
Due Fili Elvox 
Nová dvou vodi ová technologie 



Vývoj v komunikaci.



Neustálý vývoj je charakteristický prvek pro 
výrobu firmy Elvox již 50 let. Je to nep etržitý 
proces hledání estetických a technických 
ešení, pro nalezení nejjednoduššího a 

nejrychlejšího spojení. Toto úsilí, dnes p ineslo 
nový digitální dvou vodi ový systém pro 
domovní telefony a videotelefony, extrémn

všestranný a flexibilní. S Due Fili Elvox máme 
souhrnný systém pro ešení Vašich požadavk
na za ízení, které si p ejí Vaši zákazníci, pro 
nabídku ešení s nejvyššími standardy kvality. 
Se t te si i Vy jedna plus jedna, uvidíte že 
výsledek bude vynikající. 



Dva vodi e: jednoduchost, výhodnost.



Jednodušší je také rychlejší. Rychlejší je s 
vyšším ziskem. Protože rychlejší instalace 
znamená více asu na další práci, a proto více 
zisku. 
Dvou vodi ový systém ELVOX pot ebuje 
pouze dva nepolarizované vodi e, 
doporu ujeme twistovaný pár, pro celu 
instalaci, v etn  napájení i p ipojení vstupního 
panelu (použití jiných vodi  konzultujte s 
technickým centrem ELVOX). 

Bez zp tných vodi  ze vstupního panelu, bez 
koaxiálního kabelu, se m že uskute nit, pouze 
s dv ma vodi i, inovace existujícího systému 
domovních telefon  na videotelefonní systém s 
n kolika kamerami a barevnými videotelefony. 
Základní programování systému Due Fili Elvox 
je možné provézt jednoduše z klávesnicového 
vstupního panelu, programování složit jší 
programátorem nebo programem z po íta e.



S 2 ud láme 200. 



A Vy p emýšlejte, pro  nedat Vašim 
zákazník m digitální systém, který umož uje 
zapojit až 200 ú astník  audio i video, v etn
interkomunikace, s až 16 stoupacími vedeními. 
Pro realizaci jakéhokoliv typu za ízení, od vily 
pro jednu rodinu až po m stské objekty s 
mnoha ú astníky, vždy nejvyššími standardy 

kvality. S Due Fili Elvox mohou být spojena 
dv  komunika ní za ízení až na vzdálenost 
150 m, až 15 vstupních panel , hlavních / 
vedlejších, na pat e (audio a video).....Nové 
dvou modulové panely Elvox mohou být 
snadno instalované do úzkého prostoru, což 
ješt  více usnadní Vaši práci. 



20 vlastností, které jsou rozdílné 
Použít je možné modely domovních 
telefon  a videotelefon  Petrarca, 
Giotto a panely série Galileo. 

Všechny prvky za ízení, domovní 
telefony, videotelefony, panely, 
napájecí zdroje jsou propojeny 
systémem BUS, 2-nepolarizovanými 
twistovanými vodi i. Videotelefony 
nevyžadují místní napájení (viz bod 
16).

V systému m že být celkem až 200 
ú astník , telefon  a videotelefon .

V systému m že být až 15 audio a 
video vstupních panel .

Systém je pro jednoho i více 
ú astník , v etn inžovních dom
a komplex  budov (m že mít až 16 
nezávislých stoupacích vedení). 

Provedení interkomunika ní výzvy 
mezi telefony a videotelefony v 
systému nebo mezi skupinami 
telefon  a videotelefon  (pouze s 
telefony série Petrarca). 

Výzva za dve mi bytu je možná bez 
použití dopl kových za ízení. 

Jsou odlišené tóny výzvy z 
vstupního panelu, za dve mi bytu a 
interkomunika ní.

Vypnutí zvonku se sv telnou 
signalizací u videotelefon  série 
Giotto.

Sv telná signalizace otev ení dve í
u videotelefon  série Giotto. 

Použití až 16 dopl kových funkcí v 
jednom za ízení, prost ednictvím 
programovatelných relé. 

