
4K-1 AUDIO KIT
Dvefiní souprava série 4000 s jedním tlaãítkem
obsahuje:

1 venkovní jednotkou s jedním tlaãít-
kem (Art.4836-1), masivní montá-
Ïní rámeãek s krabiãkou pro
zapu‰tûnou montáÏ
(Art.4851). Standardní
provedení venkovní jed-
notky je le‰tûná nerez
ocel.

1 domovní telefon
Art.3111 série 3000
s tlaãítkem pro ote-
vfiení dvefií
a druh˘m servisním
tlaãítkem, vhodn˘
pro montáÏ na
stûnu. Vyzvánûní tele-
fonu je elektronické
s moÏností nastavení tfií
úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 modu-
ly typu A na DIN.

4K-2
Jako 4K-1, ale s dvou tlaãítkovou venkovní jednotkou (Art.4836-2), 2
telefony.

4K-1S; 4K-2S
Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montáÏním rámeãkem pro povrchovou
montáÏ (Art.4881).

Souprava umoÏÀuje uÏivateli otevfiít vstupní dvefie i zvenãí zadáním kódu
na kódové klávesnici, která je souãástí venkovní jednotky. Kódová klá-
vesnice dokáÏe pfiijmout 3 kódy a obsahuje 3 relé (1 kód pro kaÏdé relé).
Tyto relé mohou aktivovat mnoÏství zafiízení jako dvefiní zámek, otevfie-
ní brány nebo sepnutí svûtel.

Souprava DK4K-1 obsahuje:
1 venkovní jednotku série 4000 pro zapu‰tûnou montáÏ, která se sklá-

dá z:
- jedné hlasité jednotky Art.4836-1 s jedním tlaãítkem
- jednoho modulu kódového zámku Art.4800
- jednoho montáÏního rámeãku s krabiãkou pro zapu‰tûnou montáÏ
Art.4852

1 domovní telefon Art.3111 série 3000 s tlaãítkem pro otevfiení
dvefií a druh˘m servisním tlaãítkem, vhodn˘ pro
montáÏ na stûnu. Vyzvánûní tele-
fonu je elektronické s moÏností
nastavení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3
moduly typu A na DIN.

Standardní prove-
dení venkovní
jednotky je

le‰tûná nerez ocel.

DK4K-2
Jako DK4K-1, ale s dvou tlaãítkovou venkovní jednotkou (Art.4836-2),
2 telefony.

DK4K-1S; DK4K-2S
Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montáÏním rámeãkem pro povrchovou
montáÏ (Art.4882).
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Souprava Digiphone Kit

Nové audio soupravy VIDEX série 4000



VR4K-1
Dvefiní souprava série 4000 s jedním
tlaãítkem obsahuje:

1 venkovní jednotku v provedení
Antivandal (2,5mm siln˘ nerezov˘
plech) s jedním tlaãítkem (VX136),
masivní montá³ní rámeãek s krabiãkou
pro zapu‰tûnou montá³ (Art.4851).

1 domovní telefon Art.3111 série 3000
s tlaãítkem pro otevfiení dvefií a druh˘m
servisním tlaãítkem vhodn˘ pro montá³
na stûnu.Vyzvánûní telefonu je elektro-
nické s mo³ností nastavení tfií úrovní
hlasitosti.

1 Art.520M síÈov˘ napájeã, 8 modulÛ
typu A na DIN.

VR4K-1S
Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montá³-
ním rámeãkem pro povrchovou montá³
(Art.4881).

VR4K-1/CL
Jako souprava VR4K-1, ale vybavena
kódov˘m zámkem VR4KCLM a montá³-
ním rámeãkem pro 2 moduly (Art.4852).

VR4K-1S/CL
Jako souprava VR4K-1/CL ale pro mon-
tá³ na povrch.
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Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tení

Na
povrch

Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tení

Na
povrch

Art.VR4K-1

Nové audio soupravy Antivandal VIDEX série 4000

Art.VR4K-1/CL
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Jedno
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tûní

Na
povrch

3K1
Dvefiní souprava s jedním tlaãítkem obsahuje:

1 venkovní tlaãítkové tablo s hlasitou jednotkou (Art.836M-1), rámeãek
s montáÏní krabiãkou pro zapu‰tûnou montáÏ (Art.851) a krycí rámec
(Art.861). (MoÏno doplnit i clonou (Art.871)). Standardní provedení
ãelního tlaãítkového tabla je nerez ocel.

