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Art.4333 Hovorová jednotka s vestavěnou kamerou 

 

 
 

 

 
 

Obr.1 Obr.2 

 

POPIS 
Hovorová jednotka se zabudovanou černobílou nebo barevnou kamerou s automatickou clonou a LED přisvícením (u ČB modelu pomocí infračerve-
ných LED diod, u barevného bílými LED diodami). Podle verze je také jednotka vybavena jedním nebo dvěma vyzváněcími tlačítky.  
Jednotka obsahuje: 
 

 Vysílací zesilovač s kapacitním mikrofonem a možností nastavení hlasitosti; 
 Přijímací zesilovač s možností nastavení hlasitosti; 
 Obvod pro nastavení balancu audiosignálu; 
 Relé pro ovládání elektrického zámku (3 kontakty: „společný“, „v klidu otevřený“ a „v klidu sepnutý“). Relé je možné připojit jako pulzní obvod (vybití 

kondenzátoru) pro přímé napájení elektrického zámku; 
 Tlačítka pro volání účastníků ( 1 nebo 2 – dle typu modelu); 
 Podsvícení jmenovek pomocí LED diod; 
 Přisvícení kamery pomocí LED diod. 

 
 
Detaily modulu: 
 
a. Kamera s LED přisvícením 
b. Reproduktor; 
c. Jmenovky; 
d. Tlačítka pro volání účastníků ( 1 až 2 – dle typu modelu); 
e. Informační LED diody; 
f. Mikrofon; 
g. Nastavení citlivosti mikrofonu; 
h. Nastavení balancu; 
i. Nastavení hlasitosti reproduktoru; 
j. 6ti-cestný DIP-přepínač:  

- Adresa jednotky (přepínače 1-3) 
- Doba otevření dveří (přepínač 4) 
- Doba hovoru (přepínač 5) 

k. Svorky pro připojení k systému. 
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DOSTUPNÉ VERZE PANELŮ 

 

 

 

 
 

 
 

PROVEDENÍ TLAČÍTEK 
Tlačítka jsou číslována stylem, jak je znázorněno na obrázku, číslo tlačítka odpovídá volané adrese. 
 

 

 
 

 

 
 

 

POPIS INFORMAČNÍCH LED DIOD NA PŘEDNÍ STRANĚ PANELU 
 

LED dioda Popis 

 

Pokud tato LED dioda svítí, systém je zaneprázdněn (probíhá hovor mezi telefonem a venkovní stanicí, ze které voláte, nebo mezi 
další stanicí, pokud systém obsahuje více vchodů). LED dioda zhasne po ukončení hovorů (pohotovostní režim). 

 

Tato LED dioda svítí při vyzvánění z venkovní stanice, opět zhasne po přijetí hovoru, popřípadě po uplynutí naprogramovaného 
počtu vyzvánění. 

 
Pokud se rozsvítí tato LED dioda, hovor byl přijat a je možné hovořit s volaným účastníkem. LED dioda zhasne po ukončení 
hovoru, nebo po uplynutí neprogramované délky doby hovoru. 

 
Tato LED dioda informuje o uvolnění dveřního zámku a svítí po naprogramovanou dobu uvolnění dveřního zámku. 

 
 

 

PROGRAMOVÁNÍ 
Programování probíhá pomocí šesti-cestného DIP přepínače, který je umístěn na zadní straně modulu a umožňuje nastavit následunjící: 
- Adresu jednotky (1-8) 
- Délky sepnutí relé pro otevření dveří (3 nebo 6 sekund) 
- Délku hovoru (1 nebo 2 minuty) 
 
Adresa jednotky se nastavuje DIP přepínači 1 až 3, délka sepnutí dveřního relé DIP přepínačem 4 a délka hovoru DIP přepínačem 5. Přepínač 6 není 
využit. 
 