Dva vodi e, dvojí výhoda. 
Máte další nápady a chcete objasnit co je 
možné s technologií Elvox? Zde jsou v dvaceti 
bodech systematicky v ad  ukázány výhody 
systému dvou vodi .
To n kolikrát zv tšuje i Váše výhody! 



Audio i video vstupní panely jsou v 
modulární verzi GALILEO. Základ 2 
modulový, rozši ovatelný p ídavnými 
moduly.

Audio i video vstupní panely jsou v 
verzi s klasickými tla ítky nebo s 
klávesnicí a alfanumerickým 
displejem s elektronickým jemným 
seznamem (2 ádky / 16 znak  pro 
každého ú astníka). 

Každý ú astník m že mít sv j audio 
nebo video panel, maximáln  15 
panel  v systému. 

Jedna výzva m že být poslána na 
všechny p ístroje v systému. 

Aktivovat p ipojené skupiny 
videotelefon  je možné dv ma 
zp soby: aktivovat pouze hlavní 
videotelefon skupiny bez p ídavných 
místních napájecích zdroj ,
nebo aktivovat sou asn
videotelefony s místními p ídavnými 
napájecími zdroji. 

Individuáln  naprogramovat telefony a 
videotelefony pro použití pomocných 
funkcí z ur ených panel  nebo ze 
všech panel .

Jednoduché programovaní pomocí 
tla ítek z panelu a videotelefonu. 
Složit jší programování pomocí 
programátoru nebo z po íta e.

Aktivovat spojení na panel z 
videotelefonu. 

Možnost provád t dohled cyklickým 
p epínáním až 15 kamer.



Maximáln  p izp sobivý.
Modulární, flexibilní, spolehlivý, inovatelný 
systém, pro rychlou realizaci s dokonalými 
výsledky v extrémn  složitých za ízeních s 
videotelefony, z pohledu technologie i estetiky. 
Systém Due Fili Elvox umož uje vytvo it
interkomunika ní skupinu domovních telefon

a videotelefon , složením p ístroj  v jednom 
byt  nebo více bytech, a také v r zných 
stoupacích vedeních. Výzva m že být 
adresována až na 8 p ístroj m sou asn .
Výzvy z panelu, za dve mi bytu a 
interkomunika ní jsou tónov  odlišeny. 



Domovní telefony
Model Petrarca je ur ený pro 

p idání tla ítek v systémech s 
interkomunikací a s 

dopl kovými funkcemi.Odd lova e
Umož ují odd lit

stejná za ízení
komunika ního 

systému: 
interkomunika ní

sít , objekty s 
vedlejšími
vstupními

panely.

Videotelefony 
V nabídce jsou modely 
Giotto, Petrarca a 6600. 
Funkce autoaktivace 
umož uje aktivovat video 
systém z videotelefonu a 
vybírat záb r z 
instalovaných kamer. 

Napájecí zdroje 
Jeden model 

základního napájecího 
zdroje pro audio 

panely, video panely, 
domovní telefony a 

videotelefony. 

P ídavné kamery 
Prost ednictvím

interface se mohou 
p ipojit p ídavné 

kamery CCTV p ímo
do video systému a 

ovládat p ímo
z videotelefonu. 

Panely: p ipojit je možné 
až 15 panel   hlavních a 
vedlejších. Panely jsou v 
modelu GALILEO s tradi ními
tla ítky a s klávesnicí 
s alfanumerickým displejem.

Pro velké
domy. Ideální ešení pro spojení 

funk nosti a elegance, s revolu ní
technologií a velkou pozorností na 
zhodnocením budovy. 



Domovní telefony 
Model Petrarca je ur ený pro 

p idání tla ítek v systémech s 
interkomunikací a s 

dopl kovými funkcemi. Videotelefony 
V nabídce jsou modely 
Giotto, Petrarca a 6600. 
Funkce autoaktivace 
umož uje aktivovat video 
systém z videotelefonu a 
vybírat záb r z 
instalovaných kamer.

