
Domovní telefon 
série PETRARCA

Barva bílá standardní 

Barva šedá titanová 

Domovní telefony série Petrarca 
se vyzna ují vysokou modularitou, 
všestranností a flexibilitou použití. 
Díky mnoha dodávaným 
dopl k m mohou být použity 
v n kolika typech za ízení 
domovních telefon
a videotelefon .
Jsou standardn  dodávány 
pro instalaci na st nu, s jedním 
tla ítkem pro otev ení zámku 
a p ipraveny pro dopln ní dalších 
až 8 tla ítek. 
Doplnit je možné: p ídavná 
tla ítka pro interkomunika ní
výzvy nebo dopl kové funkce, 
stolní adaptér a další volitelné 
p íslušenství. 
V videosystému m že být telefon 
instalován samostatn  nebo 
spojen na základové desce, 
p ípadn  stolním adaptéru 
s monitorem. 



Charakteristika: 

Barvy: - bílá s ernými tla ítky (standardní barva pro verzi Sound System a Digibus) 
- bílá s bílými tla ítky (standardní barva pro verzi Due Fili Elvox) 
- šedá titanová  (art. 62../37) 

Materiál: kopolymer 
Instalace.  na povrch 
Dodáván s: 2 šrouby pro montáž na t í modulovou vertikální krabici nebo na hmoždinky 
Rozm ry (ŠxVxH): 89x226x65mm 

TELEFONY série PETRARCA pro telefonní a videotelefonní systém Digi Bus 
Artikl

Model S mikroprocesorem pro 4 nebo 8 místné kódovaní/dekódovaní 

Použití Telefonní a videotelefonní systémy Digibus 

 Tla ítka 1 pro otev ení zámku (s možností doplnit až 8 dalších) 

 Volitelné Art. 6152 (balení 8 p ídavných tla ítek NO) 
 dopl ky Art. 615B pásek 8 bílých hmatník  tla ítek 

Art. 6158 karta pro ovládání alarm  a kontroly. Instaluje se ve spojení s art. 6153 
Art. 6153 p epína  intenzity hlasitosti a vypnutí výzvy (signalizuje ervená LED) a signalizace 
otev ení dve í (zelená LED). 
V telefonech 6204 umož uje aktivovat funkci „Uživatel – nep ítomen“.
Art. 6157 p ídavné tla ítko (NC) pro ovládání automatizace 
Art. 6C59 pár tla ítek pro aktivaci dopl kových funkcí 
Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 - vodi ovým 
kabelem s pevnou svorkovnicí 
Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 - vodi ovým 
kabelem s zástr kou a zásuvkou 

TELEFONY série PETRARCA pro telefonní a videotelefonní systém Digi Bus 

Artikl

Model Bez kódovaní (zapojit s rozd lova em digitálních kód  art. 949B) 

Použití Telefonní a videotelefonní systémy Digibus s rozd lova em kód  art. 949B 

 Tla ítka 1 pro otev ení zámku (s možností doplnit až 8 dalších)  

 Volitelné Art. 6152 (balení 8 p ídavných tla ítek NO) 
 dopl ky Art. 615B pásek 8 bílých hmatník  tla ítek 

Art. 6153 p epína  intenzity hlasitosti a vypnutí výzvy (signalizuje ervená LED) a signalizace 
otev ení dve í (zelená LED) 
Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 - vodi ovým 
kabelem s pevnou svorkovnicí 
Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 - vodi ovým 
kabelem s zástr kou a zásuvkou 



TELEFONY série PETRARCA pro telefonní a videotelefonní systém Due Fili Elvox 
Artikl

Model S mikroprocesorem pro systém Due Fili Elvox 

Použití Telefonní a videotelefonní systémy série Due Fili Elvox 

 Tla ítka T i tla ítka: pro otev ení zámku, autoaktivace a dopl kovou funkci (rozsvícení schodišt  apod.). 
  P ipravený pro dopln ní dalších až 6 tla ítek pro dopl kové funkce nebo interkomunika ní výzvy.

 Volitelné Art. 6152 (balení 8 p ídavných tla ítek NO) 
 dopl ky Art. 692P pár tla ítek pro aktivaci dopl kových funkcí a interkomunika ní výzvy 

Art. 692P/M pár tla ítek (NO) se svorkami pro aktivaci vn jších za ízení 
Art. 692P/R pár tla ítek se svorkami pro aktivaci dopl kových funkcí vzdálenými tla ítky 
Art. 615N pásek 8 hmatník  tla ítek barvy antracitové 
Art. 6153/682 4 polohový p epína  intenzity hlasitosti a vypnutí výzvy (signalizuje ervená 
LED) a signalizace otev ení dve í (zelená LED) 
Art. 6140 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 6 - vodi ovým 
kabelem s pevnou svorkovnicí 
Art. 6A40 adaptér pro stolní provedení: standardní barva bílá, s 2-metrovým 16 - vodi ovým 
kabelem s zástr kou a zásuvkou 



