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Τροφοδοτικά

346050 Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης
και θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων με ενσωματωμένο
εξάρτημα για τη μεταφορά εικόνας.
Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία.
Τροφοδοσία: 230V a.c. 50-60Hz.
346040 Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου
2 καλωδίων με 20 θυροτηλέφωνα max.
Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία.
Τροφοδοσία: 230V a.c. 50-60Hz
346020 Επιπλέον τροφοδοτικό 2 στοιχείων που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την οθόνη
CLASS300 X13E (344642/3) σε εγκατάσταση
πολλών διαμερισμάτων
346010 Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου
2 καλωδίων με 26 θυροτηλέφωνα max. και μπουτονιέρα
SFERA CLASSIC.
Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία.
Τροφοδοσία: 230V a.c. 50-60Hz
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Εξάρτημα για το τροφοδοτικό 346050 με 4 εισόδους και
4 εξόδους. Επιτρέπει τη σύνδεση έως 4 μπουτονιερών
(1 σε κάθε είσοδο) και έως 4 ανερχόμενων στηλών (1
σε κάθε έξοδο). Σε κάθε ανερχόμενη στήλη μπορούν
να συνδεθούν έως 24 οθόνες ή θυροτηλέφωνα και 6
διακλαδωτές ορόφου. Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία
Interface διαμερίσματος– επιτρέπει, σε εγκαταστάσεις
2 καλωδίων, τη δημιουργία στο εσωτερικό της κατοικίας,
μιας ανεξάρτητης εγκατάστασης θυροτηλεόρασης και
επίβλεψης των ιδιωτικών χώρων.
Τοποθέτηση σε ράγα, 4 στοιχεία
Στοιχείο επέκτασης της εγκατάστασης – επιτρέπει την
αύξηση των αποστάσεων μεταξύ μπουτονιέρας και
τελευταίας οθόνης, τη δημιουργία ανερχόμενων στηλών με
ανεξάρτητες μπουτονιέρες και κάμερες και την αύξηση του
αριθμού των οθονών στην κατοικίας.
Τοποθέτηση σε ράγα, 4 στοιχεία
Διακλαδωτής ορόφου, 4 έξοδοι για καλωδίωση σε μορφή
αστέρα
Interface κλήσης ορόφου. Με τη σύνδεση συμβατικών
μπουτόν είναι δυνατή η γενική κλήση ορόφου για
ενεργοποίηση του φωτισμού του κλιμακοστασίου και
ο έλεγχος της κλειδαριάς (απαιτείται ειδικό ρελέ).
Ταυτοποιείται με τις αντιστάσεις ταυτοποίησης
Μετατροπέας σήματος εικόνας από ομοαξονικό σε 2
καλωδίων για τηλεκάμερες των 12V d.c. Ένας ακροδέκτης
χρησιμοποιείται για την άμεση τροφοδοσία της κάμερας
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Ρελέ ελέγχου

346210 Ρελέ για την ενεργοποίηση του φωτισμού, το άνοιγμα
κλειδαριάς, ή τον έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Τοποθέτηση σε ράγα, 2 στοιχεία
346230 Ρελέ για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση μιας
ηλεκτρικής κλειδαριάς.
Τοποθέτηση σε ράγα, 2 στοιχεία

Εξαρτήματα καλωδίωσης
346870 Ενισχυτής σήματος εικόνας, κατάλληλος για
εγκαταστάσεις με καλώδιο μη συνεστραμμένων ζευγών που
η απόσταση μπουτονιέρας - τελευταίας οθόνης υπερβαίνει
τα 50 m.
Επιτρέπει την καλή μετάδοση του σήματος για απόσταση
μπουτονιέρας – τελευταίας οθόνης έως 100 m.
346903 Εξάρτημα επέκτασης για μπουτονιέρες SFERA CLASSIC
με περισσότερα από 26 μπουτόν κλήσης
354000 Καλώδιο σύνδεσης στοιχείων μηχανισμών μπουτόν κλήσης
στις μπουτονιέρες SFERA NEW και SFERA ROBUR.
Μήκος 62 cm
346250 Ρελέ για τον έλεγχο της κλειδαριάς. Χρησιμοποιείται με
τις μπουτονιέρες SFERA CLASSIC (μόνο με το στοιχείο
αρ. καταλ. 342560)
336803 Καλώδιο για σύνδεση των οθονών που είναι τοποθετημένες
σε επιτραπέζια βάση
3499 Εξάρτημα τερματισμού, σε περίπτωση ανερχόμενης
στήλης ή γραμμής διαμερίσματος

Καλώδιο εγκατάστασης
336904 Καλώδιο για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης ή
θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων με 2 συνεστραμμένους
αγωγούς.
Μήκος 200 μ.
Εξασφαλίζει καλύτερη επίδοση στις εγκαταστάσεις
θυροτηλεόρασης και επιτρέπει μεγαλύτερη απόσταση
μεταξύ μπουτονιέρας - οθόνης σε σχέση με την χρήση
άλλων καλωδίων.