Odd lova e
Umož ují odd lit

stejná za ízení 
komunika ního

systému pro 
interkomunika ní 

sít .

Napájecí zdroje 
Jeden model 

základního napájecího 
zdroje pro audio 

panely, video panely, 
domovní telefony a 

videotelefony. 
Panely: p ipojit je možné 
až 15 panel   hlavních a 
vedlejších. Panely jsou v 
modelu GALILEO s tradi ními
tla ítky a s klávesnicí 
s alfanumerickým displejem.

Pro st edn
velké obytné 

domy Ideální komunika ní systém pro 
vy ešení požadavk  menšího 
po tu skupin rodin, s estetickým 
ešením a avantgardním výkonem.



Domovní telefony
Model Petrarca je ur ený pro 

p idání tla ítek v systémech s 
interkomunikací a s 

dopl kovými funkcemi.
Videotelefony 
V nabídce jsou modely 
Giotto, Petrarca a 6600. 
Funkce autoaktivace 
umož uje aktivovat video 
systém z videotelefonu a 
vybírat záb r z 
instalovaných kamer. 

Napájecí zdroje 
Jeden model 

základního napájecího 
zdroje pro audio 

panely, video panely, 
domovní telefony a 

videotelefony. 

P ídavné kamery 
Prost ednictvím

interface se mohou 
p ipojit p ídavné 

kamery CCTV p ímo
do video systému a 

ovládat p ímo
z videotelefonu. 

Panely: p ipojit je možné 
až 15 panel   hlavních a 
vedlejších. Panely jsou v 
modelu GALILEO s tradi ními
tla ítky a s klávesnicí 
s alfanumerickým displejem.

Pro rodinné 
domy Styl, technologie, bezpe nost -

ešení v jednom celku. Nap íklad 
pro dokonalé spln ní zvláštních 
požadavk  t ch kdo žijí v jednom 
dom .





Názorná
schémata

Najd te identický návrh, ešení a schéma 
za ízení v souboru "Digitální domovní 

telefony a videotelefony Due Fili Elvox: 
Soubor základních schémat". 



ešení 1 

Jednoduchá realizace za ízení domovních 
telefon  nebo videotelefon  pro jednoho nebo 
více ú astník  s použitím minimálního po tu
prvk , které se spojí mezi sebou jednoduše 2 
twistovanými vodi i. Spojíme napájecí zdroj, 
panel a ú astnické domovní telefony nebo 
videotelefony, jednoduše paraleln  2 
vodi ovým twistovaným kabelem. 
V jednom systému pro jednoho ú astníka 
mohou být telefony nebo videotelefony 
zapojeny paraleln  bez p ídavných napájecích 

zdroj , p i použití telefon  Petrarca mohou být 
s interkomunikací. Funkce aktivace hlavního 
videotelefonu umož uje zapojit paraleln  více 
videotelefon  bez p ídavných napájecích 
zdroj . V jednom objektu s více ú astníky 
mohou být u všech telefon  a videotelefon
zapojeny p ímo tla ítka pro výzvu za dve mi
bytu s tónem odlišným od výzvy ze vstupního 
panelu bez dalších p ídavných za ízení. 
Komunikace mezi panelem a telefony nebo 
videotelefony je s ochranou soukromí hovoru.



ešení 2 

Jednoduchost zapojení Due Fili Elvox umož uje 
realizovat systém domovních telefon  a 
videotelefon  s minimálním po tem prvk  pro jeden 
byt i pro více byt  v menších domech. Spojíme 
napájecí zdroj, panel a ú astnické domovní telefony 
nebo videotelefony, jednoduše paraleln  2 
vodi ovým twistovaným kabelem. Po et vodi  pro 
p ipojení vnit ních za ízení (telefon  nebo 
videotelefon ) v byt  je stejný. V bytech k nímž 
odbo ují 2 twistované vodi e ze stoupacího vedení 
se m žou p ipojit: telefony, videotelefony, 
interkomunika ní sít  telefon  a videotelefon  a 
audio nebo video vstupní panely pro každý byt. V 
p ípad , že je v byt  instalována interkomunika ní 
sí  z telefon  nebo videotelefon , je pot eba použít 

