
SADY VILLASETÁ  
YC/200 - XC/200 DOMA CI TELEFONY 
Lynea YC/200  
Telefon je vybaven tlac ıtkem pro otvıranı zamku  a obvody 
pro elektronicke  vyzvanůnı. 

Muz e byt osazen prıdavnym tlac ıtkem  YP1 a reproduktorem 
YAL pro zesılenı hlasitosti vyzvanůnı. 
• Rozmů ry: 98x215x63 mm 
Tlac ıtko pro ovladanı zamku je standardnů  aktivnı. Pokud chcete, 
aby bylo aktivnı pouze pri zvednute m sluchatku, preruste 
propojku BP1. 
Poznamka: V syste mech s vnitrnı komunikacı je pri hovoru se 
vstupnım panelem tlac ıtko zamku aktivnı. 
Exedra XC/200 
Je osazen nasledujıcımi ovladacımi prvky: 

 ovladanı zamku 
 pomocna funkce 

Vyzvanůnı XC/200 je elektronicke . 
• Rozmů ry: 110x224x65 mm  
Technicke parametry 
• Odbů r proudu: max. 7 mA (0 mA v klidu) 
• Zatız enı kontaktu tlac ıtka AUX: max. 24V, 1A (1) 
Popis jednotlivy ch svorek 
Svorkovnice C 
5 zem 
7 vyzvanůnı 
8 audio ze vstupnıho panelu 
9 audio do vstupnıho panelu 

 tlac ıtko pro  
 pomocne  funkce (1) 

(1) Platı jen pro XC/200 
Monta z  
Povolte upevnovacı srouby a sejmů te c elnı kryt prıstroje. 
Pripevnů te zakladnu telefonu na zeÁ nebo na instalac nı krabici. 
Vyvarujte se prılisne ho utaz enı sroubu, zvlastů , pokud nenı zeÁ 
dokonale rovna. 
Zapojte vodic e do odpovıdajıcıch svorek a upevnů te c elnı kryt. 

HA/200 JEDNOTKA AUDIO  
HA/200 je dodavanA sestavenA  a obsahuje: 
• Reproduktor, 
• mikrofon (muz e byt demontovan a umıstůn na vzdalene  

mısto, pokud to podmınky vyz adujı), 
• dva potenciometry pro nasledujıcı funkce: 

 rızenı hlasitosti prıchozıho hovoru (reproduktor) 

 rızenı hlasitosti odchozıho hovoru (mikrofon) 

Popis jednotlivy ch svorek 
5 - 12 V DC 
21 + napajecı napů tı 
8 spolec ny vodic  vyzvanůnı (pro potvrzenı volanı) 
11 audio k telefonu 
12 audio od telefonu 
14 uvolnovacı signal vstupnıho panelu 

Technicke parametry: 
• Napajecı napů tı: 12 VDC 
• Proudovy odbů r: max. 50 mA (35 mA v klidu) 
• Rozsah pracovnı teploty: -15óC ÷ +50óC 

Upozornůnı: Pro zajistůnı dostatec ne  hlasitosti (omezenı 
moz nosti vzniku způ tne  vazby), je doporuc eno mikrofon vyjmout 
a presunout do pripravene ho otvoru ve spodnı c asti vstupnıho 
panelu. 
V instalacıch, kde se nevyz aduje obsluha aktivace jednotky, je 
moz no spojit sv. 14 se zemı (trvale aktivovano) nebo se sv. 12 
(aktivovano pri zvednute m sluchatku). 
A/200R NAPA JEC  
Tato jednotka je vybavena transformatorem schopnym napajet 
panel HPC/1 a max. 20 HPP/6 panelu (nebo audiomodul 
MVA/100 a az  20 MC tlac ıtkovych modulu nebo 10 
prosvů tlovacıch z arovek). 
Jednotka ma nasledujıcı funkce: 
• Dvů  dvou-tonova vyzvanůnı pro vstupnı panely (nebo pro 

prıdavne  zvonky, napr. v patrech) 
• Napajenı a ovladanı dvernıho otvırac e (12 VAC, 1 A) 

