Standardnísady
Jednoduše
vše v jednom
Standardní audio nebo video sady obsahují
pod jediným objednacím číslem kompletní
systém – vstupní panel, telefon, napájecí
zdroj. Představují základní řešení vstupního
systému pro rodinné domy.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
ROZŠIŘITELNÉ a STANDARDNÍ SADY jsou dodávány
v různých provedeních, od jednoduchých video sad až
po video sady se záznamem obrazu i zvuku a panelem
se čtečkou elektronických čipů.

Význam jednotlivých ikon

Sady Bticino
video telefon s Wi-Fi připojením umožňuje přesměrování
volání na tablet nebo smartphone

panel se čtečkou elektronických čipů

telefon s audio a video záznamem

stupeň odolnosti panelu proti vniknutí vody
IP44

stupeň mechanické odolnosti panelu

Sady Legrand

IK07

úhel záběru a natočení kamery – horizontální/vertikální/natočení

mezi telefony lze realizovat interkom
Intercom

k telefonu lze připojit bytové vyzváněcí tlačítko

vstupní panel umožňuje připojit odchodové tlačítko

7

úhlopříčka obrazovky

27

Standardnísady
Jednoduše
vše v jednom

Standardní audio nebo video sady
obsahují pod jediným objednacím
číslem kompletní systém – vstupní
panel, telefon, napájecí zdroj.
Představují základní řešení vstupního
systému pro rodinné domy.

STANDARDNÍ VIDEO SADY
■ 2vodičová kabeláž mezi panelem a telefonem
■ Lze využít stávající kabeláž
■ Lze použít pro náhradu starých klasických zvonků video systémem

Vstupní panel

2

El. zámek

Hands-free video telefon

Adaptér
do zásuvky
230 V AC/30
V DC

2

LIBOVOLNÉ UMÍSTĚNÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE
Konektor pro připojení
video telefonu
(součást dodávky)
Napájecí adaptér
(součást dodávky)
Konektory pro připojení
napájecího adaptéru
(součást dodávky)

Pro spojení použijte
obyčejné svorky
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Prodloužení
napájecího kabelu

Pro spojení použijte
obyčejné svorky

VIDEO SADY

Video sady pro 1–2 byty

7" VIDEO TELEFON – povrchový vstupní panel

7" zrcadlový VIDEO TELEFON – povrchový vstupní panel

Obj. č.

Popis

Obj. č.

Popis

369230

Sada pro 1 byt se 7“ barevným video telefonem. Kabeláž mezi telefonem
a panelem pouze 2 vodiče. Napájení pomocí adaptéru 230 V AC. Délka
vyzvánění 4 s. El. zámek 12 V je připojen a napájen přímo ze vstupního
panelu. Dva přídavné beznapěťové NO kontakty pro spínání přídavných
zátěží 12–24 V AC/DC; 1 A (osvětlení, garážová vrata…). Možnost externí
analogové kamery. Panel (IP 54; IK 07) dodáván se stříškou proti dešti.
Sadu lze rozšířit přidáním 2 video telefonů do stejného bytu, přidáním
video telefonů do druhého bytu a přidáním druhého vstupního panelu.

369220

Sada pro 1 byt se zrcadlovým 7“ barevným video telefonem. Kabeláž mezi
telefonem a panelem pouze 2 vodiče. Napájení pomocí adaptéru 230 V AC.
Délka vyzvánění 4 s. El. zámek 12 V je připojen a napájen přímo ze vstupního
panelu. Dva přídavné beznapěťové NO kontakty pro spínání přídavných zátěží
12–24 V AC/DC; 1 A (osvětlení, garážová vrata…). Možnost externí analogové
kamery. Panel (IP 54; IK 07) dodáván se stříškou proti dešti. Sadu lze rozšířit
přidáním 2 video telefonů do stejného bytu, přidáním video telefonů do
druhého bytu a přidáním druhého vstupního panelu.

369235

Přídavný video telefon se 7“ obrazovkou (lze přidat max. 2 do každého bytu).

369225

Přídavný video telefon se zrcadlovou 7“ obrazovkou (lze přidat max. 2 do
každého bytu).

*

81/65/IP54

IK07

Intercom

7

PŘÍDAVNÁ CCTV KAMERA
Obj. č.		Popis
369400

Analogová CCTV kamera s IR LED diodami pro noční přísvit
(dosah cca 15 m), IP 66/IK 07. Připojení přímo na vstupní panel.
Napájení 12 VDC; 500 mA. Součástí dodávky jsou:
– napájecí adaptér do zásuvky 230 VAC/12 VDC
– napájecí kabel s konektory, délka 12 m
– kabel pro video signál s konektory, délka 30 m

*	Zapojení vyžaduje přídavný napájecí zdroj pro el. zámek, příslušnou kabeláž
a tlačítko s NO/NC kontaktem. Kontaktujte Legrand.

*

81/65/IP54

IK07

Intercom

7

NAPÁJECÍ ZDROJ NA DIN LIŠTU
Obj. č.

Popis

346020

Napájecí zdroj (2 DIN) pro montáž na DIN lištu, který může sloužit jako
náhrada adaptéru do zásuvky. Pro délku napájecího+komunikačního
vedení max. 20 m.

*	Zapojení vyžaduje přídavný napájecí zdroj pro el. zámek, příslušnou kabeláž
a tlačítko s NO/NC kontaktem. Kontaktujte Legrand.

33

STANDARDNÍ VIDEO SADY – SCHÉMA ZAPOJENÍ

Video sady 369220 a 369230

byt
č. 1

230 V AC/30 V DC

230 V AC/30 V DC

12–24 V AC/DC; 1 A

12–24 V AC/DC; 1 A
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STANDARDNÍ VIDEO SADY – SCHÉMA ZAPOJENÍ

Video sady 369220 a 369230

byt
č. 1

byt
č. 2

230 V AC/30 V DC

230 V AC/30 V DC

230 V AC/30 V DC

230 V AC/30 V DC

230 V AC/30 V DC

230 V AC/30 V DC

KABELÁŽ MEZI PANELEM A TELEFONEM
Kabel

Telefonní kroucený
pár (0,28 mm2)

Bticino 336904
(0,5 mm2)

Vzdálenost
Panel → Telefon (m)

80

100

Počet vodičů

2

2

12-24 V AC/DC; 1 A

12-24 V AC/DC; 1 A

Rozměry (mm)

šířka

výška

hloubka

video telefon 369225

237

166
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video telefon 369325

200

158
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vstupní panel 369339 (včetně stříšky proti dešti)

102

162

38

12-24 V AC/DC; 1 A

12-24 V AC/DC; 1 A
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