odd lova  s p ídavným napájecím zdrojem pro 
tento byt, který odd lí interkomunika ní sí  a zajistí 
ochranu soukromí hovoru k ostatním byt m, ale 
umožní komunikaci se vstupním panelem. Stejný 
odd lova  s p ídavným napájecím zdrojem 
použijeme když je pro byt instalován podružný 
vstupní panel audio nebo video. Odd lova
umož uje odd lit komunikaci z hlavního vstupního 
panelu domu a panelu tohoto bytu. Nezávisle na 
rozsahu za ízení jsou funkce autoaktivace a 
p ipojení tla ítka za dve mi bytu garantovány bez 
dalších p ídavných za ízení.
V systému m že být instalováno maximáln  16 
odd lova , nezávisle na funkci pro kterou jsou 
použity a umíst ny v za ízení.



ešení 3 

Systém Due Fili Elvox umož uje také realizovat 
za ízení domovních telefon  a videotelefon  v 
soustavách komplex  budov. Zapojení je provedeno 
stále použitím 2 twistovaných vodi  od hlavního 
vstupního panelu paraleln  k jednotlivým dom m, v 
každém dom  k hlavnímu a vedlejšímu panelu a k 
p ístroj m.
V byt  se m žou p ipojit: telefony, videotelefony, 
interkomunika ní sít  telefon  a videotelefon  a 
audio nebo video vstupní panely pro každý byt. V 
p ípad , že je v byt  instalována interkomunika ní 
sí  z telefon  nebo videotelefon , je pot eba použít 
odd lova  s p ídavným napájecím zdrojem pro 
tento byt, který odd lí interkomunika ní sí  a zajistí 

ochranu soukromí hovoru k ostatním byt m, ale 
umožní komunikaci se vstupním panelem. 
Stejný odd lova  s p ídavným napájecím zdrojem 
použijeme, když je pro byt instalován podružný 
vstupní panel audio nebo video. Odd lova
umož uje p epínat komunikaci mezi panelem domu 
nebo komplexu a panelem tohoto bytu. Nezávisle 
na rozsahu za ízení jsou funkce autoaktivace a 
p ipojení tla ítka za dve mi bytu garantovány bez 
dalších p ídavných za ízení.
V systému m že být instalováno maximáln  16 
odd lova , nezávisle na funkci pro kterou jsou 
použity a umíst ny v za ízení.



KATALOG



Videotelefony série 6600 

Videotelefony hands free duplex s barevnou 4" LCD 
obrazovkou a s mikroovlada em pro 4 nebo 8 místné 
kódování/dekódování. Vybavené jsou 8 tla ítky pro: 
otev ení zámku, autoaktivaci, dopl kové funkce 
(rozsvícení schodišt ), hovor, regulaci hlasitosti hovoru, 3 
stup ovou regulaci hlasitosti a vypnutí zvonku, výb r ze 
tón  zvon ní, regulaci jasu. 
Dodávají se verze: 
Art. 6601: videotelefon pro zapušt nou montáž do zdi, 
používá se s krabicí art. 6149 
Rozm ry: (ŠxVxH) 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi) 
Art. 630C: videotelefon na st l komplet s 2 m kabelu, 
zásuvkou a zástr kou
Rozm ry: (ŠxVxH) 141x125x125 mm 

