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TECHNICKÉ LISTY

CLASSE 100 V12B

Barevný handsfree video telefon

Popis

Dvouvodičový barevný handsfree video telefon určený pro povrchovou montáž. 

Jednotka má barevný 3.5” LCD displej, tlačítka pro: automatické zapnutí/ cyklické 

přepínání kamer, aktivace elektrického zámku, ovládání osvětlení schodiště 

a handsfree spojení.

V závislosti na konfigurátoru vloženém v pozici (M), mohou mít stejná 

tlačítka různé funkce (viz sekce specifická konfigurace).

LED dioda užita pro: stav elektrického zámku, odmítnutí hovoru, spo-

jení se vstupním panelem. Možnosti nastavení: barva displeje, jas displeje,

hlasitost reproduktoru a hlasitost vyzvánění (výběr z 16 různých vyzváněcích 

tónů).
Dodáváno s montážní deskou k instalaci na zeď.

Legenda

1. Mikrofon

2. Červená LED pro znázornění odmítnutí hovoru

3. Nastavení hlasitosti zvonku/odmítnutí hovoru

4. Nastavení hlasitosti příchozího hovoru

5. Nastavení jasu displeje

6. Nastavení barvy displeje

7. Aktivace elektrického zámku/stav elektrického zámku - červená LED

8. Tlačítko elektrického zámku

9. Provozní stav - 2 barvy: červená/zelená LED

10. Tlačítko umožňující/znemožňující hovor

11. Vstupní panel/cyklické přepínání kamer

12. Tlačítko pro ovládání osvětlení schodiště

13. Reproduktor

14. 3.5” LCD displej

15. ON/OFF mikropřepínač, zakončení linky

16. Konfigurační blok MASTER/SLAVE J1 - pro SLAVE nutno odstranit

17. Konfigurační blok

18. Svorky pro připojení dveřního tlačítka

19. Svorky pro připojení k 2vodičové sběrnici SCS BUS

Technická data

Napájení z SCS BUS: 18 – 27 Vdc

Spotřeba v režimu “Stand by”: 10 mA

Maximální spotřeba:                       200 mA 

Rozměry

Přední pohled

Zadní pohled

Příslušenství

344552   Stolní držák

Provozní teplota:                             5 – 40 °C
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Konfigurace

Přístroj je nutné nakonfigurovat.

N - číslo telefonu

Konfigurátor vložený do pozice N přiřazuje jednotlivým video telefonům 

identifikační číslo v rámci systému. Telefony musí být konfigurovány dle 

posloupnosti. Paralelně zapojené telefony (paralelní zapojení povoleno maximálně 

pro 3 telefony bez jednotky 346850) musí být konfigurovány se stejnou adresou 

v pozici N. Paralelně se základním video telefonem mohou být instalovány 

dodatečné audio či videotelefony a/nebo konfigurovatelné zvonky.

P – sdružený vstupní panel

Konfigurátor vložený do pozice P sdruží telefon se vstupním panelem 

se stejnou adresou. Po stisknutí přehledového tlačítka se sepne jako první 

tento vstupní panel (kamera).

M – provozní režim

Konfigurátor vložený do pozice M přiřazuje operační režim 4 pro-

gramovatelným tlačítkům - viz níže.

J1 – funkce MASTER/SLAVE

JMP konfigurátor vložený do pozice J1 umožní/znemožní funkci MASTER/

SLAVE: JMP zapojený = MASTER; JMP odstraněný = SLAVE.

Níže jsou uvedeny různé operační režimy, které mohou být přiřazeny 4

programovatelným tlačítkům:

FUNKCE

M = 0 (tóny tlačítek aktivní)
Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P).
Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání ústředny 
(switchboard).

Přijmutí/odmítnutí hovoru.

Aktivace elektrického zámku

Zapnutí osvětlení schodiště.

M = 1 (tóny tlačítek aktivní)
Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P).
Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání ústředny 
(switchboard).

Přijmutí/odmítnutí hovoru.

Aktivace elektrického zámku, 

Aktivace elektrického zámku (vstupní panel konfigurován P+1), přímo, bez volání, nebo aktivace relé
346200 (konfigurace P+1 a režim MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 - 346260
(konfigurace P+1).

REŽIM TLAČÍTKO
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Konfigurace

Funkce PUSH TO TALK

Je-li vstupní panel na obzvláště hlučném místě, je během konverzace možné využít funkce “PUSH TO TALK”, která zabezpečí vyšší kvalitu 
komunikace. Pro využití funkce “PUSH TO TALK” postupujte následovně: 

- Stiskněte aktivační tlačítko po dobu dvou vteřin. LED dioda bude svítit zeleně.
- Uvolněte tlačítko, aby byl slyšet zvuk ze vstupního panelu. LED dioda začne svítit červeně.
- Pro ukončení spojení stiskněte krátce aktivační tlačítko. LED dioda zhasne.

REŽIM TLAČÍTKO FUNKCE

M = 2 (tóny tlačítek aktivní) Intercom. Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou.

Přijmutí/odmítnutí hovoru.

Aktivace elektrického zámku.

Zapnutí osvětlení schodiště.

M = 3 (tóny tlačítek aktivní)
Aktivace vstupního panelu (konfigurovaného se stejnou adresou v pozici P).
Cykliské přepínání mezi vstupním panelem a instalovanými kamerami. Přímé volání ústředny 
(switchboard).

Přijmutí/odmítnutí hovoru.

Aktivace elektrického zámku

Intercom. Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou.

M = 4 (tóny tlačítek aktivní)

“PRESET INTERCOM” vzájemná komunikace s telefonem, který má adresu N=1.

Přijmutí/odmítnutí hovoru.

Aktivace elektrického zámku.

Zapnutí osvětlení schodiště.

M = 5 Jako M=0, tóny tlačítek neaktivní

M = 6 Jako M=1, tóny tlačítek neaktivní

M = 7 Jako M=2, tóny tlačítek neaktivní

M = 8 Jako M=3, tóny tlačítek neaktivní

M = 9 Jako M=4, tóny tlačítek neaktivní
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Programování vyzvánění

Výběr vyzvánění volání ze vstupního panelu (S = 0).

Dle typu vyzvánění lze zvolit jednu ze 16 vyzváněcích melodií. Mohou být 

rozlišeny následující typy vyzvánění:

volání od dveřního tlačítka, volání ze vstupního panelu (konfigurace S = 0), 

intercom volání.

LED znázornění

Stav dveřního zámku - červená LED

Provozní stav - 2 barvy: červená/zelená LED

LED svítí = tlačítko elektrického zámku je stisknuto;

LED ON bliká = dveře jsou otevřené;

LED OFF (nesvítí, nebliká) = dveře jsou zavřené

LED ON svítí zeleně = konverzace je aktivní;

LED ON bliká zeleně = aktivní konverzace nebo inter-

com volání;

LED ON blká červeně = programování bylo ukončeno.

POZNÁMKA: Tyto funkce jsou funkční pouze v přednastavených systémech.
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Výběr vyzvánění intercom volání.

Výběr vyzvánění volání od dveřního tlačítka.