Přepínače Přepínače 1,2,3 
pro adresování 

Přepínač 4 pro  
nastavení délky  
otevření dveří  

Přepínač 5 pro  
nastavení délky 

hovoru 1 2 3 4 5 6 

OFF OFF OFF OFF OFF  1 3 sekundy 1 minuta 

ON OFF OFF ON ON  2 6 sekundy 2 minuty 

OFF ON OFF    3   

ON ON OFF    4   

OFF OFF ON    5   

ON OFF ON    6   

OFF ON ON    7   

ON ON ON    8   
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SIGNÁLY NA PŘÍSLUŠNÝCH SVORKÁCH 
 

Svorka Popis Svorka Popis 

BUS 
Svorky pro připojení sběrnice 

NO Kontakt dveřního relé – v klidu otevřený 

BUS C Kontakt dveřního relé – společný kontakt 

PTE Aktivní nízký vstup – signál uvolnění dveřního zámku +C Výstup na elektrický zámek – pulzní obvod (vybití kondenzátoru) 

GND Zem VAUX 
Napájecí vstup 35V DC (pokud využit, jednotka pak není napájena 
ze sběrnice) 

GND Zem NC Kontakt dveřního relé – v klidu sepnutý 

 
Pro zapojení zámku do pulzního obvodu (vybití kondenzátoru) propojte svorky C a +C a připojte zámek mezi svorky NO a GND. 

 
 
 
 
 

SPECIFIKACE MODULŮ 
Rozměry/Montáž Zabírá 1 modul série 4000 / Modulární systém série 4000 
Tlačítka 1 až 2 tlačítka, v závislosti na modelu 
Programování Řešeno pomocí 6-ti cestného DIP přepínače, umístěného na zadní straně panelu 
Ovládání Trimry pro balanc, citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti reproduktoru 
Povrchová úprava  
čelního panelu 

Leštěná nerez ocel (standard), hliník (zadejte „/A“ za kód produktu) 

Napájení Skrze sběrnici 
Provozní teplota -10 až +50ºC 
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Art.125 Rozšiřovací modul 

 
 

 
 

 

POPIS 
Toto zařízení je možné použít pouze s jednotkami Art.4333, které obsahují firmware verze 2.0 nebo vyšší. Modul, v kombinaci se standardními 
tlačítkovými moduly série 4000 (Art.4842, 4843, 4844 a 4845), umožňuje rozšíření systému až o dalších 5 tlačítek, čímž je možné dosáhnout až sedmi 
účastníků na systém. Pro napájení osvětlovacích LED diod postupujte, jak je ukázáno na obrázku výše. 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIKACE 
Provedení/Montáž Modul s 5ti rezistory / montáž k tlačítkovému modulu 
Tlačítka - 
Programování - 
Ovládání - 
Napájení - 
Provozní teplota -10 až +50ºC 

 

 

Červený 

Černý 

Připojte na svorku PTE u 

jednotky Art.4333 

Připojte na svorku GND u  

jednotky Art.4333 

Připojte na svorku 1C u  
tlačítkového modulu Art.4842, 
4843, 4844, nebo 4845. 

Připojte na svorku 1 u tlačítkového modulu 

Připojte na svorku 2 u tlačítkového modulu 

Připojte na svorku 3 u tlačítkového modulu 

Připojte na svorku 4 u tlačítkového modulu 

Připojte na svorku 5 u tlačítkového modulu 
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Art.KRV86/88 Digitální handsfree videotelefon Kristallo 

 

 
 

 

POPIS 
Inteligentní handsfree videotelefon pro digitální systém VX2300 s 3,5” OSD barevným LCD displejem, vybavený dotykovými tlačítky pro “přijetí 

hovoru/zpětné monitorování”, “otevření dveří/servisní tlačítko/interkomunikace”, “soukromí/aktivace sběrnicového relé” (k nim 3 relevantní informační 

LED) a k tomu 5 dotykovými navigačními tlačítky pro navigaci v programovacím menu. Přístroj pro montáž pouze na povrch (Art.KRV86) obsahuje tele-

fonní sluchátko, které lze použít pro hovor, pokud není handsfree režim vhodný. K dalším funkcím přístroje patří například hodiny, teploměr a sériové 

RS232 rozhraní pro budoucí připojení k systémům domovní automatizace. 

TLAČÍTKA, LED A OVLÁDÁNÍ 

 

Funkce přijetí hovoru – po stisknutí tlačítka během vyzvánění od venkovní stanice přijmete hovor, rozsvítí se příslušná LED. 