1 Art.3011 telefon série 3000 s tlaãítkem pro otevfiení dvefií, vhodn˘ pro
montáÏ na stûnu. Vyzvánûní telefonu je elektronické s moÏností nasta-
vení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 moduly typu A na DIN.
Balení: krabice 30,5 x 29x 7 cm, váha 1,4 kg.

3K2 – Jako 3K1, ale s dvou tlaãítkovou hlasitou jednotkou (Art.836M-
2), 2 telefony.
Balení: krabice 41x39x7 cm, váha 1,75 kg.

3K1-S; 3K2-S – Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montáÏním rámeãkem
pro montáÏ na povrch (Art.881).
Balení: jako 3K1, váha 1,85 kg; jako 3K2, váha 2,2 kg.

INTERKIT
Jedno ãi dvou tlaãít-
ková verze Interkitu
utváfií jednoduch˘ interkomu-
nikaãní systém mezi dvûma telefony
a venkovní dvefiní jednotkou, nebo mezi
dvûma telefony navzájem. Venkovní volání vyzvání elektromechanick˘m
bzuãákem a vnitfiní volání interkomem vyzvání elektronick˘m tónem.
Tato funkce je ideálním fie‰ením pro dvou podlaÏní domy ãi kanceláfiské
prostory.

IK-1 – Dvefiní interkomová souprava s jedním tlaãítkem.
Balení: kuffiík 40x32x9 cm, váha 2,1 kg.

IK-2 – Jako IK-1, ale souprava obsahuje dvefiní hlásku s dvûma tlaãítky.
Oba telefony mohou komunikovat vzájemnû, ale venkovní volání jsou
smûrována na jeden ãi druh˘ telefon.
Balení: kuffiík 40x32x9 cm, váha 2,1 kg.

IK-1S, IK-2S – Jako verze pro zapu‰tûní, ale s montáÏním rámeãkem
pro montáÏ na povrch.
Balení: jako IK-1, IK-2, váha 2,2 kg.

3K AUDIOKIT INTERKIT IK-2/2S

Soupravy 3K AUDIOKIT INTERKIT
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Souprava Digiphone Kit

Tato souprava vyuÏívá zcela nov˘ typ
venkovní stanice pro povrchovou mon-
táÏ. âelní panel je vyroben z jednoho
kusu hliníkové slitiny, coÏ podstatnû
zvy‰uje jeho odolnost. Elektronika
venkovní stanice obsahuje vesta-
vûné relé pro dvefiní zámek a vyuÏívá
pouze ãtyfi vodiãÛ (3+1) ke spojení
venkovní stanice a telefonu. SníÏení
poãtu vodiãÛ umoÏÀuje prodlouÏení
délky vedení kabeláÏe a zredukovaní
tlou‰Èky kabelu. Venkovní stanice je dodá-
vána s kabelem o délce 3 m.

SLK
Jedno tlaãítková dvefiní souprava se skládá z:

1 Art.436 úzká venkovní stanice (povrchová
montáÏ) s vestavûn˘m relé pro dvefiní
zámek.

1 Art.3011 telefon série 3000 s tlaãítkem
pro otevfiení dvefií, vhodn˘ pro montáÏ na
stûnu. Vyzvánûní telefonu je elektronické
s moÏností nastavení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 moduly typu
A na DIN. Balení: krabice 24,5 x 25,5 x 6,5
cm; váha 1,5 kg.

Jedno
tlaãítkov˘ panel

Na
povrch

SLIM KIT

Dvefiní audio souprava 3K1 roz‰ífiená o digitální kódov˘
zámek.

DK-1
Dvefiní audio souprava pro jednoho úãastníka obsahuje:

1 venkovní jednotku, která je sestavena z: hlasitého modulu
(Art.836M-1) s jedním vyzvánûcím tlaãítkem; digitálního
modulu kódového zámku s osvûtlením (Art.VX800-2L) -
dva kódy a dva relové v˘stupy; rámeãku s montáÏní krabi-
ãkou pro zapu‰tûnou montáÏ (Art.852) a krycího rámce
(Art.862). (MoÏno doplnit i clonou (Art.872)). Standardní
provedení ãelního tlaãítkového tabla je nerez ocel.

