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Instalační návod

CLASSE 100 Basic hands-free
audio telefon

Popis

Legenda

Technická data

Rozměry

Přední pohled

Zadní pohled

Příslušenství

2vodičový audio telefon pro instalaci na zeď nebo instalaci na stůl (s

držákem na stůl, který se dodává samostatně). K dispozici jsou tlačítka pro

aktivaci dveřního zámku, aktivaci vstupního panelu, ovládání přídavné

zátěže a přijmutí/ukončení hovoru. V závislosti na konfigurátoru vloženém

v pozici M (MOD) lze některým tlačítkům přiřadit různé funkce 

(např.interkom, aktivace různých zátěží atd.).

LED signalizují: stav dveří (s příslušným relé), vyzvánění, probíhající

komunikaci.

Možnosti nastavení: hlasitost reproduktoru a hlasitost vyzvánění (výběr z 16

různých vyzváněcích tónů). Dodáváno s montážní deskou

pro instalaci na zeď.

1.  Červená LED pro signalizaci vypnutého vyzvánění

2.  Nastavení hlasitosti vyzvánění

3.  Nastavení hlasitosti příchozího hovoru

4.  Stav dveří (s příslušným relé) - červená LED

5.  Tlačítko elektrického zámku

6.  Stav sběrnice - 2 barvy: červená/zelená LED

7.  Tlačítko přijmutí/ukončení hovoru - délka hovoru je omezena viz *POZNÁMKA

8.  Aktivace vstupního panelu

9.  Tlačítko pro ovládání osvětlení schodiště (s relé 346210)

10. Mikrofon

11. Reproduktor

12. ON/OFF mikropřepínač, zakončovací odpor sběrnice

13. Konfigurační patice

14. Svorky pro připojení přídavného (bytového) vyzváněcího tlačítka

15. Svorky pro připojení k 2vodičové sběrnici SCS BUS

Napájení z SCS BUS:           18 – 27 Vdc

Spotřeba v režimu “Stand by”:         5 mA

Maximální spotřeba:             55 mA

Provozní teplota:             5 – 40 °C

344552   Stolní držák

*POZNÁMKA: - hovor ze vstupního panelu max. 1 minuta
- interkomové volání max. 3 minuty
- doba vyzvánění max. 30 sekund

POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta 
záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
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Konfigurace

Přístroj je nutné nakonfigurovat.

N - adresa telefonu

Konfigurátor vložený do pozice N přiřazuje jednotlivým video telefonům iden-

tifikační číslo v rámci systému (adresu). Telefony musí být konfigurovány dle 

posloupnosti (1, 2, 3 ..). Telefony v rámci jednoho bytu, které mají vyzvánět 

současně (max. pro 3 telefony bez jednotky 346850) musí být konfigurovány 

se stejnou adresou v pozici N. Paralelně se základním video telefonem 

mohou být instalovány přídavné audio či video telefony a/nebo adresovatel-

né zvonky.

P – preferovaný vstupní panel

Po stisknutí přehledového tlačítka se sepne jako první vstupní panel se stej-

nou adresou v pozici P.

M – různé režimy a funkce

Konfigurátor vložený do pozice M přiřazuje různé funkce

vybraným tlačítkům - viz níže.

REŽIM TLAČÍTKO 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 telefonu 
vrátného (switchboard).

Přijmutí/ukončení 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 telefonu 
vrátného (switchboard).

Přijmutí/ukončení hovoru.

Aktivace elektrického zámku

Aktivace elektrického zámku (vstupní panel konfigurován P+1), přímo, bez volání, nebo aktivace relé
346210 (konfigurace P+1 a režim MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 - 346260
(konfigurace P+1).

Instalační návod
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Konfigurace

Funkce PUSH TO TALK

Jestliže je vstupní panel umístěn na velmi hlučném místě, lze během hovoru pro snížení rušení, aktivovat funkci Push to Talk. Postup
aktivace je následující:
- Stiskněte tlačítko pro přijmutí hovoru na telefonu po dobu 2 vteřin. LED zůstavá zelená.
- Uvolněte tlačítko. LED zčervená.
- Pro ukončení spojení stiskněte krátce stejné tlačítko. LED zhasne.

REŽIM TLAČÍTKO FUNKCE

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

Přijmutí/ukončení 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 telefonu 
vrátného (switchboard).

Přijmutí/ukončení 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 ale tóny tlačítek neaktivní

M = 6 Jako M=1 ale tóny tlačítek neaktivní

M = 7 Jako M=2 ale tóny tlačítek neaktivní

M = 8 Jako M=3 ale tóny tlačítek neaktivní

M = 9 Jako M=4 ale tóny tlačítek neaktivní

Instalační návod
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Výběr vyzváněcí melodie

Výběr vyzvánění 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 signalizace

Stav dveřního zámku - červená LED

Provozní stav - 2 barvy: červená/zelená LED

LED svítí = tlačítko elektrického zámku je stisknuto;
LED bliká = dveře jsou otevřené (s relé 346260)
LED (nesvítí, nebliká) = tlačítko el. zámku je uvolněno/
dveře jsou zavřené (s relé 346260)

LED svítí zeleně = konverzace je aktivní; LED ON 

bliká zeleně = vyzvánění nebo interkomové volání

LED bliká červeně = probíhá programování

> 3s

1

2

16

červená 
LED svítí

> 3s

1

2

16

> 3s

1

2

16

Výběr interkomového vyzvánění.

Výběr vyzvánění od přídavného (bytového) tlačítka.

červená 
LED nesvítí

červená 
LED svítí

červená 
LED svítí

červená 
LED nesvítí

červená 
LED nesvítí
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