Funkce zpětného monitorování – stiskněte tlačítko tolikrát, jaká je adresa požadované venkovní stanice. 

Vypnutí hovoru – po stisknutí tohoto tlačítka během hovoru/zpětného monitorování dojde k ukončení hovoru. Hovor se také automaticky 
vypne po uplynutí nastavené délky doby hovoru, pokud tlačítko nestisknete před uplynutím této doby. LED 2 zhasne. 

Simplexní (jednosměrný) hovor – stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu delší 3 sekund se videotelefon přepne do simplexního 
(jednosměrného) hovorového stavu. Pak po stisku a podržení tlačítka můžete mluvit k volanému uživateli (LED 2 rychle bliká), po uvol-
nění tlačítka hovoří volaný k vám (LED 2 bliká pomalu). Pokud tlačítko nestisknete po delší dobu než 10 sekund, hovor se ukončí. Vide-
omonitor se přepne zpět do duplexního (obousměrného) stavu, pokud další účastník na tento videotelefon zavolá. 

 

Tlačítko pro otevření dveří – pokud stisknete tlačítko během hovoru s venkovní jednotkou, sepnete tak dveřní relé (svorky NO, NC, C). 
Pokud je přítomen dveřní snímač a je správně propojen se svorkou DOL, příslušná LED se rozsvítí. 

Servisní tlačítko – pokud probíhá na přístroji hovor, po stisknutí a podržení tlačítka se na displeji zobrazí nápis SRV, ozve se tón  
a propojí se svorky videotelefonu NO a C. Svorky zůstanou sepnuty po dobu stisknutí tlačítka. 

Tlačítko pro interkomunikaci – stiskněte tlačítko kolikrát, jaká je adresa telefonu/videotelefonu, na který se chcete dovolat v rámci inter-
komunikační sítě. 

 

Tlačítko pro vypnutí vyzvánění – pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte  tlačítko, vyzvánění bude vypnuto/zapnuto. Přísluš-
ná LED se rozsvítí/zhasne.  
Délka trvání vypnutí vyzvánění (soukromí) může být předem nastavena. 

Tlačítko pro aktivaci Programovacího menu – když je systém v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud se neroz-
svítí displej, videotelefon se přepne do programovacího menu, kde je možné nastavit datum a čas, dobu trvání soukromí, hlasitost vy-
zvánění, melodii a počet vyzvánění. Pro navigaci v menu použijte navigační tlačítka. 

Tlačítko pro odmítnutí hovoru – po stisknutí tlačítka během vyzvánění odmítnete hovor, aniž by byl volající informován. 

Tlačítko pro aktivaci Menu nastavení – když na videotelefonu probíhá hovor, stiskněte toto tlačítko, videotelefon aktivuje Menu nastave-
ní, kde je možné nastavit hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubku barev displeje. Pro navigaci v menu použijte navigační tlačítka. 

Tlačítko pro sepnutí sběrnicového relé Art. 2305 – když na videotelefonu probíhá hovor, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud se ve 
spodní části obrazu neobjeví nabídka sepnutí sběrnicových relé. Tlačítky + a – zvolte relé, tlačítkem OK potvrďte volbu. 

 

Navigační tlačítka - tlačítka pro navigaci programovacími Menu. 

 
Přepínání kamery – během hovoru po stisku tohoto tlačítka přepnete obraz z primární na obraz z externí kamery a opačně. 
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PROGRAMOVÁNÍ 
 
Programování a nastavení jednotky probíhá pomocí dvou OSD menu a pomocí DIP přepínačů na zadní straně přístroje. Pokud se monitor během pro-
gramování přes OSD menu vypne (uplyne doba hovoru, která je nastavena na hovorové jednotce), nastavené hodnoty nebudou uloženy. Na přístroji je 
možné nastavit: 

 datum a čas (OSD menu) 

 doba trvání soukromí 0 až 20 hodin (OSD menu) 

 melodie – 9 druhů (OSD menu) 

 počet zazvonění 1 až 9 (OSD menu) 

 adresa přístroje (1 až 127, DIP přepínač SW1 – přepínače 1 až 7) 

 režim interkomunikace (mezi byty nebo mezi paralelními přístroji v rámci jednoho bytu – DIP přepínač SW3 – přepínač 1) 

 sekundární interkomová adresa (1 až 4, DIP přepínač SW3 – přepínače 2 a 3) 

 režima „slave“ (DIP přepínač SW3 – přepínač 4) 

 zakončení sběrnice (přepínač vpravo od svorek přístroje) 
Po každé změně DIP přepínačů je nutné systém restartovat. 
 