prostrednictvım vestavůne ho rele . 
Popis jednotlivy ch svorek 
Svorkovnice A 
~ sı±ove  
~ napajenı 
Svorkovnice B 
+B 12 VDC vstup 
5 zem 
21 11 VDC vystup 
8 spolec ny vodic  vyzvanůnı 1. vystup 
8A spolec ny vodic  vyzvanůnı 2. Vystup 
12 audio do vstupnıho panelu 
16 14 VAC 
23 vystup 
NC rozpınacı kontakt 
C spolec ny kontakt rele  
NO spınacı kontakt 
Svorkovnice C 
5 zem 
8 audio k telefonu 
9 audio od telefonu 
Technicke parametry 
• Napajecı napů tı: 230VAC ÷10%, 50/60 Hz 
• Transformator je proti zkratu a pretız enı chranůn 

elektronicky (bez pojistek). 
• Napajec  muz e byt rovnů z  zalohovan napajenım 12 VDC, 

napr. akumulatorem nebo jinym zalohovanym napajec em 
(svorky +B a 5). 

POZNAMKA: Prıstroj nema zabudovanou ochranu pro 
akumulatory! 
• Prıkon: 15 VA 
• Vystupnı napů tı: 11 VDC, 150 mA, 14 VAC, 650 mA 
• Vyzvanů cı generator: 2 typy dvou-tonove ho vyzvanůnı (max. 

3 telefony lze pripojit paralelnů  na jedno vyzvanůnı) 
• Rozsah pracovnıch teplot: 0ú35óC 
• Rozmů ry: 4 DIN jednotky, nızky profil 
Monta z  
Napajec  muz e byt instalovan bez krytu svorkovnic do skrını 
vybavenych DIN listou (EN 50022).  
Muz e byt rovnů z  montovan prımo na zeÁ s vyuz itım dodavane  
DIN listy. V tom prıpadů  je nutno namontovat kryty svorkovnic. 
POZNAMKA: Primarnı vinutı transformatoru je elektronicky 
chranůno proti pretız enı a zkratu bez pouz itı pojistek. 
Postup obnovenı funkce po aktivaci ochranne ho obvodu: 
• Odpojte zarızenı od sıtů  
• Odstrante prıc inu poruchy 
• Nechejte zarızenı vychladnout nejme nů  1 minutu 
• Pripojte sı±ove  napajenı. 



HPC/1 VSTUPNI PANEL AUDIO TARGHA  
Umıstů te modul audio do hornı c asti zakladnı desky. Pro 
zamezenı prıpadne ho vzniku nez adoucı způ tne  vazby je moz no 
premıstit mikrofon do urc ene ho otvoru dale od reproduktoru. 
Umıstů te tlac ıtkovy mikrospınac  (dole vpravo) do odpovıdajıcıho 
�chytu. 
Upozornůnı: Vstupnı panel obsahuje pro prıpad osazenı dalsıch 
tlac ıtek (max. 4) propojku spolec ne ho vodic e vyzvanůnı. 
V prıpadů  osazenı dalsıch tlac ıtek, postupujte obdobnů . 
Umıstů te osvů tlovacı modul do prıslusne ho �chytu. 
V prıpadů  zapustůne  montaz e odstrante dvů  zaslepky zakryvajıcı 
zavitove  otvory v instalac nı krabici a pripevnů te zakladnı desku  
dvůma srouby. 
ProveÁte zapojenı vodic u a jejich zajistůnı, kabelovou krytku je 
nutno umıstit co nejblız e modulu audio. 
Jmenovku lze opatrit relevantnım popisem, za tımto �c elem ji lze 
vyjmout. Maximalnı tlous±ka jmenovky je 2 mm. 
Pro upevnůnı c elnıho panelu nejprve nasaÁte hornı c ast do 
vrchnıho �chytu a pak s pouz itım IMBUS klıc e 2,5 mm dotahnů te 
sroub zamku. 

Technicke parametry 
• Mikrospınac : max. 24 V,  1 A 
• Osvů tlovacı modul: 14 VAC, 50 mA 
• Provoznı teplota: -15 ú +50óC 
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