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AnTivAndAlní moduly
Série 4000 byla rozšířena o novou řadu antivandalních modulů. Přední kryt je vyroben z 2,5mm silného plechu  
z nerezavějící oceli, vnitřní elektronika je chráněna ocelovým nebo plastovým krytem. K přednímu panelu je 
připevněna za pomoci závrtných šroubů a od nepříznivých vlivů izolována pomocí vodotěsných pečetí. Všechna 
tlačítka odpovídají normě IP68 a jsou vyrobena z nerezavějící oceli. Pro větší odolnost jsou antivandalní moduly  
k montážnímu rámečku upevněny pomocí lišt.

moduly hovorovÝch jednoTek
Hovorové jednotky jsou vyráběny v provedení bez tlačítka, nebo s jedním až třemi tlačítky, kdy je možno sestavit 
systém pro 1 až 3 účastníky, nebo v kombinaci s tlačítkovými moduly VR4KBM pro rozsáhlejší systém.

Zavedením mikroprocesorové technologie do standardních audio modulů série 4000 je možné pomocí audio 
modulů (VR4KAM) vytvořit audio/video systém s následujícími výhodami
•	 Audiosystém s více vchody bez nutnosti použití přepínacího relé Art.502N.
•	 Koaxiální, nebo bezkoaxiální videosystém, ve kterém není zapotřebí použití řídící jednotky Art.890N a relé 

Art.892 je nahrazeno přepínacím relé Art.506N pro každý vchod.

Jednotka VR4KAM je vybavena sadou DIP-přepínačů, pomocí níž lze nastavit následující funkce:
•	 Doba hovoru 1 nebo 2 minuty
•	 Doba uvolnění dveřního zámku (2, 4, 8, nebo 20 sekund)

Navíc je jednotka vybavena také dvěma trimry pro nastavení citlivosti mikrofonu a hlasitosti hovoru a jumperem, 
který určuje hlasitost oznamovacího tónu během vyzvánění (hlasitě, potichu, vypnuto).

Dvě informační LED diody na předním panelu slouží k indikaci stavu hovoru:
•	 Žlutá LED dioda se rozsvítí, když volaný účastník zvedne sluchátko (probíhá hovor)
•	 Zelená LED dioda indikuje uvolnění dveřního zámku

Art. VR4KCLM Art. VR4KAM-1

Art. VR4KAM-0
Art. VR4KAM2W-0

Art. VR4KAM-1
Art. VR4KAM2W-1

Art. VR4KAM-2
Art. VR4KAM2W-2

Art. VR4KAM-3
Art. VR4KAM2W-3

Hovorová jednotka VR4KAM2W série 4000 se používá pro digitální systémy VX2200 (BUS2 audio, BUS6 video)  
a nabízí stejné funkce a vlastnosti jako VR4KAM. Je možné k ní připojit až 23 samostatných tlačítek s použitím anti-
vandalních tlačítkových modulů VR4KBM.

Art. hovorové jednoTky pro Audio sysTémy (4+n) A video sysTémy (9+n)
VR4KAM-0 Bez tlačítka
VR4KAM-1 1 tlačítko
VR4KAM-2 2 tlačítka
VR4KAM-3 3 tlačítka
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kAmerové moduly
V provedení antivandal série 4000 jsou k dispozici 2 kamerové moduly, které mo-
hou být použity jak pro bezkoaxiální zapojení, tak i pro systém s koaxiálním kabelem. 
Kombinují se s hovorovými jednotkami VR4KAM a VR4KAM2W, nebo mohou být použity 
i samostatně jako přídavné kamerové jednotky. Vestavěná kamera umožňuje natočení  
o 10° horizontálně i vertikálně, obsahuje čočku s automatickou clonou a přisvětlovací LED diody.