TELEFONY série PETRARCA pro telefonní a videotelefonní systém s výzvou Sound Systém a AC 

Artikl 6200 6201 620R 6221 
Model Základní se systémem 1 + n vodi S výzvou AC Interkomunika ní

výzvy Sound System  s digitální výzvou 

Použití Telefonní a Telefonní systémy Telefonní systémy Telefonní a video- 
videotelefonní systémy 1 + n vodi s výzvou AC telefonní systémy 
s výzvou s výzvou Sound System, 

  Sound System interkomunika ní,
s digitální výzvou 

 Tla ítka 1 pro otev ení zámku 1 pro otev ení zámku 1 pro otev ení zámku Klávesnice pro inter- 
 (s možností p idání  (s možností p idání (s možností p idání komunika ní výzvy,  

dalších až 8 tla ítek) dalších až 8 tla ítek) dalších až 8 tla ítek) jedné tla ítko pro 
otev ení zámku a dv
pro dopl kové funkce 

Volitelné Art. 6152 (balení 8 Art. 6152 (balení 8 Art. 6152 (balení 8 Art. 6140 adaptér pro 
 dopl ky p ídavných tla ítek NO) p ídavných tla ítek NO) p ídavných tla ítek NO) stolní provedení: 

Art. 615B pásek 8 bílých Art. 615B pásek 8 bílých Art. 615B pásek 8 bílých standardní barva bílá, 
hmatník  tla ítek hmatník  tla ítek hmatník  tla ítek s 2-metrovým 
Art. 6153 p epína Art. 6153 p epína Art. 6154 p ídavná 6 vodi ovým kabelem 
intenzity hlasitosti intenzity hlasitosti signalizace ervenou s pevnou svorkovnicí 
a vypnutí výzvy a vypnutí výzvy LED s transparentními Art. 6A40 adaptér pro 
(signalizuje ervená (signalizuje ervená hmatníky art. 615T stolní provedení: 
LED) a signalizace LED) a signalizace Art. 6V54 p ídavná standardní barva bílá, 
otev ení dve í otev ení dve í signalizace zelenou s 2-metrovým 
(zelená LED) (zelená LED) LED s transparentním 16 vodi ovým kabelem 
Art. 6154 p ídavná Art. 6154 p ídavná hmatníky art. 615T s zástr kou a zásuvkou 
signalizace ervenou signalizace ervenou Art. 6157 p ídavné 
LED s transparentními LED s transparentními tla ítko NC pro 
hmatníky art. 615T hmatníky art. 615T ovládání automatizace 
Art. 6V54 p ídavná Art. 6V54 p ídavná Art. 6150 deska 
signalizace zelenou signalizace zelenou zvonku Din Don pro 
LED s transparentními LED s transparentními použití v telefonech 
hmatníky art. 615T hmatníky art. 615T s výzvou AC 
Art. 6157 p ídavné Art. 6157 p ídavné i Sound System 
tla ítko NC pro tla ítko NC pro Art. 615S p ídavný 
ovládání automatizace ovládání automatizace zvonek (bzu ák).
Art. 6150 deska Art. 6150 deska Napájení 12Vac 
zvonku Din Don pro zvonku Din Don pro Art. 6140 adaptér pro 
použití v telefonech použití v telefonech stolní provedení: 
s výzvou AC s výzvou AC standardní barva bílá, 
i Sound System i Sound System s 2-metrovým 

6 vodi ovým kabelem 
Art. 6155 deska  s pevnou svorkovnicí 
ochrany soukromí  Art. 6A40 adaptér pro 
hovoru  stolní provedení: 
Art. 6140 adaptér pro Art. 6140 adaptér pro standardní barva bílá, 
stolní provedení: stolní provedení: s 2-metrovým 
standardní barva bílá, standardní barva bílá, 16 vodi ovým kabelem 
s 2-metrovým s 2-metrovým s zástr kou a zásuvkou 
6 vodi ovým kabelem 6 vodi ovým kabelem 
s pevnou svorkovnicí s pevnou svorkovnicí 
Art. 6A40 adaptér pro Art. 6A40 adaptér pro 
stolní provedení: stolní provedení: 
standardní barva bílá, standardní barva bílá, 
s 2-metrovým s 2-metrovým 
16 vodi ovým kabelem 16 vodi ovým kabelem 
s zástr kou a zásuvkou s zástr kou a zásuvkou 

