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Videotelefony série 3600 jsou založeny na designu populárních videotelefonů řady 3000, 
spojují v sobě eleganci díky menším rozměrům a funkčnost díky použitým technologiím a jsou 
vyrobeny z bílého ABS plastu. Jsou vybaveny nejmodernější elektronikou, která uživateli oproti 
videotelefonům řady 3000 umožňuje měnit širokou škálu nastavení dle konkrétních požadavků.
Videotelefony jsou k dostání ve dvou provedeních - “Standard” a “High End”.
Provedení “Standard” je vlastnostmi srovnatelné s videotelefony řady 3000 s několika vylepšeními 
oproti původním přístrojům.
Provedení “High End” obsahuje oproti “Standard” verzi režim handsfree a nastavení pomocí OSD 
menu (menu v obraze), díky čemuž je dosaženo lepší funkčnosti a flexibilitě použití (informace 
na displeji, programovací menu a menu pro nastavení přístroje).
Videotelefony řady 3600  jsou vybaveny 3.5” barevným LCD TFT displejem a třemi tlačítky na 
přední straně pro ovládání systémových funkcí, případně pro orientaci v OSD menu. Každé 
tlačítko je vybaveno signalizační LED.
Jako již standardní funkce umožňují videotelefony připojení tlačítka pro lokální vyzvánění na 
podlaží.
U přístrojů je možné nastavit (v závislosti na modelu): dobu trvání režimu soukromí, vyzváněcí 
melodii, počet zazvonění, hlasitost vyzvánění, hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubku barev 
obrazu.
Pro montáž videotelefonů je zapotřebí  zakoupit i montážní záda “Art. 5980” (nejsou součástí 
videotelefonu).
Kromě systému VX2300 a video souprav je možné u všech ostatních videotelefonů řady 3600 
zvolit vedení videosignálu (koax nebo vyvážený videosignál - twistovaný pár).

Série 3600 
Videotelefony
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Art. 3618
Art. 3656
Art. 3676
Art. 3678
Art. 3686

Art. 3612
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3618 “High End” (s funkcí handsfree) barevný videotelefon s 3,5“ LCD monitorem pro analogový videosystém 
s možností volby koax/vyvážený videosignál. Obsauje 3 tlačítka (Otevření dveří, Přijetí hovoru/Zpětné 
monitorování/Simplexní režim hovoru a tlačítko Soukromí/Odmítnutí hovoru/Servisní tlačítko) a k nim 
příslušné informační LED. 
Možnosti nastavení a programování (pomocí OSD menu): doba trvání soukromí, vyzváněcí melodie, 
počet zazvonění, hlasitost a melodie vyzvánění, hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubka barev obrazu, 
doba uvolnění dveřního zámku a režim videa. Umožňuje také vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím 
tónem, než od hovorové jednotky. 
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí  zakoupit i montážní záda “Art.  5980” (nejsou součástí 
videotelefonu).
Mohou být použity jako náhrada za Art. 3411, 3412, 3618, 5418 a 5418SL. 

Poznámka: tento model vyžaduje ke správnému běhu přídavný vodič s 12Vdc a není možné připojit jej 
paralelně k telefonům řady 3000.

Art.  VideoTelefony pro insTAlAce s koAXiálním nebo VyVáŽenÝm Videosignálem 
(Audio 4+n)

3612 Barevný videotelefon s 3,5“ LCD monitorem pro analogový videosystém s možností volby koax/
vyvážený videosignál. Obsauje 3 tlačítka (Otevření dveří, Zpětné monitorování a Servisní tlačítko)  
a k nim příslušné informační LED, přepínač pro nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění (3 úrovně - 
soukromí, střední a hlasité), kontrastu a jasu a umožňuje vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím 
tónem, než od hovorové jednotky. 
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí  zakoupit i montážní záda “Art.  5980” (nejsou součástí 
videotelefonu).
Mohou být použity jako náhrada za Art. 3411, 3412, 3618, 5418 a 5418SL.