Standardní   Antracitová      Titanová  
 bílá   šedá kód…/21      šedá kód…/37 

Videotelefony série PETRARCA 
Art. 6009+6209+6145 - Art. 6009/C+6209+6145 

Videotelefony série Petrarca jsou složeny ze 3 díl : telefon art. 
6209, monitor art. 6009 (s /B obrazovkou) nebo art. 6009/C (s 
barevnou obrazovkou) a držáku pro montáž na ze  art. 6145 nebo 
stolníh adaptér art. 6142. Monitor je nízkého profilu s 4" 
obrazovkou s regulací jasu kontrastu nebo barvy. Telefon s 
mikroovlada em pro 4 nebo 8 místné kódování/dekódování je 
standardn  vybaven: jedním tla ítkem pro otev ení zámku, jedním 
tla ítkem pro autoaktivaci a jedním pro dopl kové funkce. Je 
p ipraven pro vložení p ídavných tla ítek (art. 692P a 692P/M), pro 
další pomocné funkce. Vložit je možné i art. 6153/682 pro regulací 
hlasitosti výzvy a vypnutím výzvy s indikací ervenou LED. Zelená 
LED indikuje otev ení dve í. Dále je možné vložit p ídavná tla ítka 
(art. 692P) pro interkomunika ní výzvy mezi telefony / 
videotelefony. Interkomunika ní výzva je tónov  odlišena od výzvy 
ze vstupního panelu a výzvy za dve mi bytu. 
Rozm ry: (ŠxVxH) 223x226x65 mm 

Standardní  Antracitová     Titanová  
 bílá  šedá kód…/21      šedá kód…/37 

Videotelefony série GIOTTO 

Videotelefon nízkého profilu pro montáž na st nu s 4" 
obrazovkou a  mikroovlada em pro 4 nebo 8 místné 
kódování/dekódování. Dodávané s držákem na st nu, 3 
tla ítky (otev ení dve í, autoaktivaci a dopl kové funkce), 
regulace jasu a kontrastu, 3 stup ovou regulací hlasitosti 
výzvy a vypnutím výzvy s indikací ervenou LED. Zelená LED 
indikuje otev ení dve í. Je možné i stolní provedení p i použití 
stolního adaptéru art. 661A. Dodávají se verze: 
Art. 6309: videotelefon s /B obrazovkou 
Art. 6309/C: videotelefon s barevnou LCD obrazovkou 
Art. 6309/P: videotelefon s /B obrazovkou a s tla ítky pro 
standardní použití nebo jako volné kontakty NO. 
Rozm ry: (ŠxVxH) 204x220x71 mm 

 Standardní     Antracitová        Titanová  
   bílá     šedá kód…/21         šedá kód…/37 

Telefony série PETRARCA 
Art.6209

Domovní telefon s mikroovlada em pro 4 nebo 8 místné 
kódování/dekódování pro montáž na st nu, je standardn  vybaven: 
jedním tla ítkem pro otev ení zámku, jedním tla ítkem pro 
autoaktivaci a jedním pro dopl kové funkce. Je p ipraven pro vložení 
p ídavných tla ítek (art. 692P a 692P/M), pro další pomocné funkce. 
Vložit je možné i art. 6153/682 pro regulací hlasitosti výzvy a 
vypnutím výzvy s indikací ervenou LED. Zelená LED indikuje 
otev ení dve í. Pro stolní provedení je možné doplnit stolní adaptér 
art. 6140. Dále je možné vložit p ídavná tla ítka (art. 692P) pro 
interkomunika ní výzvy mezi telefony / videotelefony. 
Interkomunika ní výzva je tónov  odlišena od výzvy ze vstupního 
panelu a výzvy za dve mi bytu. 
Rozm ry: (ŠxVxH) 89x226x65 mm 

       Standardní       Antracitová            Titanová  
          bílá           šedá kód…/21              šedá kód…/37 



Panely za dve e bytu série 8100 nebo 8000 

Ke každému bytu je možné zapojit jeden vstupní panel s 
hovorovou jednotkou (art. 69AU) nebo kamerou s 
hovorovou jednotkou (art. 692U). 
Hovorová jednotka nebo kamera se vkládají do 
neelektronických panel  série 8100 nebo 8000 se 
signalizací "Obsazeno ekejte". Panel se zapojuje 
prost ednictvím odd lova e art. 692S a napájecího zdroje 
art. 6922. Hovory mezi tímto p ídavným panelem a bytem 
jsou s ochranou soukromí a proto nezasahují k ostatním 
ú astník m.
Panely jsou se signalizací "Obsazeno ekejte".V sérii 8100 
je art. 81A1 (panel pro hovorovou jednotkou s 1 tla ítkem)
a art. 81V1 (panel pro kamerou s 1 tla ítkem), zatímco v 
sérii 8000 je art. 80P1 panel se signalizací "Obsazeno 
ekejte" s 1 tla ítkem a k n mu m žeme p idat art. 8019 

nebo 8010 i jiné moduly série 8000. 

