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NR REF. 1732/1
VIDEOMONITOR

MODUŁ VIDEO SCAITEL NR REF. 1732/1
INFORMACJE OGÓLNE

MODUŁ VIDEO SCAITEL
NR REF. 1732/1
Moduł video nr ref. 1732/1 jest elementem systemu
SCAITEL. Mimo to może być on stosowany w jednej
instalacji wraz z videomonitorami WINFLATplus,
ONDA oraz SENTRYplus.
SCAITEL posiada płaski 4 calowy ekran. Nie posiada
on przycisków funkcyjnych ani słuchawki, dlatego
niezbędne jest wyposażenie modułu w słuchawkę
Mod.1132.
Moduł jest dostępny w kolorze białym i posiada dwa
zewnętrzne potencjometry do ustawienia jaskrawości
i kontrastu wyświetlanego obrazu.
SCAITEL nr ref. 1732/1 dostarczany jest bez uchwytu
mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie,
odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu:
Systemy analogowe:
• dla instalacji z
– nr ref. 1732/91

przewodem

koncentrycznym

• dla instalacji pięcioprzewodowej (bez przewodu
koncentrycznego) – nr ref. 1732/955
Wszystkie
przewody
przychodzące
z
linii
videodomofonowej podłączone są do specjalnego
złącza znajdującego się w uchwycie mocującym
monitora.
Uchwyty mają możliwość zamontowania dodatkowego
brzęczyka lub dzwonka o trójtonowym brzmieniu
(alternatywnie do istniejącego brzęczyka).
SCAITEL może być instalowany w wersji stojącej przy
użyciu zestawu nr ref. 1732/56, który zawiera:
podstawę skośną oraz gniazdo podłączeniowe wraz z
przewodem (konieczne jest dodanie odpowiedniego
uchwytu).
Systemy cyfrowe:
system Bibus – nr ref. 1732/956

•

system Digivoice – nr ref. 1732/92

•

system VOP – nr ref. 1732/957

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

•
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INSTALACJA
MONTAŻ
Z
NR REF. 1032/51

INSTALACJA
SCAITEL może być montowany na ścianie (przy
użyciu uchwytu mocującego) lub ustawiony na biurku
przy użyciu podstawy skośnej. Należy zawsze
pamiętać, iż moduł video musi znajdować się zawsze
z lewej strony unifonu.
MONTAŻ ŚCIENNY
Są dwa możliwe sposoby instalacji:
•

instalacja bez użycia puszki instalacyjnej;

•

instalacja z użyciem
osadzonej w ścianie;

puszki

instalacyjnej

MONTAŻ BEZ PUSZKI INSTALACYJNEJ

INSTALACYJNĄ

Aby zainstalować moduł video nr ref. 1732/1 wraz
z unifonem
Mod. 1132 z użyciem puszki
instalacyjnej należy:
1) Zamontować puszkę instalacyjną w ścianie na
wysokości 1,4 metra od podłogi, pamiętając o tym,
że po zainstalowaniu monitor znajdzie się ok. 10
cm na lewo od puszki.
2) Wyprowadzić wszystkie przewody z puszki, biorąc
pod uwagę, że następnie przewody te będą
przechodzić
przez
otwory
prowadzające
w uchwycie mocującym i obudowie urządzenia.
3) Przed przymocowaniem uchwytu mocującego
moduł video do ściany, zamontować do niego
kształtowniki typu L służące do zamocowania
unifonu.
4) Zamontować uchwyt mocujący tak, aby górna
część
otworu
prowadzącego
przewody
znajdowała się na jednakowej wysokości z górną
częścią puszki instalacyjnej, a pomiędzy lewym
brzegiem otworu a lewą częścią puszki
instalacyjnej zachowany był odstęp 12mm.
5) Po przykręceniu do ściany przy pomocy kołków
i wkrętów uchwytu mocującego moduł, nałożyć
podstawę unifonu na wystające końcówki
kształtownika L i przykręcić ją do ściany.
6) Podłączyć przewody do właściwych złączy
w unifonie i monitorze oraz zamontować moduł
monitora i górną część obudowy unifonu.
UWAGA:
Instalacja modułu video możliwa jest również bez
użycia puszki instalacyjnej.

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Aby zainstalować moduł video nr ref. 1732/1 wraz
z unifonem
Mod. 1132 bez użycia puszki
instalacyjnej należy:
1) Przykręcić do uchwytu mocującego kształtowniki
typu L służące do zamontowania unifonu.
2) Po przykręceniu do ściany przy pomocy kołków
i wkrętów uchwytu mocującego moduł video,
nałożyć podstawę unifonu na wystające końcówki
kształtownika L i przykręcić ją do ściany.
3) Wykonać
połączenia
pomiędzy
unifonem
a modułem video wyłamując odpowiednie części
boków obudowy każdego z urządzeń.
4) Podłączyć przewody do właściwych złączy
w unifonie i monitorze oraz zamontować moduł
video i górną część obudowy unifonu.

PUSZKĄ
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DOMOFONY VIDEODOMOFONY

TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU
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