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Videotelefony série 3000 jsou vyrobeny z bílého, nárazu-vzdorného ABS plastu. Všechny přístroje 
této série obsahují 5 tlačítek:

•	 “Otevření dveří”  
•	 “Zpětné monitorování”     (nebo „servisní tlačítko“, podle modelu videotelefonu)
•	 “Servisní tlačítko”  
•	 “Servisní tlačítko”  S1
•	 “Servisní tlačítko”  S2  (nebo tlačítko „vypnutí vyzvánění“, podle modelu videotelefonu - )

Některé modely dovolují nakonfigurovat servisní tlačítka pro funkci „zpětného monitorování” (v sys-
témech s více jak jednou venkovní video stanicí může být určeno více jak jedno tlačítko k funkci 
„zpětného monitorování”) nebo jako standardní servisní tlačítka připojená ke společné svorce.

Všechny ČB videotelefony obsahují 4“ CRT monitor s plochou obrazovkou a barevné  
videotelefony obsahují 3,5“ TFT LCD displej. 

Černobílé videotelefony se označují Art.33xx, barevné Art.34xx. Kód Art.35xx označuje černobílý vi-
deotelefon s paměťovým modulem.
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Art. videoTelefony pro insTAlAce s vyváŽenÝm videosignálem (Audio 1+n)
3331 Videotelefon s 4“ ČB monitorem s plochou obrazovkou; tlačítko pro otevření dveří; tlačítko pro zpětné 

monitorování; tři servisní tlačítka a LED dioda „Zapnuto“, umožňuje vyzvánět na podlaží s odlišným 
vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky. Nastavení: 3 úrovně hlasitosti vyzvánění elektronického 
tónu (pro oba typy vyzvánění), kontrast a jas. Servisní tlačítka ; S1; S2 mohou být nakonfigurována pro 
funkci „zpětného monitorování“.

3431 Jako videotelefon Art.3331, ale s 3,5“ barevným LCD monitorem.
3531 Jako videotelefon Art.3331, obsahuje vestavěný ČB paměťový modul.

Art. videoTelefony pro insTAlAce s koAXiálním nebo vyváŽenÝm videosignálem 
(Audio 4+n)

3312 Videotelefon s 4“ ČB monitorem s plochou obrazovkou; tlačítko pro otevření dveří; tlačítko pro zpětné 
monitorování; tři servisní tlačítka a LED dioda „Zapnuto“, umožňuje vyzvánět na podlaží s odlišným 
vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky. Nastavení: 3 úrovně hlasitosti vyzvánění elektronického 
tónu (pro oba typy vyzvánění), kontrast a jas. Servisní tlačítka ; S1; S2 mohou být nakonfigurována pro 
funkci „zpětného monitorování“. 

3412 Jako videotelefon Art.3312, ale s 3,5“ barevným LCD monitorem.
3512 Jako videotelefon Art.3312, obsahuje vestavěný ČB paměťový modul.
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Art. přídAvné videoTelefony pro souprAvy série vk4k A vk8k
3356 Videotelefon s 4“ ČB monitorem s plochou obrazovkou; tlačítko pro otevření dveří; tlačítko pro zpětné monito-

rování; dvě servisní tlačítka a tlačítko „Soukromí“. Videotelefon také obsahuje LED „Zapnuto“ a LED „Soukromí“, 
umožňuje vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky. Nastavení: 3 
úrovně hlasitosti vyzvánění elektronického tónu (pro oba typy vyzvánění), kontrast a jas.

3456 Jako videotelefon Art.3356, ale s 3,5“ barevným LCD monitorem.
3556 Jako videotelefon Art.3356, obsahuje vestavěný ČB paměťový modul.
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Art. monTáŽní zádA A pcb svorkovnice
3980 Montážní záda pro povrchovou montáž se svorkovnicí pro videotelefony série 3000. 

Jedny pro každý videotelefon.

* Funkčnost některých LED diod závisí na připojení externího napájení (např. signalizace otevření dveří).

Art.3980

Art. videoTelefony pro insTAlAce s koAXiálním nebo vyváŽenÝm videosignálem 
videoTelefony pro digiTální sysTém vX2200

3371 Videotelefon s pro instalace s použitím a bez použití koaxiálního kabelu; obsahuje 4“ ČB monitor s plochou 
obrazovkou; tlačítko pro otevření dveří; tlačítko pro zpětné monitorování; tři servisní tlačítka a LED dioda 
„Zapnuto“. Nastavení: 3 úrovně hlasitosti vyzvánění elektronického tónu (pro oba signály), kontrast a jas.

3471 Jako videotelefon Art.3371, ale s 3,5“ barevným LCD monitorem.
3376 Jako videotelefon Art.3371, ale dvě servisní tlačítka plus tlačítko k nastavení časové funkce „vypnutí 

vyzvánění“, LED signalizace „vypnutí vyzvánění“ a LED* signalizace „otevření dveří“.
3476 Jako videotelefon Art.3376, ale s 3,5“ barevným LCD monitorem.

videoTelefony pro digiTální sysTém vX2300
3381 Inteligentní videotelefon s 4” plochou černobílou obrazovkou, tlačítkem pro otevření dveří a vnitřní komunikaci, 

pro funkci zpětného monitorování, dále s tlačítkem pro aktivaci sběrnicového relé, servisní tlačítko, tlačítko pro 
vypnutí vyzvánění a LED* diody pro signalizaci vypnutí vyzvánění a otevření dveří. Nastavení: 3 úrovně hlasitosti 
vyzvánění elektronického signálu (pro oba signály), kontrast a jas; možnost nastavení doby trvání soukromí  
a interkomunikačního režimu.

3481 Jako Art.3381, ale s barevným 3,5” LCD monitorem.

videoTelefony s Čb pAměťovÝm modulem

Videx se vždy snaží zvýšit stupeň bezpečnosti vyráběných systémů 
a z tohoto důvodu přišel i s možností přidat do již existující škály 
videotelefonů funkci paměťového modulu.
Videotelefony s paměťovým modulem mohou uložit až 128 černobílých 
video obrázků s aktuálním datem a časem. Ukládání může být spuštěno 
buď zcela automaticky nebo manuálně. V automatickém režimu (aktivu-
jte stisknutím příslušného tlačítka, rozsvítí se LED dioda) videotelefon 
uloží obrázek každého venkovního zazvonění, což umožňuje uživateli, 
který není momentálně doma, mít přehled o tom, kdo zvonil spolu s údaji  
o datu a času. V manuálním režimu pro uložení obrázku stiskněte 
příslušné tlačítko. 
Ve srovnání s běžnými videotelefony s pěti tlačítky tyto videotelefony 
obsahují dalších šest malých tlačítek k ovládání paměťového modulu, 
které umožňují prohlížení a mazání uložených obrázků nebo nastavení 
času a datumu. Pokud je 128. pozice obrázkové paměti již plná, další 
obrázek se uloží místo obrázku na 1. paměťové pozici.
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bArevná provedení videoTelefonŮ série 3000
Ke standardnímu bílému provedení videotelefonů přibyly dvě barevné varianty:
•	 Karbon (za kód produktu přidejte “/CARBON”)
•	 Stříbrná (za kód produktu přidejte  “/CHROMO”)

Art.33xx/CA
Art.34xx/CA
Art.35xx/CA

Art.33xx/CR
Art.34xx/CR
Art.35xx/CR
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