OSD1 – PROGRAMOVACÍ MENU 

 
 

Když je systém v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí obrazovka videoteleonu. 
První možnost nastavení je datum a čas – Obr.1: 

 hodnoty měňte tlačítky + a – 

 tlačítky  a  pro pohyb mezi políčky day, month, year, hours a minutes (den, měsíc, rok, hodiny a minuty) 

 když je zvolená možnost minutes, nastavení potvrďte tlačítkem OK nebo . Systém skočí na další možnost nastavení. 
 
Druhá možnost nastavení je délka trvání soukromí – Obr.1a (0 – 20 hodin): 

 hodnoty měňte tlačítky + a – (0 = neomezená doba trvání soukromí) 

 nastavení potvrďte tlačítkem OK nebo . Systém skočí na další možnost nastavení 
 
Stejným způsobem pokračujte i u ostatních možností nastavení: hlasitost vyzvánění (3 úrovně, Obr.1b), melodie (9 možností, Obr.1c) a počet zazvo-
nění (1 až 9, Obr.1d). 
 
SW1 – ADRESOVÁNÍ VIDEOTELEFONŮ (PŘEPÍNAČE 1 AŽ 7) 
 

Poloha přepínače Dekadická hodnota / Binární kód 
Adresa 

7 6 5 4 3 2 1 64 32 16 8 4 2 1 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 0 0 0 0 0 0 1 1 

OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF 0 0 0 0 0 1 0 2 

OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 0 0 0 0 0 1 1 3 

OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 0 0 0 0 1 0 0 4 

               

OFF ON OFF OFF ON OFF ON 0 1 0 0 1 0 1 37 

               

ON ON ON ON ON ON ON 1 1 1 1 1 1 1 127 
 

 
Tabulka pro SW1 zobrazuje, jakým způsobem nastavit na telefonu adresu. Za předpokladu, že ON = 1 a OFF = 0, adresu získáte tak, že sečtete ná-
sobky binární hodnoty přepínačů s dekadickými hodnotami příslušných pozic:  
Příklad: V tabulce zvýrazněný řádek – OFF,ON,OFF,OFF,ON,OFF,ON odpovídá binární hodnotě 0100101, po vynásobení každé číslice příslušnou de-
kadickou hodnotou získáme adresu 37 (0x64+1x32+0x16+0x8+1x4+0x2+1x1 = 37). 
 
Poznámka: 
Maximální počet telefonů (audio/video) s různou adresou v systému je 100, ale adresa zařízení může být nastavena od 1 do 127. 
  

Obr.1 Obr.1a Obr.1b 

Obr.1c Obr.1d 
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BUS TERMINATION – IMPEDANČNÍ ZAKONČENÍ SBĚRNICE 
Tovární nastavení přepínače je v poloze „Sběrnice uzavřena“. V případě více zařízení zapojených paralelně (audio/videotelefony na stejné adrese) je 
třeba u všech jednotek přepnout přepínač do polohy „Sběrnice otevřena“, pouze u posledního přístroje nastavte přepínač do polohy ON (maximum pa-
ralelně zapojených přístrojů je 4).  
 
 
 
 
 

 
 

FUNKCE 
PŘIJETÍ HOVORU 

 
Během hovoru se rozsvítí displej videotelefonu – Obr.2: 

 pro přijetí hovoru v handsfree režimu stiskněte tlačítko  – Obr.2a  
(nebo u modelu KRV86 zvedněte sluchátko pro klasický hovor) 

 pro uvolnění dveřního zámku během hovoru stiskněte tlačítko  – Obr.2b 

 pro odmítnutí hovoru, anižby o tom volající věděl, stiskněte tlačítko  – Obr.2c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BĚHEM HOVORU 

