
Souprava 1122/601

SOUPRAVA DOMOVNÍHO TELEFONU 1122/601
NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

POUŽITÍ
Souprava domovních telefonů od fi rmy URMET je 
v provedení s jedním nebo dvěma telefony ideálním 
řešením pro instalaci systému pro jednu nebo dvě 
rodiny v rodinných domcích, kancelářích, malých 
provozovnách, obchodech nebo na jiných místech, 
kde je zapotřebí, aby na venkovní tlačítkový panel 
byl připojen jeden nebo dva domovní telefony.

POPIS
Venkovní tlačítkový panel s integrovanou jednotkou 
hlasové komunikace a jedním tlačítkem (provedení 
s jedním telefonem) nebo dvěma tlačítky (provedení 
se dvěma telefony).

Elektronický domovní telefon má následující vlastnosti :
vyzvánění prostřednictvím reproduktorové vložky mikrotelefonu,• 
centrální generování vyzváněcího tónu,• 
kondenzátorový mikrofon,• 
tlačítko pro otevírání dveří + servisní tlačítko.• 

1122/601 je systém s jedním domovním telefonem.
1122/601 + 1150/1 je systém se dvěma domovními telefony.
Propojením elektronického domovního telefonu a venkovního tlačítkového panelu vznikne 
kompletní telefonní systém.

OBSAH SOUPRAVY
Venkovní tlačítkový panel s 1 resp. 2 tlačítky a integrovanou hlasovou jednotkou.• 
1 domovní telefon 1150/1.• 
Napáječ 230 V, 50 Hz v provedení na DIN lištu.• 
Souprava neobsahuje vodiče pro instalaci a elektrický zámek, pro který je v tomto systému • 
ovládací napětí 12 V stř.

POKYNY PRO INSTALACI
Pozorně pročtěte následující instrukce důležité pro bezpečnou instalaci, používání 
a údržbu:

Souprava je určena k vytvoření systému domovního telefonu. Jakékoliv jiné použití může • 
být nebezpečné.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným použitím nebo špatnou instalací.• 
Po otevření obalu překontrolujte podle uvedeného obsahu úplnost soupravy a zda • 
jednotlivé části nejsou poškozeny.



Tlačítkový panel umístěte nejlépe tak, aby byl chráněn před přímými účinky povětrnostních • 
vlivů.
Propojte jednotlivé části systému přesně podle schématu v originálním návodu. Zvýšenou • 
pozornost věnujte připojení síťového napětí. Síťový přívod jistěte odpovídajícím způsobem. 
Před připojením přívodních vodičů na svorkovnici napáječe neopomeňte vypnout 
přívod z hlavního rozvaděče a překontrolujte, zda jsou svorky označené odpovídající 
hodnotou napětí, tj. 0 pro vodič N (PEN) a ~ 230 V pro vodič L.
Na krytu napáječe nezakrývejte mřížky pro větrání.• 
Při čištění a jakékoliv manipulaci odpojte síťový přívod od napáječe.• 
Pro případnou opravu kontaktujte svého prodejce.• 

NASTAVENÍ HLASITOSTI
Tlačítkový panel je vybaven potenciometry pro nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivosti 
mikrofonu. Otáčením ve směru hodinových ručiček se oba parametry zvyšují, otáčením 
v opačném směru snižují.

PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ SOUPRAVY 1122/601 JE TŘEBA POUŽÍT INSTALAČNÍ 
KRABICI 1122/60.
Doporučené průřezy vodičů:

Vzdálenost (m) 50 100 200 300

Obvod hlasové komunikace (mm2) 0,3 0,5 0,8 1

Obvod elektrického zámku (mm2) 0,5 0,8 1 1,6

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Souprava 1122/601

Detailní popis systému domovních telefonů 
naleznete na www.urmet.cz

ZÁRUKA
Reklamace zřejmých vad zboží zjistitelných 
při prodeji musí být uplatněna neprodleně. 
Na zboží se vztahují reklamační podmínky 
v souladu s všeobecnými dodacími 
podmínkami fi rmy Urmet s.r.o.

Zdroj
9000/230

El. zámek

Dodržte spojení těchto dvou 
vodičů na této svorce! 
Jinak může systém bručet. 

PŘÍDAVNÝ TELEFON 1150/1


