
POPIS PŘÍSTROJE DIGITÁLNÍ INTERCOM , TYP 

ART. 3171, ŘADA 3000 

 

Digitální intercom pracující na bázi „2 Wire BUS“ (dvoulinka) je na přední straně 

opatřen tlačítkem otevírání dveří a servisním tlačítkem, na zadní straně pak je 

regulátor hlasitosti volání s tříúrovňovou regulací hlasitosti nastavitelnou 

uživatelem. Interně má intercom osmipásmový přepínač pro nastavení PHONE 

ID, svorkovnici se 6 terminály pro připojení na sběrnici a další připojení. Přístroje 

řady 3000 jsou připraveny k propojení až 180 intercomů pracujících na stejném 

principu. V případě potřeby je možné dát shodnou adresu (ID) pro maximálně 3 

intercomy (je-li potřeba více jednotek v jednom bytě). Tlačítko „Klíč“ (symbol 

klíče na tlačítku, dále jen „Klíč“) slouží také jako tlačítko „Volat na recepci“ 

(pokud „Concierge“ = „Recepce, Vrátný“ je součástí systému). 

DRUHY ÚKONŮ PŘÍSTROJE 

Pohotovostní stav: 

Jednotka je připravena přijmout všechny příchozí hovory. 

Odpověď na volání a otevření dveří: 

Sejměte sluchátko a hovořte s návštěvníkem (nebo s recepcí, v případě že je 

součástí systému); stiskněte tlačítko „Klíč“ (pokud se jedná o externí hovor) pro 

otevření dveří (ozve se zvukový signál a dveře se otevřou na naprogramovaný 

čas), nebo zavěste sluchátko pro ukončení hovoru; pokud návštěvník zazvoní na 

místní zvonek, zvonění bude mít jiný tón, než tón zvonku u hlavních dveří. 

NASTAVENÍ 

Výběr a nastavení typu melodie: 

- Stiskněte a přidržte (po dobu přibližně 10 sekund) tlačítko "Klíč", dokud 

přístroj nepřehraje aktuální naprogramovanou melodii a nezazní pípnutí. 

- Opětovným stisknutím tlačítka "Klíč" zobrazíte seznam dostupných 

melodií (maximum 9). 

- Jakmile je dosaženo vybrané melodie, vyčkejte 5 sekund na pípnutí a nová 

melodie se uloží.  

Parametry jednotlivých melodií: 

Melodie č. 1: Vysoká frekvence, jeden vysoký tón. 

Melodie č. 2: Střední frekvence, jeden vysoký tón. 

Melodie č. 3: Nízká frekvence, jeden vysoký tón. 

 



Melodie č. 4: Vysoká frekvence, jeden tón dvojnásobně nižší. 

Melodie č. 5: Střední frekvence, jeden tón dvojnásobně nižší. 

Melodie č. 6: Nízká frekvence, jeden tón dvojnásobně nižší. 

 

Melodie č. 7: Vysoká frekvence, jeden tón trojnásobně vyšší. 

Melodie č. 8: Střední frekvence, jeden tón trojnásobně vyšší. 

Melodie č. 9: Nízká frekvence, jeden tón trojnásobně vyšší. 

 

 

NASTAVENÍ POČTU ZVONĚNÍ (doporučeno nechat nastavit servisním 

mechanikem) 

Výchozím nastavením je 6 zvonění s melodií č. 1 

Nastavení 3 zvonění: 

- Odpojte L kabel od interkomu; 

- Stiskněte a přidržte tlačítko "Klíč" a současně připojte. ° 

Nastavení 6 zvonění (Poznámka: bude obnovena melodie č. 1): 

- Odpojte kabel L od interkomu; 

- Propojte kabel mezi „-„ a LB; 

- Připojte vodič L; 

- Odpojte spojení mezi „-„ a LB, jakmile interkom vydá dvě potvrzovací pípnutí. 

 


