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UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA NR REF. 1703/957
INSTALACJA

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/1
NR REF. 1703/957

Uchwyt video nr ref. 1703/957 jest przeznaczony do podłączenia
videomonitorów Utopia w systemie VOP.
W/w uchwyt posiada nastĊpujące cechy:
• niespolaryzowane wejĞcie video
• moĪliwoĞü podłączenie do dystrybutora video 1074/54
• wejĞcie/wyjĞcie sygnału video
• moĪliwoĞü podłączenia równolegle drugiego videomonitora (z
własnym, osobnym uchwytem 1202/954)
• sekretnoĞü rozmów
• 6 róĪnych dzwonków dla sygnału wywołania i dzwonka
lokalnego

•

ZnajdĨ odpowiednie miejsce na montaĪ
zachowaniem podanych na rysunku wymiarów.

uchwytu

•

Przymocuj uchwyt do Ğciany przy pomocy 4 Ğrub.

•
•

Podłącz przewody do odpowiednich zacisków.
JeĞli nie zakładasz monitora, zasłoĔ uchwyt
pokrywką.

•

Zdejmij foli zabezpieczaj c zł cze!!!

•

ZawieĞ videomonitor na górnych zaczepach uchwytu (B).

z

OPIS ZACISKÓW
VPI
VPU
L1
L2
C1
C2

WejĞcie sygnału video VOP
WyjĞcie sygnału video VOP (dla połączenia
kolejnego monitora)
Linia danych (bez polaryzacji)
Linia danych (bez polaryzacji)
Dzwonek lokalny
Dzwonek lokalny

Uwaga. Nie naleĪy podłączaü rezystorów do niewykorzystanych
wyjĞü video.

ochronną

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w czasie pracy ............................................... 450mA
...................................................................... (razem z monitorem)
Pobór prądu w stanie czuwania ................................. 1.6mA maks.
Temperatura pracy ......................................................-5°C ÷ 45°C

INSTALACJA
Kolejne kroki instalacji:
• PrzeprowadĨ przewody połączeniowe przez jeden z otworów w
uchwycie.
• Zdejmij ochronną pokrywkĊ
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NR REF. 1703/37

INFORMACJE OGÓLNE
•

Dopchnij monitor do Ğciany. Upewnij siĊ, czy monitor zatrzasnął
siĊ (C) na uchwycie.

GŁÓNOMÓWICY VIDEOMONITOR UTOPIA
NR REF. 1703/37.

UWAGA: Aby zdjąü videomonitor, najpierw naciĞnij zatrzask C,
pociągnij videomonitor do siebie, nastĊpnie zdejmij z górnych
zaczepów.
GłoĞnomówiący videomonitor UTOPIA został zaprojektowany przez
pracowniĊ projektową Architect De Lucchi. O jego atrakcyjnoĞci
decyduje nowoczesna stylistyka i funkcjonalnoĞü. Płaski, 4 calowy
kolorowy ekran LCD oraz niewielka gruboĞü całego monitora
umoĪliwiają łatwy i szybki montaĪ urządzenia.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego siĊ w uchwycie
mocującym monitora.
Videomonitor moĪna zainstalowaü w wersji podtynkowej
(wykorzystanie puszki do montaĪu podtynkowego 1703/60) lub
natynkowej.
Videomonitor głoĞnomówiący Utopia nr ref. 1703/37 jest nastĊpcą
videomonitora utopia, nr ref. 1703/1, w przeciwieĔstwie do
poprzednika moĪe byü m.in. instalowany w systemie Bibus (wraz z
uchwytem nr ref. 1703/95) oraz pozwala na dołączenie do
videomonitora zestawu słuchawkowego dla osób niedosłyszących
nr ref. 1703/137 (UWAGA: Tylko w wersji natynkowej montaĪu).

OPIS
Główne cechy videomonitora Utopia Nr Ref. 1703/37:
• Kolorowy ekran LCD o przekątnej 4”.
• Regulacja głoĞnoĞci wywołania, aĪ do całkowitego wyciszenia ). W przypadku całkowitego wyciszenia
funkcja MUTE (
wywołania, na videomonitorze zapala siĊ zielona dioda LED.
• Płynna regulacja nasycenia kolorów i jaskrawoĞci.
• Płynna regulacja kontrastu.
• Dodatkowe przyciski funkcyjne ( i {) umoĪliwiające
wywołanie centrali portierskiej, podglądu obrazu z kamery w
panelu, sterowanie dekoderem funkcji specjalnych.
• PodĞwietlany na czas połączenia przycisk otwarcia drzwi.
• Czerwona dioda LED wskazująca niezamkniĊte drzwi (wymaga
zainstalowania kontaktronu).
• MoĪliwe prowadzenie rozmowy z lub bez uĪycia rąk.
• MoĪliwoĞü
dołączenia
do
videomonitora
zestawu
słuchawkowego dla osób niedosłyszących nr ref. 1703/137.
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