1 Art.3011 telefon série 3000 s tlaãítkem pro otevfiení dvefií,
vhodn˘ pro montáÏ na stûnu. Vyzvánûní telefonu je elek-
tronické s moÏností nastavení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 moduly typu A na DIN. Balení:
krabice 30,5 x 29 x 7 cm, váha 2,1 kg.

DK-2
Jako DK-1, ale s dvou tlaãítkovou hlasitou jednotkou
(Art.836M-2), 2 telefony.
Balení: kuffiík 40 x 32 x 9 cm, váha 2,8 kg.

DK-1S, DK-2S
Jako DK1; DK2, ale s montáÏním rámeãkem pro montáÏ na
povrch (Art.882).
Balení: jako pfiíslu‰n˘ zapu‰tûn˘ model, váha 2,6 kg a 3,3 kg.

Jedno
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tûní

Na
povrch



SMK-1
Jedno tlaãítková dvefiní souprava obsahuje:

1 Art.336E-1 venkovní dvefiní stanici
pro zapu‰tûnou montáÏ s jedním
tlaãítkem. Standardní provedení
ãelního tlaãítkového tabla je
hliník.

1 Art.3011 telefon série 3000
s tlaãítkem pro otevfiení dvefií,
vhodn˘ pro montáÏ na stûnu.
Vyzvánûní telefonu je elektronické
s moÏností nastavení tfiech úrovní hla-
sitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napajeã 3 moduly typu
A na DIN. Balení: krabice 30,5 x 29 x 7
cm, váha 1,3 kg. Pfiíslu‰enství: sluneãní
clona Art.371 montáÏní krabiãka na
povrch Art.381

SMK-2
Jako souprava SMK-1, ale s dvou tlaãítko-
vou venkovní stanicí (Art.336E-2) a se
dvûma telefony.
Balení: krabice 41 x 39 x 7 cm, váha 1,7 kg.

SMK-1S, SMK-2S
Jako SMK-1; SMK-2, ale s venkovní dvefiní
stanicí pro montáÏ na povrch (Art.336E-1S,
Art.336-2S).
Balení: jako pfiíslu‰n˘ zapu‰tûn˘ model,
váha 1,5 kg a 1,9 kg.

Dvou
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tûní

Na
povrch

Pro
zapu‰tûní
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Jedno
tlaãítkov˘ panel

Pro
zapu‰tûní

Na
povrch

Pro
zapu‰tûní

Souprava „2-drát”

Audio souprava SMART KIT

Tato dvefiní souprava ESK vyuÏívá pouze
dva vodiãe pro spojení venkovní stanice
a vnitfiní jednotky (úãastnického telefonu)
a to vãetnû moÏného paralelního pfiipojení
dal‰ího úãastnického telefonu a pfiídavného
bzuãáku.

ESK-1
Dvefiní dvou vodiãová souprava pro jednoho
úãasníka obsahuje:

1 Art.332 venkovní dvefiní stanici pro za-
pu‰tûnou montáÏ s jedním tlaãítkem.
Standardní provedení ãelního tlaãítkového
tabla je hliník.

1 Art.3151 telefon série 3000 s tlaãítkem pro
otevfiení dvefií, vhodn˘ pro montáÏ na stûnu.
Vyzvánûní telefonu je elektronické
s moÏností nastavení tfií úrovní hlasitosti.

1 Art.321 síÈov˘ napájeã 3 moduly typu A
na DIN.

Balení: krabice 30,5 x 29 x 7 cm, váha 1,3 kg.
Pfiíslu‰enství: sluneãní clona Art.371montáÏní
krabiãka na povrch Art.381

ESK-1S
Jako dvefiní souprava ESK-1, ale s venkovní
dvefiní stanicí pro montáÏ na povrch
(Art.332S).
Balení: krabice 30,5 x 29 x 7 cm, váha 1,5 kg.


