

1 Art.850K transformátor 5 modulÛ typu A na DIN.
Balení: kuffiík 45 x 41 x 10 cm, váha 4,5 kg.

CVKC6N – Jako VKC6N, ale s 4" barevn˘m TFT
ploch˘m monitorem (Art.3451) a barevnou kamerovou jed-
notkou (Art.831KCodeColor).

VKC6N-2, CVKC6N-2 – Jako VKC6N a CVKC6N, ale s dvou tlaãítko-
vou kamerovou jednotkou (Art.831KCode-2), 2 videotelefony a dva
napájeãe. Balení: krabice 35 x 26 x 2 3 cm, váha 8 kg.

VKC6N-S, CVKC6N-S/VKC6N-2S, CVKC6N-2S – Jako verze urãené
pro zapu‰tûní, ale s montáÏním rámeãkem pro montáÏ na povrch (Art.887).
Balení: jako pfiíslu‰ná verze pro zapu‰tûní, váha 5 kg jedno tlaãítková
souprava a 8,5 kg dvou tlaãítková souprava.



4K-1 AUDIO KIT
Dvefiní souprava série 4000 s jedním tlaãítkem
obsahuje:

1 venkovní jednotkou s jedním tlaãít-
kem (Art.4836-1), masivní montá-
Ïní rámeãek s krabiãkou pro
zapu‰tûnou montáÏ
(Art.4851). Standardní
provedení venkovní jed-
notky je le‰tûná nerez
ocel.

1 domovní telefon
Art.3111 série 3000
s tlaãítkem pro ote-
vfiení dvefií
a druh˘m servisním
tlaãítkem, vhodn˘
pro montáÏ na
stûnu. Vyzvánûní tele-
fonu je elektronické
s moÏností nastavení tfií
úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 modu-
ly typu A na DIN.

4K-2
Jako 4K-1, ale s dvou tlaãítkovou venkovní jednotkou (Art.4836-2), 2
telefony.

4K-1S; 4K-2S
Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montáÏním rámeãkem pro povrchovou
montáÏ (Art.4881).

Souprava umoÏÀuje uÏivateli otevfiít vstupní dvefie i zvenãí zadáním kódu
na kódové klávesnici, která je souãástí venkovní jednotky. Kódová klá-
vesnice dokáÏe pfiijmout 3 kódy a obsahuje 3 relé (1 kód pro kaÏdé relé).
Tyto relé mohou aktivovat mnoÏství zafiízení jako dvefiní zámek, otevfie-
ní brány nebo sepnutí svûtel.

Souprava DK4K-1 obsahuje:
1 venkovní jednotku série 4000 pro zapu‰tûnou montáÏ, která se sklá-

dá z:
- jedné hlasité jednotky Art.4836-1 s jedním tlaãítkem
- jednoho modulu kódového zámku Art.4800
- jednoho montáÏního rámeãku s krabiãkou pro zapu‰tûnou montáÏ
Art.4852

1 domovní telefon Art.3111 série 3000 s tlaãítkem pro otevfiení
dvefií a druh˘m servisním tlaãítkem, vhodn˘ pro
montáÏ na stûnu. Vyzvánûní tele-
fonu je elektronické s moÏností
nastavení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3
moduly typu A na DIN.

Standardní prove-
dení venkovní
jednotky je

le‰tûná nerez ocel.

DK4K-2
Jako DK4K-1, ale s dvou tlaãítkovou venkovní jednotkou (Art.4836-2),
2 telefony.

DK4K-1S; DK4K-2S
Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montáÏním rámeãkem pro povrchovou
montáÏ (Art.4882).
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Souprava Digiphone Kit

Nové audio soupravy VIDEX série 4000



VR4K-1
Dvefiní souprava série 4000 s jedním
tlaãítkem obsahuje:

1 venkovní jednotku v provedení
Antivandal (2,5mm siln˘ nerezov˘
plech) s jedním tlaãítkem (VX136),
masivní montá³ní rámeãek s krabiãkou
pro zapu‰tûnou montá³ (Art.4851).

1 domovní telefon Art.3111 série 3000
s tlaãítkem pro otevfiení dvefií a druh˘m
servisním tlaãítkem vhodn˘ pro montá³
na stûnu.Vyzvánûní telefonu je elektro-
nické s mo³ností nastavení tfií úrovní
hlasitosti.

1 Art.520M síÈov˘ napájeã, 8 modulÛ
typu A na DIN.

VR4K-1S
Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montá³-
ním rámeãkem pro povrchovou montá³
(Art.4881).

VR4K-1/CL
Jako souprava VR4K-1, ale vybavena
kódov˘m zámkem VR4KCLM a montá³-
ním rámeãkem pro 2 moduly (Art.4852).