Art. hovorové jednoTky pro digiTální sysTém vX2200 (bus2 Audio, bus6 video)
VR4KAM2W-0 Bez tlačítka
VR4KAM2W-1 1 tlačítko
VR4KAM2W-2 2 tlačítka
VR4KAM2W-3 3 tlačítka

Art. kAmerové moduly pro insTAlAce s koAXiálním nebo vyváŽenÝm videosignálem
VR4KCMM Černobílá kamera s infračerveným LED přisvícením
VR4KCMC Barevná kamera s bílým LED přisvícením

Art. VR4KCMM
Art. VR4KCMC
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rozŠiřující TlAČíTkové moduly
Tlačítkové moduly antivandal série 4000 se používají v kombinaci s audio a video jednotkami pro rozšíření venkov-
ního panelu na požadovaný počet tlačítek (účastníků). Tlačítkové moduly se vyrábějí v šesti variantách o čtyřech 
až devíti tlačítcích.
Moduly mohou být v případě zájmu opatřeny číslicemi k jednotlivým tlačítkům přímo od výrobce (pomocí laseru).

moduly konTroly přísTupu
Videx vyrábí systémy kontroly přístupu, které mohou pracovat samostatně, nebo být začleněny do audio či video 
dveřního systému. Další podrobnosti o přístupovém systému naleznete v příslušné části tohoto katalogu.

Art. rozŠiřující TlAČíTkové moduly
VR4KBM-4 4 tlačítka
VR4KBM-5 5 tlačítek
VR4KBM-6 6 tlačítek
VR4KBM-7 7 tlačítek
VR4KBM-8 8 tlačítek
VR4KBM-9 9 tlačítek

Art. moduly konTroly přísTupu
VR4KCLM Modul kódového zámku (obdoba Art.4800)
VR4KVPM Modul bezdotykové čtečky (obdoba Art. 4849)

Art. záslepnÝ A informAČní modul
VR4KIFM Informační modul
VR4KBLM Záslepný modul

Art. VR4KBM-4 Art. VR4KBM-5 Art. VR4KBM-6 Art. VR4KBM-7 Art. VR4KBM-8 Art. VR4KBM-9

VIDEX

VproX

Art. VR4KIFM Art. VR4KBLM Art. VR4KCLM Art. VR4KVPM
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 Art. 4882/C  Art. 4882/G  Art. 4882 Art. 4882  Art. 4852

rámeČky pro zApuŠTěnou A povrchovou monTáŽ, bArevné vAriAnTy
Montážní rámečky pro zapuštěnou i povrchovou montáž jsou dostupné ve třech různých provedeních:
        reliéfní metalická tmavě modrošedá barva (standardní provedení)
        stříbrná
        zlatá

Při objednávce jiných než standardních provedení přidejte za označení modelu: “/C” - k objednání ve stříbrném 
provedení nebo “/G” – k objednání ve zlatém provedení (příklad modelového označení na obrázku).

monTáŽní rámeČky pro zApuŠTěnou monTáŽ
Montážní rámečky jsou dostupné ve velikosti 1, 2 a 3 modulů a skládají se z:
        montážní krabičky (plastová) pro zapuštěnou montáž
        montážního rámečku dodávaného s těsněním a bezpečnostními šrouby k připevnění rámečku  
        k montážní krabičce
        vymezovací spojky pro spojení montážních krabiček, pro venkovní panely větším počtem montážních rámečků

Art. moduly rozměr rámeČku (Šxvxh mm) rozměr monTáŽní krAbiČky (Šxvxh mm)
4851 1 135x160x61 120x143x44
4852 2 135x280,2x61 120x263,2x44
4853 3 135x400,4x61 120x383,4x44
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monTáŽní rámeČky pro povrchovou monTáŽ
Rámečky pro povrchovou montáž jsou dostupné v 1, 2, 3, 4, 6 a 9 modulových verzích a obsahují:
•	 krabici (kovová) pro povrchovou montáž na zeď a šrouby k připevnění
•	 montážní rámeček s těsněním a bezpečnostními šrouby

Jediné provedení povrchových rámečků je reliéfní metalická tmavě modrošedá barva.

TAmper konTAkT
Tamper kontakt Art.482 pro rámečky pro povrchovou montáž série 4000.

Art. moduly rozměry (Šxvxh mm)
4881 1 135x160x44
4882 2 135x280,2x44
4883 3 135x400,4x44
4884 4 270x280,2x44
4886 6 270x400,4x44
4889 9 405x400,4x44
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