 
Během hovoru – Obr.3: 

 pro přepnutí na simplexní režim hovoru 

stiskněte tlačítko , dokud nezačne po-
malu blikat příslušná LED – Obr.3a. Držte 

tlačítko   
a hovořte k volajícímu u venkovní jednot-
ky (LED bliká rychle), když tlačítko pustí-
te, hovoří volající u venkovní jednotky 
(LED bliká pomalu) 

 pro otevření dveří stiskněte tlačítko   – 
Obr.3b 

 pro aktivaci servisní funkce stiskněte a 
podržte tlačítko , dokud se neozve ak-
tivační signál a nezobrazí nápis SRV – 
Obr.3c 

 pro aktivaci sběrnicového relé Art.2305 
(pokud připojeno k systému) stiskněte a 

podržte tlačítko , dokud se nezobrazí 
nápis na Obr.3d, potom zvolte příslušné 
relé tlačítky + a – a potvrďte tlačítkem OK 

 pro vstup do menu nastavení během hovoru stiskněte tlaítko  – Obr.4 
  

SW3 – NASTAVENÍ INTERKOMUNIKACE 

Poloha přepínače 
Interkomunikace 

(Přepínač 1) 

Adresa telefonu 
vnitřního  
interkomu 

(Přepínače 2,3) 
4 3 2 1 

 OFF OFF 

OFF 

Interkomunikace mezi telefony, jejichž adresa je stejná (v jednom bytě). Abyste zavo-
lali na další telefon se stejnou adresou (vnitřní interkom), stiskněte tlačítko  toli-
krát, jaké je číslo telefonu vnitřního interkomu (Např. pro telefon 2 dvakrát, pro č.3 
třikrát, apod.).  
Pokud máte připojeno více telefonů paralelně na stejné adrese, alespoň jeden 
musí mít nastavené číslo telefonu 1 (přepínače 2 a 3 v pozici OFF)! 

1 

OFF ON 2 

ON OFF 3 

ON ON 4 

OFF OFF ON 
Interkomunikace mezi telefony s různými adresami (různé byty). Pro dovolání se na 
jiný telefon stiskněte tlačítko  tolikrát, jaká je adresa požadovaného telefonu 
(Např. pro volání na adresu 5 pětkrát, pro adresu 8 osmkrát, apod.) 

 

Nastavení módu SLAVE (přepínač 4) u paralelních telefonů 2, 3, 4 

OFF Tovární nastavení. Během vyzvánění od venkovní jednotky videotelefon pouze vyzvání (videotelefon s nastavením MASTER zobrazí i 
obraz), obraz se aktivuje až po zvednutí sluchátka. 

ON Během vyzvánění od venkovní stanice se aktivuje obraz – pro toto nastavení musí být na svorky videotelefonu přivedeno lokální napájení 
přímo ze zdroje Art. 2321 – signál BUS+ na +30VAUX a BUS- na GND. Při použití 4 barevných videotelefonů je nutné použít externí na-
paječ pro 3. a 4. videotelefon. Přepínač musí být v poloze ON i u MASTER telefonu! 

Sběrnice uzavřena (tovární nastavení) Sběrnice otevřena 

Obr.2 Obr.2a 

Obr.2c Obr.2b 

Obr.3 Obr.3a 

Obr.3d Obr.3b Obr.3c 
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MENU NASTAVENÍ 
 
V menu nastavení je možné nastavit následující vlastnosti: 

 hlasitost hovoru (8 úrovní Obr.4) 

 jas obrazu (8 úrovní Obr.4a) 

 kontrast obrazu (8 úrovní Obr.4b) 

 hloubka barev obrazu (8 úrovní Obr.4c) 
 
Upravte zvolenou vlastnost tlačítky + a – a potvrďte tlačítkem OK, 
čímž skočíte na další položku nastavení, nebo použijte tlačítka  
a  pro pohyb mezi položkami nastavení. 
 