Série 3600 
Videotelefony
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Art. 3631 Art. 5980
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Art.  VideoTelefony pro digiTální sysTém VX2200 (bus6 Video)
3676 Barevný videotelefon s 3.5” LCD TFT displejem pro digitální BUS6 videosystém s možností volby koax/

vyvážený videosignál. Obsauje 3 tlačítka (Otevření dveří/Volání na manipulační pracoviště, Zpětné 
monitorování a Soukromí/Servisní tlačítko) a k nim příslušné informační LED, přepínač pro nastavení 
úrovně hlasitosti vyzvánění (3 úrovně), kontrastu a jasu, dále umožňuje nastavit  melodii a počet 
zazvonění, režim videa, dobu trvání soukromí, adresu přístroje v systému a umožňuje vyzvánět na 
podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky. 
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí  zakoupit i montážní záda “Art.  5980” (nejsou součástí 
videotelefonu).
Kromě servisního tlačítka jsou všechna ostatní zapojení shodná s videotelefony řady 5000, ale nevyžaduje 
připojení přídavného napájení 12Vdc.

Art.  přídAVné VideoTelefony pro souprAVy série cVk4k A cVk8k

3656 Barevný videotelefon s 3.5” LCD TFT displejem pro videosoupravy CVK4K/CVK8K. Obsauje 3 tlačítka 
(Otevření dveří/Interkom, Zpětné monitorování a Soukromí/Servisní tlačítko) a k nim příslušné informační 
LED, přepínač pro nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění (3 úrovně), kontrastu a jasu a umožňuje vyzvánět 
na podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky. Přístroj umožňuje nastavit dobu 
trvání soukromí a počet zazvonění. 
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí  zakoupit i montážní záda “Art.  5980” (nejsou součástí 
videotelefonu).

Série 3600 
Videotelefony

3678 “High End” (s funkcí handsfree) barevný videotelefon s 3.5” LCD TFT displejem pro pro digitální BUS6 
videosystém s možností volby koax/vyvážený videosignál. Obsauje 3 tlačítka (Otevření dveří/Volání 
na manipulační pracoviště, Přijetí hovoru/Zpětné monitorování/Simplexní režim hovoru a Soukromí/
Odmítnutí hovoru/Servisní tlačítko) a k nim příslušné informační LED. 
Možnosti nastavení a programování (pomocí OSD menu): doba trvání soukromí, vyzváněcí melodie, 
počet zazvonění, hlasitost a melodie vyzvánění, hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubka barev obrazu, 
doba uvolnění dveřního zámku, adresu přístroje v systému a režim videa. Umožňuje také vyzvánět na 
podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky. 
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí  zakoupit i montážní záda “Art.  5980” (nejsou součástí 
videotelefonu).
Kromě servisního tlačítka jsou všechna ostatní zapojení shodná s videotelefony řady 5000.

Art.  VideoTelefony pro digiTální sysTém VX2300 (bus2 Video) A VideosouprAVy cesVk
3686 Videotelefon s 3.5” barevným LCD TFT displejem pro digitální BUS2 videosystém. Obsauje 3 tlačítka 

(Otevření dveří/Interkom, Zpětné monitorování a Soukromí/Servisní tlačítko) a k nim příslušné 
informační LED, přepínač pro nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění (3 úrovně), kontrastu a jasu, dále 
umožňuje nastavit  melodii a počet zazvonění, dobu trvání soukromí, adresu adresu přístroje v systému 
a umožňuje vyzvánět na podlaží s odlišným vyzváněcím tónem, než od hovorové jednotky. 
Určeny pro povrchovou montáž, je zapotřebí  zakoupit i montážní záda “Art.  5980” (nejsou součástí 
videotelefonu).

Art.  příslušensTVí pro VideoTelefony řAdy 3600
3631 Souprava pro montáž videotelefonu řady 3600 na stůl.

Rozměry: 116 x 215 x 149 mm.
5980 Montážní záda pro povrchovou montáž se svorkovnicí