VR4K-1S/CL
Jako souprava VR4K-1/CL ale pro mon-
tá³ na povrch.
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Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tení

Na
povrch

Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tení

Na
povrch

Art.VR4K-1

Nové audio soupravy Antivandal VIDEX série 4000

Art.VR4K-1/CL
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Jedno
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tûní

Na
povrch

3K1
Dvefiní souprava s jedním tlaãítkem obsahuje:

1 venkovní tlaãítkové tablo s hlasitou jednotkou (Art.836M-1), rámeãek
s montáÏní krabiãkou pro zapu‰tûnou montáÏ (Art.851) a krycí rámec
(Art.861). (MoÏno doplnit i clonou (Art.871)). Standardní provedení
ãelního tlaãítkového tabla je nerez ocel.

1 Art.3011 telefon série 3000 s tlaãítkem pro otevfiení dvefií, vhodn˘ pro
montáÏ na stûnu. Vyzvánûní telefonu je elektronické s moÏností nasta-
vení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 moduly typu A na DIN.
Balení: krabice 30,5 x 29x 7 cm, váha 1,4 kg.

3K2 – Jako 3K1, ale s dvou tlaãítkovou hlasitou jednotkou (Art.836M-
2), 2 telefony.
Balení: krabice 41x39x7 cm, váha 1,75 kg.

3K1-S; 3K2-S – Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montáÏním rámeãkem
pro montáÏ na povrch (Art.881).
Balení: jako 3K1, váha 1,85 kg; jako 3K2, váha 2,2 kg.

INTERKIT
Jedno ãi dvou tlaãít-
ková verze Interkitu
utváfií jednoduch˘ interkomu-
nikaãní systém mezi dvûma telefony
a venkovní dvefiní jednotkou, nebo mezi
dvûma telefony navzájem. Venkovní volání vyzvání elektromechanick˘m
bzuãákem a vnitfiní volání interkomem vyzvání elektronick˘m tónem.
Tato funkce je ideálním fie‰ením pro dvou podlaÏní domy ãi kanceláfiské
prostory.

IK-1 – Dvefiní interkomová souprava s jedním tlaãítkem.
Balení: kuffiík 40x32x9 cm, váha 2,1 kg.

IK-2 – Jako IK-1, ale souprava obsahuje dvefiní hlásku s dvûma tlaãítky.
Oba telefony mohou komunikovat vzájemnû, ale venkovní volání jsou
smûrována na jeden ãi druh˘ telefon.
Balení: kuffiík 40x32x9 cm, váha 2,1 kg.

IK-1S, IK-2S – Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montáÏním rámeãkem
pro montáÏ na povrch.
Balení: jako IK-1, IK-2, váha 2,2 kg.

3K AUDIOKIT INTERKIT IK-2/2S

Soupravy 3K AUDIOKIT INTERKIT
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Souprava Digiphone Kit

Tato souprava vyuÏívá zcela nov˘ typ
venkovní stanice pro povrchovou mon-
táÏ. âelní panel je vyroben z jednoho
kusu hliníkové slitiny, coÏ podstatnû
zvy‰uje jeho odolnost. Elektronika
venkovní stanice obsahuje vesta-
vûné relé pro dvefiní zámek a vyuÏívá
pouze ãtyfi vodiãÛ (3+1) ke spojení
venkovní stanice a telefonu. SníÏení
poãtu vodiãÛ umoÏÀuje prodlouÏení
délky vedení kabeláÏe a zredukovaní
tlou‰Èky kabelu. Venkovní stanice je dodá-
vána s kabelem o délce 3 m.

SLK
Jedno tlaãítková dvefiní souprava se skládá z:

1 Art.436 úzká venkovní stanice (povrchová
montáÏ) s vestavûn˘m relé pro dvefiní
zámek.

1 Art.3011 telefon série 3000 s tlaãítkem
pro otevfiení dvefií, vhodn˘ pro montáÏ na
stûnu. Vyzvánûní telefonu je elektronické
s moÏností nastavení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 moduly typu
A na DIN. Balení: krabice 24,5 x 25,5 x 6,5
cm; váha 1,5 kg.

Jedno
tlaãítkov˘ panel

Na
povrch

SLIM KIT

Dvefiní audio souprava 3K1 roz‰ífiená o digitální kódov˘
zámek.

DK-1
Dvefiní audio souprava pro jednoho úãastníka obsahuje:

1 venkovní jednotku, která je sestavena z: hlasitého modulu
(Art.836M-1) s jedním vyzvánûcím tlaãítkem; digitálního
modulu kódového zámku s osvûtlením (Art.VX800-2L) -
dva kódy a dva relové v˘stupy; rámeãku s montáÏní krabi-
ãkou pro zapu‰tûnou montáÏ (Art.852) a krycího rámce
(Art.862). (MoÏno doplnit i clonou (Art.872)). Standardní
provedení ãelního tlaãítkového tabla je nerez ocel.

