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Videotelefony řady 5000 Eclipse jsou specifické zejména svým 
designem, 3,5” TFT LCD barevným displejem a funkcí „handsfree“, 
což umožňuje volání z přístroje bez použití telefonního sluchátka. 
Videotelefony mohou pracovat v simplexním a duplexním režimu  
(v závislosti na modelu) a je možné nastavit, bude-li  vstupní  
videosignál vyvážený, nebo koaxiální (krom modelu Art.5488).
Všechny videotelefony řady 5000 Eclipse jsou vybaveny šesti 
funkčními tlačítky – 3 z nich slouží pro „přijetí/ukončení hovoru/
zpětné monitorování“, „uvolnění dveřního  zám ku“ a „vypnutí 
vyzvánění“, funkce  zbý va  jí cích tlačítek se liší dle modelu. Dalších 
osm tlačítek je využito pro nastavení hloubky barev a jasu, hla-
sitosti hovoru a vyzvánění (se sekundární funkcí nastavení typu 
vyzvánění, apod. – v závislosti na modelu).
Videotelefony Eclipse jsou standardně dodávány pro  po vr chovou 
montáž a bez  slu chátka (krom modelu  Art. 5412, který sluchátko 
obsahuje). Sadou pro zapuštěnou montáž nebo sluchátkem je 
možno dle potřeby videotelefon rozšířit.
K handsfree videotelefonům přibyla mimo jiné úzkoprofilová řada  
s označením SLIM. Funkčnost a design je stejný, jako u klasic-
kých handsfree videotelefonů, videotelefony řady SLIM jsou ale 
určeny pouze pro povrchovou montáž, přičemž přesahují pouze 
35mm nad linii stěny, navíc neumožňují připojení přídavného 
sluchátka.
Momentálně jsou k dispozici dvě verze SLIM videotelefonů: Art.
SL5478 pro digitální systém VX2200 (BUS6) a  Art.SL5488 (BUS2) 
pro digitální systém VX2300. 
Handsfree videotelefon v nerezovém provedení Art.VR5478 je 
určen pouze pro digitální systém VX2200 a byl navržen pouze 
pro zapuštěnou montáž. Čelní panel je vyroben z 2.5mm sil-
ného plechu z broušené nerez oceli. Nastavení (hlasitost hovoru, 
hlasitost vyzvánění, kontrast, barva a doba trvání soukromí) se 
provádí pomocí OSD menu (On Screen Display).
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Art. videoTelefony pro insTAlAce s koAXiálním nebo vyváŽenÝm videosignálem 
(Audio 4+n)

5412 Videotelefon se sluchátkem a 3,5” TFT LCD barevným displejem, vybaven šesti funkčními tlačítky – „zpětné 
monitorování“, „uvolnění dveřního zámku“, „vypnutí vyzvánění“ a třemi „servisními tlačítky“ (například pro 
nastavení funkce zpětného monitorování dalších vchodů v systému nebo externích kamer). Dále přístroj ob-
sahuje 4 LED* diody – 3 z nich se aktivují při spuštění příslušné funkce, čtvrtou je možno zapojit dle potřeby 
uživatele. 
Nastavení: hlasitost vyzvánění a hovoru, jas a hloubka barev.
Je možno nastavit melodii, počet vyzvánění, délku trvání soukromí, dobu uvolnění dveřního zámku a typ  
vstupního videosignálu. Přístroj obsahuje vstupy pro elektronické vyzvánění z podlaží a od hovorové jednotky.

5418 Handsfree videotelefon s 3,5” TFT LCD barevným displejem, vybaven šesti funkčními tlačítky – „přijetí/
ukončení hovoru“, „uvolnění dveřního zámku“, „vypnutí vyzvánění“, „přepínací relé“ a dvěma „servisními 
tlačítky“. Ostatní funkce a vlastnosti jako Art.5412.

Art. videoTelefony pro digiTální sysTém vX2200 – bus6 video
5478 Inteligentní handsfree videotelefon pro systém VX2200 s 3,5” TFT LCD barevným displejem, vybaven šesti 

funkčními tlačítky – „přijetí/ukončení hovoru/zpětné monitorování“, „uvolnění dveřního zámku“, „vypnutí 
vyzvánění“, „přepínací relé“ a dvěma „servisními tlačítky“. Ostatní funkce a vlastnosti jako Art.5418.
Elektronický tón je generován přímo telefonem, přístroj navíc obsahuje „aktivní nízké“ vstupy pro vyzvánění 
na podlaží a alarm.