Když se dostanete až na položku EXIT, tlačítkem OK ukončíte 
menu nastavení a přístroj se vrátí do pohotovostního režimu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SVORKY VIDEOTELEFONU ART.KRV86/KRV88 
 

Signál Popis signálu 

AL Alarmový vstup 

LB Svorka pro vyzvánění od podlaží 

LB_AL Zem pro svorky AL a LB 

DOL Napájení informační LED (+12V) 

C 
Společný kontakt vestavěného relé (během hovoru stiskněte a podržte tlačítko  po dobu nejméně 3 sekund, tím se aktivuje ve-
stavěné relé videotelefonu, svorky “C” a “NO” se propojí a zůstanou propojené po dobu stisku tlačítka) Max. 50VDC, 100mA 

NO 
Kontakt v klidu otevřeno vestavěného relé (během hovoru stiskněte a podržte tlačítko  po dobu nejméně 3 sekund, tím se aktivuje 
vestavěné relé videotelefonu, svorky “C” a “NO” se propojí a zůstanou propojené po dobu stisku tlačítka) Max. 50VDC, 100mA 

+30Vaux Pomocné napájení (využito, pokud je přepínač 4 u SW3 nastaven na ON) 

GND Zem pomocného napájení +30VAux 

+12Vaux Pomocné napájení (pro verzi s paměťovým modulem) 

GND Zem pomocného napájení +12VAux 

BUS Sběrnice 

BUS Sběrnice 
 

 
 

DŮLEŽITÉ: 
 
Videotelefony Kristallo je nutné do systému zapojovat pouze s pasivními videodistributory Art.318, případně bez 
distributoru v systémech do 2 účastníků, kdy budou videotelefony zapojeny za sebou. Samy o sobě obsahují  
posilovač sběrnice a s distributorem Art.317 by signál byl již přebuzený a obraz zkreslený. 
  

Obr.4 Obr.4a 

Obr.4c Obr.4b 
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MONTÁŽ VIDEOTELEFONU NA ZEĎ 
 

 
 

 
Zapuštěná montáž videotelefonu KRISTALLO:  
1. Umístěte krabičku pro zapuštěnou montáž (KRV981 - není součástí telefonu) svisle, do výšky přibližně 135cm od podlahy, jak je znázorněno na 

Obr.1 a otvorem protáhněte kabel s vodiči. 
2. Připojte vodiče do svorkovnice přístroje (Obr.2) a nastavte adresu přístroje na DIP přepínači dle tabulky výše (pokud jste tak již neučinili předem). 
3. Když jsou vodiče připojeny a adresa přístroje je nastavena, umístěte telefon do krabičky a připevněte pomocí 2 přiložených šroubů (Obr.3). 
4. Dokončete montáž nasazením předního krytu přístroje (Obr.4) tak, aby háčky krytu zapadly do otvorů a kryt zasuňte směrem dolů. 
5. Otestujte přístroj, zda pracuje správně. 
 
Povrchová montáž videotelefonu KRISTALLO: 
1. Umístěte telefon na zeď přibližně do výšky 135cm na místo, kde byl předem protažen kabel s vodiči (Obr.1a), označte a vyvrtejte otvory (5mm) pro 

montáž přístroje (Obr.1b). 
2. Připojte vodiče do svorkovnice přístroje (Obr.2a) a nastavte adresu přístroje na DIP přepínači dle tabulky výše (pokud jste tak již neučinili předem). 
3. Když jsou vodiče připojeny a adresa přístroje je nastavena, umístěte telefon na zeď a připevněte pomocí 2 přiložených šroubů (Obr.3a). 
4. Dokončete montáž nasazením předního krytu přístroje (Obr.4a) tak, aby háčky krytu zapadly do otvorů a kryt zasuňte směrem dolů a zavěste slu-

chátko (Obr.4b). 
5. Otestujte přístroj, zda pracuje správně. 
 
 
Poznámka: Videotelefony KRV86 a KRV88 je nutné používat s pasivními videodistributory Art.318. 
 
 
  

Obr.1 Obr.1a Obr.2 

Obr.1b 

Obr.2a Obr.3 Obr.3a 

Obr.4 Obr.4a Obr.4b 



 
Dvoudrátová videosouprava CESVK 

 

 - 11 - 

Základní pokyny pro instalaci 
 

VODIČE A JEJICH PRŮŘEZY 
V digitálním systému VX2300 je možné použít různé druhy vodičů a dle jejich specifikací je možné složit systém o délce (celkovém rozsahu) až 400m.  
 
