
Návod k instalaci a obsluze:
Soupravy Urmet 1722/83 a 1722/84

SOUPRAVA DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU PRO JEDNOHO A DVA
ÚČASTNÍKY, HANDS-FREE VIDEOTELEFON MÌRO A PANEL MIKRA.

INSTALAČNÍ A INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL



POPIS

Sestava modelu 1722/83 a /84 je velmi jednoduchá na instalaci: pouze dva 
nepolarizované vodiče jsou potřeba k propojení celého systému.
Vlastnosti tohoto systému jsou :
Systém 

• Jeden domácnost (1722/83 ) a dvě domácnosti (1722/84) s hands-free video barevnou 
soupravou;

• Připojení všech zařízeních použitím pouze dvou nepolarizovaných vodičů
• Zdroj napájení může být připojen kdekoliv v systému mezi volajícími stanicemi a video 

telefonem. 
• Každý uživatel může spravovat až 4 paralelní videotelefony (1 “Master” a 3 “Slave”).
• Netřeba místního zdroje.
• Všechna zařízení dodržují směrnice ES v souvislosti elektromagnetické kompatibility a 

směrnice nízkého napětí.
• Systém je jiskrově bezpečný před statickou a pulsní elektromagnetickou interferencí.

Tlačítkový panel
• Tlačítkový panel s voděodolným čelním zama panelem (IP44).
• Videokamera a LED osvětlení volajícího.
• Bíle podsvícená jmenovka.
• Přijetí hovoru potvrzené zhasnutím podsvícení jednotky.

Bytová stanice
• Hands-free videotelefonní bytová stanice s 4.3” 16:9 barevnou obrazovkou;
• Hands-free pro mód konverzace;
• Tóny volitelné uživatelem (pět dostupných tónů);
• Možnost nastavení hlasitosti vyzváněni s možností úplného ztlumení.

Základní funkce 
• Elektrický zámek aktivovaný vybíjením kapacity a s udržením aktuálního 

programovatelného času aktivace.
• Ovládání druhého vstupu pomocí suchého kontaktu (garážová vrata)
• Možnost nastavení připojení tlačítka do místnosti pro místní ovládáni elektrického 

zámku pro příchozí.
• Možnost nastavení připojení tlačítka do místnosti pro místní ovládáni elektrického 

zámku u garážových vrat.
• Možnost připojení přídavného zvonku k “Master“ videotelefonu pro opakované 

vytáčení.
• Interkomová volání mezi videotelefony v tom samém bytě (funkce dostupná pro obě 

videotelefonní soustavy)
• Interkomová volání mezi videotelefony v různých bytech (funkce dostupná se 

soustavou 1722/84)



OBSAH BALENÍ



Příslušenství







INSTALACE VIDEOTELEFONU
Nainstalujte montážní krabici do výšky uvedené na obrázku níže.
Upevněte konzoly na instalační krabici nebo na zeď jak je uvedeno.
Naprogramujte DIP přepínače.

Nastavení DIP přepínačů
Nastavte příslušnou adresu za použití jumperů na každé bytové stanici k instalaci 
“Slave” videotelefonu.



Instalace zdroje
Zdroj se instaluje do rozvaděče nebo speciálního boxu.



Zapojení

Instalace tlačítkového panelu

• Nainstalujte panel dle uvedené výšky, ujištěním, že volající je snímán kamerou.
• Připojte vodiče ke svorkovnici
• Nainstalujte jmenovky na přední odnímatelnou část
• Naprogramujte
• Nastavte hlasitost zvuku
• Zavřete kovové víko panelu





Zapojení a nastavení tlačítkového panelu + nastavení jumperů.

Nastavení času sepnutí el. zámku.
Doba sepnutí el. zámku je ovlivněna nastavením přepínače "Door time" dle 
následujícího obrázku.

Nastavení hlasitosti hovoru
Hlasitost hovoru je továrně kalibrována, ve většině případů tedy není nutno nastavení 
měnit. V případě potřeby lze hlasitost změnit
nastavením trimru se značkou reproduktoru. POZOR - natočením druhého trimru může 
dojít k poškození zařízení, proto prosím dbejte
zvýšené opatrnosti. Důrazně doporučujeme s ním NEMANIPULOVAT!



Dokončení instalace
Připevněte čelní kryt a zajistěte jej šroubem na spodní straně panelu. Poté odstraňte 
ochranné fólie z kamery a tlačítka/jmenovky.

Obsluha



 



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj:
primár: 100-250 Vac, 50-60 Hz
příkon: 50 W max.
sekundár: 34,5 Vdc, 0,6 A trvalý odběr (+0,6 A krátkodobý odběr)
spotřeba: max. 50 Wh (180 kJ)
rozměry (Š x H x V): 108 (6 DIN modulů) x 90 x 61 mm

Indukčni člen:
rozměry (Š x H x V): 36 (2 DIN moduly) x 103 x 57 mm

Videotelefon:
napájení: 34,5 Vdc (ze sběrnice nebo pomocného zdroje)
maximální odběr: 150 mA
"stand-by" odběr: 8 mA
pracovní příkon: 6 W max.
LCD: 4.3" podsvícený, 16:9 barevná obazovka
rozlišení displeje: 480 x 272 px



prodleva aktivace: max. 2 s
mikrofon: elektretový
reproduktor: 45 Ω
radio dosah: plocha cca 100 m2 v běžném interiéru, 250 m ve volném prostranství; v 
obou případech dosah ovlivňují zejména kovové
předměty a konstrukce, zdi a příčky
radio frekvence: 2,4 GHz
pracovní teplota: -5 ÷ +45 °C
max. vlhkost: 90 % UR
rozměry (Š x V x H): 160 x 130 x 26 mm

Tlačitkovy panel:
maximální odběr: 300 mA
"stand-by" odběr: 50 mA
pracovní příkon: 10,4 W max.
rozměry (Š x V x H): 100 x 180 x 25 mm
rozměry jmenovky: 55 x 25 mm
podsvícení: bílé LED
krytí: IP44
pracovní teplota: -10 ÷ +50° C
max. vlhkost: 90 % UR
max. zatížení kontaktů C-NO: 1 A @ 30 V
max. zatížení kontaktů SE1-SE2: 12 Vac, max. 15 VA


