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1 POPIS 

Súprava Urmet 1734/501 je videokit pre 1 rodinu umožňujúci video komunikáciu medzi vstupným panelom 
a vnútorným monitorom.Medzi monitormi je možný  interkom. 

Súprava obsahuje:

Vstupný panel s farebnou kamerou 1734/51 

5 ” video monitor 1734/1 

  Napájací zdroj na DIN lištu 1726/100 

Doplnkové príslušenstvo:

Hands-free audio telefón 1734/2 

Predný kryt na video monitor antracit, 
slonovina, hliník

1734/61-62-63 

          Zapúštacia krabica pre vstup.panel 1726/60 

2 MAXIMÁLNA KONFIGURÁCIA SYSTÉMU 

2 vstupné panely s farebnou kamerou  
Max. 3 handsfree video monitory 1734/1  alebo 1734/2 
Ďalší napájač 1726/100 v prípade viac ako dvoch telefónov. 

3 VLASTNOSTI SYSTÉMU

Volanie zo vstupného panela. Po zazvonení vnútorná jednotka vydáva vyzváňací tón a LED 1 alebo 2 
bliká a tým indikuje z ktorého vstupného panela sa zvoní.Video displej zobrazí obraz. 

V kľudovom stave sú tlačidlá          a         neaktívne.Tlačidlo         slúži ako kukátko pre sledovanie z 
kamery vstupného panela.V prípade dvoch vstup.panelov sa opakovaným zatlačením prepne na ďalší 
vstup.panel.

1. Stlačením tlačidla      . alebo         sa začne hovor.

2. Maximálny limit pre hovor je 120 sekúnd.

3. Stlačením tlačidla      otvoríte elektrozámok.Displej na krátku chvíľu zhasne.Po 15 sekundách sa 
vypne.

4. Stlačenim tlačidla        ovládate el.bránu (bezpotenciál.kontakt C-NO,krátky impulz).Displej na krátku 
chvíľu zhasne.Po 15 sekundách sa vypne. 

Pokiaľ sa nestlačí žiadne tlačidlo,vnútorná jednotka sa po 30 sekundách vypne .
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Interkomová funkcia medzi vnútornými jednotkami. 

 Stlačením tlačidla    .    alebo         sa aktivuje interkomová funkcia.

Pri aktivácii interkomu zvonia všetky vnútorné jednotky.Interkomový hovor sa nadviaže stlačením tlačidla 
      alebo         .

Vyzváňací tón pri interkomovej komunikácii je iný ako pri zvonení od vstupného panela.

Interkom sa pri zvonení od vstupného panela preruší.

3.1 Nastavenie parametrov 

4. nastavenie hlasitosti komunikácie.

5. /  nastavenie farby a jasu. 

6. nastavenie hlasitosti zvonenia.

3.2 Časové intervaly 

      Interval na zodvihnutie hovoru po zazvonení zo vstup.panela 30 s 

Dĺžka hovoru 120 s 

 Interval na zodvihnutie hovoru z interkomu 30 s 

Interkomová konverzácia max : 120 s 

3.3 LED indikácia stavu 

Prichádzajúci hovor zo vstupného panela č.1 alebo č.2:

        Zvonenie hlavnej vnútornej jednotky Rýchle blikanie LED 

Hovor prebieha LED svieti

           Zvonenie prídavnej vnútornej jednotky Pomalé blikanie LED 
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4 HANDSFREE VIDEO MONITOR A PRÍDAVNÝ HANDSFREE AUDIOTELEFÓN 

PREDNÁ STRANA

AUDIO tlačidlo  na aktiváciu konverzácie medzi vst.panelom a vnútornou jednotkou.
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ZADNÁ STRANA
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5 VSTUPNÝ PANEL 

PREDNÁ, BOČNÁ A ZADNÁ STRANA
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6 INŠTALÁCIA 

Vstupný panel a vnútorná jednotka

Pre inštaláciu vnútornej jednotky doporučujeme použiť inštalačnú krabicu s priemerom 60mm a hĺbkou 
aspoň 40 mm: 

1) Dodržte pozícou UP (hore) na držiaku vnútornej jednotku.
2) Pripojte vodiče podľa schémy.
3) Nasaďte vnútornú jednotku na držiak a jemne potlačte nadol.

Vstupný panel – MONTÁŽ NA POVRCH

Vstupný panel – ZAPUSTENÁ MONTÁŽ pomocou  1726/60

Menovka

Vyberte menovku zo 
vstup.panela 

Vypíšte menovku podľa 
obr. 

Zadná strana
 video monitora

Zadná strana
handsfree 
audiotelefónu
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7 KÁBLOVÉ VZDIALENOSTI 

Káblové vzdialenosti s káblom 2x1 mm2 

100 m. 

10 m. 

10 m 

Vstupný panel -Posledný telefón 
Vstupný panel -Elektrozámok 

Vstupný panel -Odchodové tlačidlo 

Napájač  -Telefón 20 m. 

Ovládanie elektrozámku a elektrickej brány 

Elektrozámok sa pripojí na svorky SE+/SE- vstupného panela,vyhovuje zámok na : 12Vac / 12Vdc 

Bezpotenciálny kontakt  C/NO pre ovládanie el.brány má max.zaťažiteľnosť: 1A / 30Vdc 

Napájač 1726/100 napája 2 vnútorné video monitory alebo video monitor a audiotelefón 

  POZOR !!!: Pridaním tretieho videomonitora alebo audiotelefónu je POTREBNÉ pridať ďalší
     napájač  1726/100
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8 SCHÉMA ZAPOJENIA 




