PORTTELEFONSYSTEMER
2-leder bus pakker med fargebilde, el nummer 6304580-6304597


Ringetablået i pakken er av type NewSfera
Aluminium, leveres komple med innfellingsboks, og er utstyrt med:
Vidvinkel fargekamera/samtalemodul med utgang for dri
av 12VDC slu stykke.
Op sk indikasjon på sendt anrop, oppta , pågående samta‐
le, dørlås åpen.
Akus sk indikasjon på sendt anrop, dørlås åpen.
Knapper med navneskilt belyst med hvit LED. (Lyset har
fotocelle, og skrues av i dagslys)
Påveggskappe i natureloksert aluminium, med integrert regnkappe
kan leveres som lleggsutstyr.



Monitorene i pakken er av type Classe100
De har 3,5” fargeskjerm, to‐veis høy alende samtale, jus‐
terbar ringestyrke,
justerbar talestryke, justering av lys/fargemetning, valg
mellom 16 forskjellige ringetoner, knapp for å besvare an‐
rop, knapp for å åpne dørlås, knapp for å starte bilde fra dør
uten forutgående anrop (utkoplbar), knapp for tenning av
trappelys (be nger at trappelysakutator er montert).



Pakkene leveres for øvrig med:
* Strømforsyning
* Enten: sentraladapter for lkopling av bus fra 1
dørtablå, og utgang l 2 s gere (i pakker opp l 9 brukere)
* Eller: Sentralnode for lkopling av bus fra 4 dør
tablåer og utgang l 4 s gere (i pakker fra 10 brukere)
* Adressebrikker for programmering av systemet.



Pakkene kan kables med cat5UTP kabel, eller
B cino 336904 bus kabel.
Rekkevidde fra sentral/strømforsyning:
75m ved bruk av cat5
100m ved bruk av 336904.
(Større avstander kan realiseres ved å beny e mul ‐interface
346851 som forsterker)
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Oversikt over andre kompa ble svarapparater finner du på baksiden av arket.

PORTTELEFONSYSTEMER
Samtlige svarapparater for 2-leder bus systemet kan beny es om hverandre.
Det er lla å se e opp 3 apparater per leilighet.
(Enkelte videoapparater krever i så fall ekstra strømforsyning lkoplet direkte l apparatet i llegg l bus)

Sprint
kun tale
* Knapp for låsstyring
* Knapp for styring av
lys i trappeoppgang.
NB! Må utstyres
med endemotstand
3499 dersom den
benyttes som siste
apparat på en stiger.

Class 100A12B

Swing
Flere varianter tilgjengelig:
* Fargemonitor m 4 programmerbare knapper
* S/hv monitor m 3 fastfunksjon knapper
* Uten bilde m 4 programmerbare knapper
Alle varianter har:
Knapp for døråpning
Trinnløs regulerbar ringestyrke
Valgbare ringesignaler (16 stk)

Polyx display (fargemonitor)
Leveres i 3 versjoner:
a. basisversjon med 4 programmerbare
knapper
b. fullversjon med menystyring for MyHome
c. versjon med ”telefonsvarer”
og bildeminne
Alle versjoner har justerbar tale og
ringestyrke, samt valgbare ringetoner (16 stk)
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Polyx audio
4 programmerbare knapper
Optisk indikasjon på anrop
Justerbar tale og ringestyrke
Valgbare ringetoner (16 stk)

Handsfree svarapparat
Trinnløs regulering av
ringestyrke.
Trinnløs regulering av
lyttevolum.
Knapp for tilbakekall til
dør
Knapp for styring av lys i

Axolute display (fargemonitor)
Innfelt designmonitor.
Velg mellom 30 forskjellige rammer.
Med menystyring for MyHome.

Axolute Nighter (fargemonitor)
Flaggskipet i serien, med 8” monitor.
Menystyring for MyHome.
Kapasitiv touch betjening.
Innebygget stereo forsterker og høyttalere til
bakgrunnsmusikksystemet.