Art.5418
Art.5478
Art.5488

Art.5412
Art.5418+5982
Art.5478+5982
Art.5488+5982

Art.5418+5981
Art.5478+5981
Art.5488+5981

Art. videoTelefony pro digiTální sysTém vX2300 – bus2 video
5488 Inteligentní handsfree videotelefon pro systém VX2300 s 3,5” TFT LCD barevným displejem, vybaven šesti 

funkčními tlačítky – „přijetí/ukončení hovoru/zpětné monitorování“, „uvolnění dveřního zámku/interkomu-
nikace“, „vypnutí vyzvánění“, „aktivace sběrnicového relé“ a dvěma „servisními tlačítky“. Ostatní funkce a vlast-
nosti jako Art.5418.
Elektronický tón je generován přímo telefonem, přístroj navíc obsahuje vstupy pro vyzvánění na podlaží  
a alarm.

* Funkčnost některých LED diod závisí na připojení externího napájení (např. signalizace otevření dveří).
** Videotelefony 5412, 5418 a 5478 vyžadují přivedení přídavného vodiče s 12V DC napájením.
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Art. videoTelefony pro digiTální sysTém vX2200 – bus6 video
SL5478 Stejné vlastnosti a funkce jako Art.5478 (krom drobné odlišnosti v nastavení), liší se hlavně rozměrem. 

Řada handsfree videotelefonů SLIM přesahuje přes zeď jen 35mm a je určena pouze pro povrchovou 
montáž. Neumožňuje připojení přídavného sluchátka, ale je možné přístroj doplnit o ozdobný rámeček.

VR5478 Stejné vlastnosti a funkce jako Art.5478 ale v nerezovém provedení. Programování a nastavení se 
provádějí přes kontextové OSD menu. Určeno pouze pro zapuštěnou montáž.

Art. videoTelefony pro digiTální sysTém vX2300 – bus2 video
SL5488 Stejné vlastnosti a funkce jako Art.5488 (krom drobné odlišnosti v nastavení), liší se hlavně rozměrem. 

Řada handsfree videotelefonů SLIM přesahuje přes linii zdi jen 35mm a je určena pouze pro povrchovou 
montáž. Neumožňuje připojení přídavného sluchátka, ale je možné přístroj doplnit o ozdobný rámeček.

* Funkčnost některých LED diod závisí na připojení externího napájení (např. signalizace otevření dveří).
** Videotelefony SL5478 a VR5478 vyžadují přivedení přídavného vodiče s 12V DC napájením.
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Art. komponenTy pro hAndsfree videoTelefony
5980 Montážní záda pro handsfree videotelefony Eclipse pro povrchovou montáž.

5981 Souprava pro zapuštěnou montáž handsfree videotelefonů Eclipse (kromě Art.5412), obsahující rámeček 
pro zapuštěnou montáž, upevňovací svorky, krycí rámeček a PCB montážní desku.

5982 Rozšiřující sluchátko pro handsfree videotelefony Eclipse (kromě Art.5412). Balení obsahuje sluchátko, 
kabel a odkládací vidlici.

5983 Souprava pro zapuštěnou montáž handsfree videotelefonů Eclipse do sádrokartonových stěn (kromě 
Art.5412), obsahující upevňovací svorky, krycí rámeček a PCB montážní desku.
POZNÁMKA: Výše zmíněné komponenty nejsou určeny pro telefony řady SLIM.

Art.5980 Art.5981 Art.5982 Art.5983

dekorATivní rámeČky
Dekorativní rámečky pro handsfree videotelefony série 5000 SLIM jsou vyráběny ve dvou provedeních: 
Bílá    - CR045W
Šedá - CR045G
Rámečky nevyžadují šrouby, stačí je pouze nasadit na tělo přístroje.

Art. CR045G Art. CR045W
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bArevná provedení hAndsfree videoTelefonŮ série 5000
Ke standardnímu bílému provedení handsfree audio telefonů přibyly dvě barevné varianty:

•	 Karbon (za kód produktu přidejte “/CARBON”)
•	 Stříbrná (za kód produktu přidejte  “/CHROMO”)

Art.5418/CARBON
Art.5478/CARBON
Art.5488/CARBON
Art.SL5478/CARBON
Art.SL5488/CARBON

Art.5418/CHROMO
Art.5478/CHROMO
Art.5488/CHROMO
Art.SL5478/CHROMO
Art.SL5488/CHROMO

Art.5412/CARBON
Art.5418/CARBON +5982/CARBON
Art.5478/CARBON +5982/CARBON
Art.5488/CARBON +5982/CARBON

Art.5412/CHROMO
Art.5418/CHROMO +5982/CHROMO
Art.5478/CHROMO +5982/CHROMO
Art.5488/CHROMO +5982/CHROMO

Art.5418/CARBON +5981/CARBON
Art.5478/CARBON +5981/CARBON
Art.5488/CARBON +5981/CARBON

Art.5418/CHROMO +5981/CHROMO
Art.5478/CHROMO +5981/CHROMO
Art.5488/CHROMO +5981/CHROMO
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