!!!Důrazně nedoporučujeme použití stíněných kabelů kvůli kapacitním ztrátám ve vodičích!!!  
 
V následující tabulce naleznete různé typy kabelů, jejich specifikace a vzdálenosti, na které se použití konkrétních kabelů doporučuje (hodnoty odporu a 
kapacity jsou udávány na 100m kabelů). 
 

Typ kabelu Průřez (mm
2
) Odpor (Ω) Kapacita (nF) *Maximální vzdálenost 

VIDEX TW2 0,75 3,2 8 200m 

Standardní telefonní kabel 0,28 6,5 5,5 100m 

CAT5 UTP 0,22 8 4,9 70m 

**Dvoudrát 0,8 / 1 2 6,5 70m 

 
*Vdálenost mezi zdrojem a nejvzdálenější venkovní jednotkou, popřípadě mezi zdrojem a nejvzdálenějším audio/videotelefonem.  
**V případě, že není možné vyměnit stávající vedení vodičů (nahrazení staršího telefonního systému, apod.) zkontrolujte, zda nejsou kabely taženy spolu se silovými elektrickými kabely. Pokud ano, 
systém by tak mohl být vystaven elektromagnetickému rušení, což by mělo za následek rušení signálu a ztrátu funkčnosti systému. V tomto případě je třeba navrhnout jiné řešení vedení kabelů. 

 
V případě nesprávné volby použitých kabelů, popřípadě při volbě kabelů, které se svými specifikacemi liší od těch, které jsou uvedeny v tabulce, hrozí 
snížení kvality audio/video signálu a není zaručena správná funkčnost systému.  
 
Doporučujeme použít kroucenou dvoulinku o maximálním odporu 10Ω/100m na každou žílu a o maximální kapacitě 40nF (počítají se všechny 
vodiče v systému-hodnota kapacity na počet metrů je napsaná na balení kabelu, popřípadě přímo na kabelu). 
 
 

ZMĚNA NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ A ZAPOJENÍ NA DISTRIBUTOR 
 Pokud změníte nastavení u kteréhokoliv zařízení v systému (hovorová jednotka, telefon, videotelefon, relé, apod.), jehož programo-

vání probíhá pomocí DIP přepínačů, je nezbytné zařízení na chvíli odpojit od sběrnice (přibližně 10-20sekund), popřípadě vypnout 
celý systém. 

 Pokud máte v bytě více zařízení na jedné adrese, je doporučeno všechny připojit na jeden videodistributor (Art.317). 
 

JAK ZAPOJIT PŘÍDAVNÉ NAPÁJENÍ VIDEOTELEFONŮ 
Přídavné napájení se u videotelefonů používá v případě, kdy je požadováno, aby se rozsvítila obrazovka u všech videotelefonů najednou. U všech typů 
videotelefonů nastavte přepínač 4 u SW3 do polohy ON. 
 

POZNÁMKA: VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST DODRŽENÍ POLARITY VODIČŮ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!!! 
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SOUPRAVA SYSTÉMU VX2300 PRO 1 ÚČASTNÍKA 
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SOUPRAVA SYSTÉMU VX2300 PRO 1 ÚČASTNÍKA SE 2 PARALELNÍMI AUDIOTELEFONY 
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SOUPRAVA SYSTÉMU VX2300 PRO 1 ÚČASTNÍKA S PARALELNÍM VIDEOTELEFONEM 
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SOUPRAVA SYSTÉMU VX2300 PRO 2 ÚČASTNÍKY  
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SOUPRAVA SYSTÉMU VX2300 PRO 2 ÚČASTNÍKY S VIDEOTELEFONEM ART.3686 
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SOUPRAVA SYSTÉMU VX2300 SE 3 PŘÍDAVNÝMI VIDEOTELEFONY, OBRAZ SE ROZSVÍTÍ NA VŠECH SOUČASNĚ, 2 A VÍCE VCHODŮ 
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SOUPRAVA SYSTÉMU VX2300 PRO 1 ÚČASTNÍKA S KÓDOVÝM ZÁMKEM 
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SOUPRAVA SYSTÉMU VX2300 PRO 2 ÚČASTNÍKY S KÓDOVÝM ZÁMKEM 
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POZNÁMKY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


