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Art. 3171/P - Digitální audiotelefon pro VX2200 systém, volba vyzván cí 
melodie. 
Digitální BUS2 (VX2200) audiotelefon s elektronickým vyzván ním (3 
úrovn  nastavení hlasitosti), možnost výb ru vyzván cí melodie (9). 
Obsahuje tla ítko pro otev ení dve í a druhé servisní tla ítko. 
  
 
 

 
 
 

 
Art. 3172 - Digitální BUS2 audiotelefon pro VX2200 systém, vypnutí 
vyzván ní. 
Digitální BUS2 (VX2200) audiotelefon s elektronickým vyzván ním (3 
úrovn  nastavení hlasitosti). Obsahuje tla ítko pro otev ení dve í, druhé 
servisní tla ítko a p epína  pro vypnutí vyzván ní. 
 
 
 

 
 
Art. KRA76/W - Digitální audiotelefon KRISTALLO pro systém VX2200, 
povrchová montáž, sluchátko, bílý nebo erný. 
Digitální handsfree audiotelefon KRISTALLO pro systém BUS2 (VX2200), 
povrchová montáž, vybaven sluchátkem, bílý. 

ístroj je ovládán pomocí tla ítek s kapacitním dotykovým senzorem. 
ty em z nich bylo p azeno více funkcí (“otev ení dve í/volání na 

manipula ní pracovišt ”, “p ijmout a ukon it hovor/zp tné 
monitorování/simplexní režim”, “soukromí/odmítnutí hovoru/p ístup do 
programovacích nabídek” a “servisní tla ítko”), zbývající 4 tla ítka slouží 

pro navigaci v menu a nastavení hlasitostí.   
Možnosti nastavení:  

 hlasitost hovoru 
 hlasitost vyzván ní 
 doba trvání soukromí (až 20 hodin) 
 vyzván cí melodie (9) 
 po et zvon ní (max.9) 

ístroj obsahuje funkci vyzván ní na podlaží, o stavu p ístroje informují 3 
LEDky. 
Pro správnou funkci je pot eba k p ístroji p ivést vodi  s p ídavným 
napájením 12V DC od napáje e Art.521B. 
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Art. 6272 - Barevný BUS6 videotelefon Videx série 6200 
Digitální BUS6 (VX2200) barevný videotelefon s 3,5” LCD displejem. 
Obsahuje 4 tla ítka pro “zp tné monitorování”, “otev ení dve í/volání 
na manipula ní pracovišt ” a dv  “servisní tla ítka”. Dále 2 LED - 
jedna slouží pro monitorování otev ení dve í a druhá pro indikaci stavu 
soukromí. 
Nastavení:  

 Typ videosignálu (vyvážený nebo koax), 
 vyzván cí tón, 
 po et zazvon ní, 
 hlasitost vyzván ní (2 úrovn  + vypnutí vyzván ní), 
 citlivost mikrofonu, 
 obraz (jas, kontrast, hloubka barev). 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 6378 - Barevný BUS6 handsfree videotelefon Videx série 6300 
Digitální BUS6 (VX2200) barevný handsfree videotelefon s 3,5” LCD 
displejem. Obsahuje 4 tla ítka pro “p ijetí hovoru/zp tné monitorování”, 
“otev ení dve í/volání na manipula ní pracovišt ” a dv  “servisní 
tla ítka”. Dále 2 LED - jedna slouží pro monitorování otev ení dve í a 
druhá pro indikaci stavu soukromí. 
Tón vyzván ní na poschodí je odlišný od zvon ní od venkovní hovorové 
jednotky. 
Nastavení:  

 typ videosignálu (vyvážený nebo koax)  
 vyzván cí tón 
 po et zazvon ní 
 hlasitost vyzván ní (2 úrovn  + vypnutí vyzván ní) 
 citlivost mikrofonu 
 obraz (jas, kontrast, hloubka barev) 
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Art. 6778 - Barevný 7" BUS6 handsfree videotelefon Videx série 6700 
Digitální BUS6 (VX2200) barevný handsfree videotelefon s 7” LCD displejem. Obsahuje 4 
tla ítka pro “p ijetí hovoru/zp tné monitorování”, “otev ení dve í/volání na manipula ní 
pracovišt ”, "tla ítko pro vypnutí vyzván ní" a  “servisní tla ítko”. Dále 2 LED - jedna 
slouží pro monitorování otev ení dve í a druhá pro 
indikaci stavu soukromí. 
Tón vyzván ní na poschodí je odlišný od zvon ní od 
venkovní hovorové jednotky. 
Nastavení:  

 typ videosignálu (vyvážený nebo koax) 
 vyzván cí tón 
 po et zazvon ní 
 hlasitost vyzván ní (3 úrovn ) 
 doba trvání soukromí 
 citlivost mikrofonu 
 obraz (jas, kontrast, hloubka barev) 

 
 
 
 
 
 
 
Art. KRV76/W - Digitální handsfree videotelefon KRISTALLO, BUS6 (VX2200), povrchová 
montáž, sluchátko, bílý nebo erný. 
Barevný BUS6 (VX2200) handsfree videotelefon série Kristallo s 3,5” 
LCD OSD displejem, vybavený sluchátkem, pro povrchovou montáž, 
bílý. 