1 Art.3011 telefon série 3000 s tlaãítkem pro otevfiení dvefií,
vhodn˘ pro montáÏ na stûnu. Vyzvánûní telefonu je elek-
tronické s moÏností nastavení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 moduly typu A na DIN. Balení:
krabice 30,5 x 29 x 7 cm, váha 2,1 kg.

DK-2
Jako DK-1, ale s dvou tlaãítkovou hlasitou jednotkou
(Art.836M-2), 2 telefony.
Balení: kuffiík 40 x 32 x 9 cm, váha 2,8 kg.

DK-1S, DK-2S
Jako DK1; DK2, ale s montáÏním rámeãkem pro montáÏ na
povrch (Art.882).
Balení: jako pfiíslu‰n˘ zapu‰tûn˘ model, váha 2,6 kg a 3,3 kg.

Jedno
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tûní

Na
povrch



SMK-1
Jedno tlaãítková dvefiní souprava obsahuje:

1 Art.336E-1 venkovní dvefiní stanici
pro zapu‰tûnou montáÏ s jedním
tlaãítkem. Standardní provedení
ãelního tlaãítkového tabla je
hliník.

1 Art.3011 telefon série 3000
s tlaãítkem pro otevfiení dvefií,
vhodn˘ pro montáÏ na stûnu.
Vyzvánûní telefonu je elektronické
s moÏností nastavení tfiech úrovní hla-
sitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napajeã 3 moduly typu
A na DIN. Balení: krabice 30,5 x 29 x 7
cm, váha 1,3 kg. Pfiíslu‰enství: sluneãní
clona Art.371 montáÏní krabiãka na
povrch Art.381

SMK-2
Jako souprava SMK-1, ale s dvou tlaãítko-
vou venkovní stanicí (Art.336E-2) a se
dvûma telefony.
Balení: krabice 41 x 39 x 7 cm, váha 1,7 kg.

SMK-1S, SMK-2S
Jako SMK-1; SMK-2, ale s venkovní dvefiní
stanicí pro montáÏ na povrch (Art.336E-1S,
Art.336-2S).
Balení: jako pfiíslu‰n˘ zapu‰tûn˘ model,
váha 1,5 kg a 1,9 kg.

Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tûní

Na
povrch

Pro
zapu‰tûní
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Jedno
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tûní

Na
povrch

Pro
zapu‰tûní

Souprava „2-drát”

Audio souprava SMART KIT

Tato dvefiní souprava ESK vyuÏívá pouze
dva vodiãe pro spojení venkovní stanice
a vnitfiní jednotky (úãastnického telefonu)
a to vãetnû moÏného paralelního pfiipojení
dal‰ího úãastnického telefonu a pfiídavného
bzuãáku.

ESK-1
Dvefiní dvou vodiãová souprava pro jednoho
úãasníka obsahuje:

1 Art.332 venkovní dvefiní stanici pro za-
pu‰tûnou montáÏ s jedním tlaãítkem.
Standardní provedení ãelního tlaãítkového
tabla je hliník.

1 Art.3151 telefon série 3000 s tlaãítkem pro
otevfiení dvefií, vhodn˘ pro montáÏ na stûnu.
Vyzvánûní telefonu je elektronické
s moÏností nastavení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 moduly typu A
na DIN.

Balení: krabice 30,5 x 29 x 7 cm, váha 1,3 kg.
Pfiíslu‰enství: sluneãní clona Art.371montáÏní
krabiãka na povrch Art.381

ESK-1S
Jako dvefiní souprava ESK-1, ale s venkovní
dvefiní stanicí pro montáÏ na povrch
(Art.332S).
Balení: krabice 30,5 x 29 x 7 cm, váha 1,5 kg.



Rámeãky modulárního systému
série 4000 je moÏno objednat
v rÛzném provedení:

BAREVNÉ PROVEDENÍ str. 11

/C - stfiíbrná + chróm /G - zlatá + chróm Standard

Video soupravy moÏno objednat
v rÛzném provedení:

VIDEO SOUPRAVY SÉRIE VK6N str. 42
VIDEO SOUPRAVY VIDECODE str. 43

Soupravy a nûkteré komponenty je moÏno objednat v následujících provedeních.
VloÏte pfiíslu‰nou znaãku provedení za kód soupravy.

Audio soupravy moÏno objednat
v rÛzném provedení:

SOUPRAVY SMART KIT str. 48
SOUPRAVY "DVOU DRÁT" str. 48

Standard –
nerez ocel

/A - hliník /W - bílá /B - hnûdá /BZ - bronz mosaz

Standard –
nerez ocel

/A - hliník /W - bílá /B - hnûdá /BZ - bronz

/A - hliník /W - bílá

Audio soupravy moÏno objednat
v rÛzném provedení:

3K AUDIO KIT - INTERKIT str. 46
SOUPRAVA DIGIPHONE str. 47

/G - zlatá

Barevná ‰kála
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