  P íslušné Art. 931, 931A, 931A + Art. 6837, 837/0CT Art. 831, 836, 838 Art. 6935/A, 
  napájecí 935A, 931 + 935A, 936, Art. 832/030+930D  931 + 6935/A, 
  zdroje a 938A, 931/0CT,  6680 + 6935/A 
  p epojova e 931/0CT+935A, 833, 

 6680, 6680+935A 



Charakteristika: 

Barvy: bílá (standardní barva p . Art. 6000) 
šedá titanová (../37, p . Art. 6000/37) 

Materiál: kopolymer 
Instalace: na st nu s základovou deskou, nebo na st l s adaptérem 
Provozní teplota: 0° až 40°C 

Monitor série PETRARCA pro videotelefonní systém Due Fili Elvox 

  Artikl 

  Model Monitor nízkého profilu s 4“ erno/bílou Monitor nízkého profilu s 4“ LCD barevnou 
 obrazovkou obrazovkou 

  P íslušenství Art. 6145 Deska na st nu pro domovní telefon (art. 6209) a monitor (art. 6009, 6009/C). 
 Rozm ry desky (ŠxV): 213x187 mm – Rozm ry telefonu a monitoru (ŠxVxH): 223x226x65 mm 

Art. 6142 Kit stolního provedení pro domovní telefon (art. 6209) a monitor (art. 6009, 6009/C). 
Komplet s 2-metrovým 12 vodi ovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástr kou. 
Standardní barva bílá. Rozm ry monitor + telefon + stolní kit (ŠxVxH): 223x235x200 mm 
Art. 692T Napájecí zdroj pro vložení do stolního kitu art. 6142. Používá se p i paralelním zapojení  
monitor  s sou asnou aktivací, nebo p i úbytku nap tí na velmi dlouhých p ipojovacích linkách. 
Komplet s napájecím kabelem. Napájení 230 Vac 50 Hz. 

Monitor série PETRARCA pro videotelefonní systém Digibus a Sound System 

 Artikl 

  Model Monitor nízkého profilu s 4“ erno/bílou Monitor nízkého profilu s 4“ LCD barevnou 
obrazovkou s p ipojovací svorkovnicí obrazovkou s p ipojovací svorkovnicí 

  P íslušenství Art. 6145 Deska na st nu pro domovní telefon (art. 6204, 6201, 6200, 6221) a monitor (art. 6000, 6003). 
 Rozm ry desky (ŠxV): 213x187 mm – Rozm ry telefonu a monitoru (ŠxVxH): 223x226x65 mm 

Art. 6A47 Deska na st nu pro samostatný monitor (art. 6000, 6003). Dodávána s držákem p ipojovací 
svorkovnice monitoru a šrouby pro uchycení na pravoúhlou krabici. 
Art. 6142 Kit stolního provedení pro domovní telefon (art. 6204, 6201, 6200, 6221) a monitor (art. 6000, 6003). 
Komplet s 2-metrovým 12 vodi ovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástr kou. 
Standardní barva bílá. Rozm ry monitor + telefon + stolní kit (ŠxVxH): 223x235x200 mm 
Art. 6A42 Kit stolního provedení pro domovní telefon (art. 6204, 6201, 6200, 6221) a monitor (art. 6000, 6003). 
Komplet s 2-metrovým 26 vodi ovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástr kou. 
Standardní barva bílá. Rozm ry monitor + telefon + stolní kit (ŠxVxH): 223x235x200 mm 
Art. 6A41 Kit stolního provedení pro samostatní monitor (art. 6000, 6003). 
Komplet s 2-metrovým 8 vodi ovým kabelem + 1 koaxiální kabel s zásuvkou a zástr kou a p ipojovací 
deskou monitoru. Standardní barva bílá. 

 Rozm ry monitor stolní kit (ŠxVxH): 135x80x200 mm 
Art. 6160 Napájecí zdroj pro vložení do stolního kitu art. 6142 a 6A42. Používá se p i paralelním zapojení  
monitor  s sou asnou aktivací, nebo p i úbytku nap tí na velmi dlouhých p ipojovacích linkách. 
Komplet s napájecím kabelem. Napájení 230 Vac 50 Hz. 



 Monitor série
 PETRARCA

Barva bílá standardní

Barva šedá titanová

Monitory série Petrarca jsou 
dodávány v erno/bílém 
nebo barevném provedení 
pro n kolik typ  za ízení. 
V video systémech mohou 
být kombinovány s telefony 
stejné série spojením na 
desce s montáží na st nu,

nebo na kitu pro stolní 
provedení. 
Mohou být také spojovány 
s telefony art. 3562 série 
Petrarca. 

Výhradní zastoupení pro R a SR: 
ELVI spol. s r.o., Hat  545 
261 01  P ÍBRAM III 
tel.: 318 629 704, fax: 318 633 408 
e-mail: elvox@elvox.cz http:/www.elvox.cz 