V linii filozofie série 8000 jsou i elektronické panely Due Fili Elvox 
skládány z modul  pro vytvo ení požadovaného panelu. Moduly 
pro skládání panel  jsou: moduly základní (art. 89Fx/xx, moduly 
p ídavné (art. 80XX), ráme ky modul  (art. 809x a 808x), ráme ky 
ochrany proti dešti (art. 92xx) nebo ráme ky zakrytí (art. 91xx) a 
krabice na ze  (art. 93xx) nebo krabice do zdi (art. 909x). 
Základní panely se dodávají v 2 modulovém provedení pro 
realizaci 8 typ  panel :
art. 89F3/...: pro audio panely s tradi ními tla ítky (v jednom nebo 
dvou sloupcích), 
art. 89F4: pro audio panel s jmenným seznamem, klávesnicí a 
alfanumerickým displejem, 
art. 89F5/...: pro video panely s /B kamerou a tradi ními tla ítky
(v jednom nebo dvou sloupcích), 

         Sv tle šedá         Bílá  
         (RAL 7035)         standardní 
         standardní 

art. 89F5/C...: pro video panely s barevnou kamerou a 
tradi ními tla ítky (v jednom nebo dvou sloupcích), 
art. 89F7/...: pro video panely s /B kamerou, elektronickým 
seznamem jmen, klávesnicí a alfanumerickým displejem, 
art. 89F7/C...: pro video panely s barevnou kamerou, 
elektronickým seznamem jmen,  klávesnicí a 
alfanumerickým displejem, 
art. 89F8: pro video panely s tradi ními tla ítky (v jednom 
nebo dvou sloupcích) a p ipojením pro externí kameru tipu 
CCTV,
art. 89F9: pro video panely s elektronickým seznamem 
jmen,  klávesnicí a alfanumerickým displejem a p ipojením 
pro externí kameru tipu CCTV. 
Všechny panely jsou s signalizací "Obsazeno ekejte".
Panely s displejem mají 2 ádkový alfanumerický displej s 16 
znaky a elektronický seznam pro 200 jmen. Každý ú astník
m že mít zapsáno jméno v 1 ádku s 16 znaky. 

Antracitová       Titanová 
šedá kód…/21   šedá kód…/37 

Vstupní panely série 8000



Napájecí zdroj 
Art. 6922 

Napájecí zdroj pro napájení vstupních panel , elektrického 
zámku, telefon  a videotelefon , p i p idání vedlejších 
vstupních je pot eba doplnit ke každému panelu p ídavný 
napájecí zdroj. 
Je ve sk í ce z technopolymeru t ídy V-0, ur ený pro montáž 
na DIN lištu (8 modul  DIN) nebo na hmoždinky. Má PTC 
ochranu proti zkrat m a p etížení.
Rozm ry: (ŠxVxH) 140x115x65 mm 

Odd lova
Art. 692S 

Odd lova  pro odd lení za ízení p i požadavku provedení 
více soub žných hovor . Používá se v kombinaci s 
napájecím zdrojem art. 6922 pro spojení audio nebo video 
panelu s jednotlivými ú astníky, vedlejšího panelu dom  v 
systému komplexu budov a interkomunika ních telefon  a 
videotelefon .
Je ve sk í ce z kopolymeru, ur ený pro montáž na DIN 
lištu (4 moduly DIN) nebo na hmoždinky. Má PTC ochranu 
proti zkrat m a p etížení.
Rozm ry: (ŠxVxH) 70x105x65 mm 

