
Stálá snaha o nové pokrokové fie‰ení
pro uspokojení zákazníka je základní
filozofie firmy ELVOX. Tato snaha vedla
k v˘voji nov˘ch nízko profilov˘ch pane-
lÛ Galileo pro montáÏ na stûnu. Tyto
panely se vyrábûjí s rÛzn˘m poãtem
tlaãítek, ve dvou barvách, pro hovorové
jednotky nízkého profilu (typu art. 930A
a pod.), pro kamery s hovorovou jed-
notkou nízkého profilu (typu art. 559A,
561A. nebo 559B). Skládají se z zákla-
du vãetnû stfií‰ky ochrany proti de‰ti z

polykarbonátu a krycí desky z kartáãovaného hliníku. Tlaãítka
jsou povrchovû upravena vrstvou antikorové oceli, olemována
krouÏkem prÛhledné hmoty kterou prosvicuje LED osvûtlení
jmenovek. V kontextu v˘voje tohoto nového v˘robku byl
vytvofien nov˘ systém otevfiení panelu, se ‰roubem skryt˘m v
ãelní desce. S tímto nov˘m nízkoprofilov˘m panelem série
Galileo se roz‰ifiuje nabídka pro vût‰í v˘bûr a spokojenost uÏi-
vatelÛ. Jako u v‰ech v˘robkÛ Elvox je zaruãena snadná montáÏ
a údrÏba.

Ve verzi audio se do panelÛ pouÏívají hovorové jednotky art. 930A, 930C, 930D, 930F.

VSTUPNÍ PANELY série 8100

Panely série 8100 jsou vyrábûny standardnû v barvû kartáãovan˘
hliník, (pfiíklad art. 8100) a v barvûmatové svûtle ‰edé (pfiíklad art.
8100/38). V‰echny modely mají stejné rozmûry 101 x 200 x 38 mm,
(‰ífika x v˘‰ka x hloubka), pro snadné spojování pfii skládání vût‰ích
panelÛ. MontáÏ panelu mÛÏe b˘t na hmoÏdinky nebo na standardní
3 modulovou vertikálnû zazdûnou krabici.
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Kartáãovan˘ hliník Matová svûtle ‰edá

Art. 8100

Art. 8151 Art. 8152 Art. 8153 Art. 8154 Art. 8155

Art. 8166 Art. 8168 Art. 8170 Art. 8172 Art. 8174

Art. 8156 Art. 8157 Art. 8162 Art. 8164

Art. 8191
Art. 8T91

Art. 8192
Art. 8T92

Art. 819D
Art. 8T9D

Art. 8194
Art. 8T94

Art. 8101 Art. 8102 Art. 8103 Art. 8104 Art. 8112 Art. 8114 Art. 8116 Art. 8118

Art. 8190
Art. 8T90

Video vstupní panely jsou ve dvou verzích: jedna pro kamery s ãerno/bíl˘m ãidlem a hovorovou jednotkou (art. 559, 561, typ art. 8191)
a jedna pro kamery s barevn˘m ãidlem a hovorovou jednotkou (art. 559B, typ art. 8T91).
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VSTUPNÍ PANELY série 8100

Pro otevfiení desky panelu
stlaãte ‰roubovákem levou
stranu krytu ‰roubu s logem
ELVOX a zasuÀte ho vlevo.
Vytoãte ‰roub drÏící desku
panelu. Mikrofon kamery
nebo hovorové jednotky
vloÏte vlevo dolu.

Nové sídlo firmy ELVOX - pfiedmûstí Padovy (30.000 m2 plochy)
Via Pontarola, 14 - 35011 Campodarsego PD - Tel. 049 9202500 r.a.

HLAVNÍ SÍDLO 35133 PADOVA - ITALY - Via A. Ferrero, 9
Tel. 39/049 8888211 r.a. - Telefax Italia 049 703906
Telefax Export Odd. 39/049 8873572

V˘hradní zastoupení pro âeskou
a Slovenskou republiku

ELVI spol. s r.o.
Hatû 545, 261 01 Pfiíbram III
Tel. 0420 318 629 704
Fax 0420 318 633 407
e-mail: elvox@elvox.cz

www.elvox.cz
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