ístroj je ovládán pomocí tla ítek s kapacitním dotykovým senzorem. 
em z nich bylo p azeno více funkcí (“otev ení dve í/volání na 

manipula ní pracovišt ”, “p ijmout a ukon it hovor/zp tné 
monitorování/simplexní režim” a “soukromí/odmítnutí hovoru/servisní 
tla ítko/p ístup do programovacích nabídek”), zbývajících 5 tla ítek 
slouží pro navigaci v menu. 

Možnosti nastavení: 
 Hlasitost hovoru a vyzván ní, 
 jas, kontrast a hloubka barev obrazu, 
 doba trvání soukromí (vypnutí vyzván ní), 
 vyzván cí melodie,  
 po et zvon ní, 
 adresa, 
 režim videa. 

ístroj obsahuje funkci vyzván ní na podlaží, o stavu p ístroje informují 3 
LEDky. 
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Art. KRV772/W -  HF BUS6 7" videotelefon KRISTALLO, dotyková tla ítka mimo displej, 
PM+ZM, bílý nebo erný. 
Sedmipalcový širokoúhlý handsfree videotelefon pro digitální 
videosystém BUS6 VX2200, bílý. 
Krom  7” displeje tento p ístroj nabízí pro systém BUS6 
(VX2200) nov  i funkci interkomu mezi p ístroji stejného 
typu. 
Vlastnosti: 

 LCD TFT displej, 7", 800x480, 
 obousm rná handsfree komunikace, 
 dotyková tla ítka pod displejem pro ovládání 

ístroje, 
 LED signalizace “Soukromí zapnuto” a “Dve e otev eny", 
 nastavení telefonu probíhá prost ednictvím tla ítek, která navíc m ní funkci podle 

aktuálního stavu videotelefonu. 
 interkomové volání na p ístroje stejného typu. 

 
 
 
 
 
 
Nastavení: 

 Hlasitost hovoru (8 úrovní),  
 hlasitost vyzván ní (4 úrovn ), 
 jas (8 úrovní), 
 typ interkomu (v rámci jedné adresy, nebo mezi 

adresami). 
Další možnosti: 

 Vstup pro tla ítko lokálního vyzván ní na podlaží, 
 vstup pro alarmové tla ítko (vyslání alarmu na 

manipula ní pracovišt , aktivace sb rnicového relé). 
Modely jsou dostupné v bílém nebo erném provedení a je možné je namontovat na povrch, 
nebo zapustit. 
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Art. KRV778/W - HF BUS6 7" videotelefon KRISTALLO, PM+ZM, bílý nebo erný. 
Sedmipalcový širokoúhlý handsfree videotelefon pro digitální videosystém BUS6 VX2200, 
tla ítka v obraze, OSD menu, bílý. 
Krom  7” displeje tento p ístroj nabízí nov  i funkci interkomu 
mezi paralelními p ístroji (videotelefony jsou nastaveny na stejnou 
primární adresu). 
Modely jsou dostupné v bílém nebo erném provedení a je možné 
je namontovat na povrch, nebo zapustit. 
Vlastnosti: 

 LCD TFT displej, 7", 800x480,  OSD (menu v obraze)  
 Obousm rná handsfree komunikace 
 áste  dotyková obrazovka pro pohyb v OSD menu a ovládání p ístroje - dotykové 

oblasti displeje 
 LED signalizace “Soukromí zapnuto” a “Dve e otev eny" 
 Tla ítka, která signalizují probíhající stav p ístroje: automatická odpov , volání na 

manipula ní pracovišt , alarm, soukromí zapnuto/vypnuto, interkomunika ní volání, 
ijetí hovoru, konec hovoru, simplexní režim komunikace, otev ení dve í a aktivace 

servisního tla ítka. 
OSD Menu nastavení: 

 Hlasitost hovoru (8 úrovní)  
 Hlasitost vyzván ní (4 úrovn )  
 Jas (8 úrovní) 
 Kontrast (8 úrovní) 
 Hloubka barev (8 úrovní) 

OSD Menu programování: 
 Datum a as 
 Melodie (9 variant) 
 Doba trvání soukromí (30 minut až 20 hodin, nebo trvalé) 
 Po et zazvon ní (1 až 9) 
 Doba trvání aktivace servisního tla ítka (1-99 sekund) 
 Teplom r - Fahrenheit/Celsius 
  
 LCD funkce po dotyku dotykové oblasti monitoru 
 Sekundární adresa pro interkomové volání 
 Barva textu OSD 
 Barva pozadí OSD 

Další možnosti: 
 Vstup pro tla ítko lokálního vyzván ní na podlaží 
 Vstup pro alarmové tla ítko (vyslání alarmu na manipula ní pracovišt , aktivace 

sb rnicového relé) 
 
 
 
 
 
 