P ídavný napájecí zdroj 
Art. 6923 

Napájecí zdroj pro napájení vstupního panelu nebo 
videotelefonu nebo koncentrátoru, dopln ní hlavního 
napájecího zdroje art. 6922, když je sou asn  aktivních 
více videotelefon  a panel  na jeden napájecí zdroj art. 
6922. 
Je ve sk í ce z kopolymeru, ur ený pro montáž na DIN 
lištu (4 moduly DIN) nebo na hmoždinky. Má PTC ochranu 
proti zkrat m a p etížení.
Rozm ry: (ŠxVxH) 70x115x65 mm 

P ídavný napájecí zdroj 
Art. 6982 

Napájecí zdroj pro napájení externích kamer na 12 Vdc 
p ipojených k panelu art. 89F8 nebo 89F9. 
Je ve sk í ce z kopolymeru, ur ený pro montáž na DIN 
lištu (4 moduly DIN) nebo na hmoždinky. Má PTC ochranu 
proti zkrat m a p etížení.
Rozm ry: (ŠxVxH) 70x115x65 mm 

Koncentrátor
Art. 692C 

Koncentrátor pro paralelní spojení až 4 video panel  a 
p epínání stoupacích vedení k aktivnímu panelu. 
Koncentrátor je pot eba, když je mezi paralelními panely 
alespo  jeden panel video. 
Je ve sk í ce z kopolymeru, ur ený pro montáž na DIN 
lištu (4 moduly DIN) nebo na hmoždinky. Má PTC ochranu 
proti zkrat m a p etížení.
Rozm ry: (ŠxVxH) 70x105x65 mm 



Relé pro dopl kové funkce 
Art. 692R 

Dvojité asové relé s kontakty NO pro aktivaci 2 
nezávislých dopl kových funkcí (nap . osv tlení schodišt
a pod.). Programov  je možné ur it identifika ní kód 
rozpoznání relé, v jednom za ízení se m že instalovat až 8 
relé zapojených 2 twistovanými vodi i. Maximální zatížení 
kontakt  3A/230V. 
Je ve sk í ce z kopolymeru, ur ené pro montáž na DIN 
lištu (4 moduly DIN) nebo na hmoždinky. Rozm ry: 
(ŠxVxH) 70x105x65 mm 

Programátor
Art. 950C 

Modul p enosného programátoru s klávesnicí a 
alfanumerickou zobrazovací jednotkou pro základní 
programování všech p ístroj  Due Fili Elvox s 4 a 8 
místným kódem, pro byty s více než 4 videotelefony nebo 
telefony. Vybavený je systémem pro analýzu elektrického 
za ízení.

Interface a software 
Art. 692I 

Interface pro PC a software art. 69CD. Umož uje propojení 
po íta e a vstupního panelu nebo za ízení Due Fili Elvox 
pro programování  a kontrolu za ízení.
Pro p ipojení k PC je pot eba sériový vstup RS232 / 9 Pin. 

Videorozd lova
Art. 692D 

Pasivní patrový video rozd lova , pro zapojení 
videotelefon  do hv zdy. Maximální vzdálenost pro 
každý výstup je 10 m, video signál není zesilován. 
Nepot ebuje p ídavné napájení. 
Rozm ry: (ŠxVxH) 48x70x19 mm 

Art. 692D/1 

Aktivní patrový video rozd lova , pro zapojení 
videotelefon  do hv zdy. Maximální vzdálenost pro 
každý výstup je 20 m, video signál je zesilován. 
Spot eba 20 videorozd lova  je stejná jako u jednoho 
aktivního videotelefonu. 
Rozm ry: (ŠxVxH) 48x70x19 mm 

Kabely 

Kabel pro zapojení za ízení Due Fili Elvox, (telefon ,
videotelefon , vstupních panel , napájecích zdroj
atd.), izolace PVC 2 twistované vodi e.
Dodává se: 
Art. 732H/100: smotek 100 m s 2 vodi i pr ezu 1 mm2

Art. 732H/500: smotek 500 m s 2 vodi i pr ezu 1 mm2
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