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Στοιχείο θυρομεγαφώνου για μπουτονιέρες
Sfera Classic

332120 Στοιχείο μηχανισμού θυρομεγαφώνου για εγκαταστάσεις
θυροτηλεφώνου, που διαθέτει 2 μπουτόν κλήσης και
1 μπουτόν φωτισμού του κλιμακοστασίου. Oι θέσεις
ετικέττας φωτίζονται με μία λάμπα που τοποθετείται σε
αποσπώμενο συρτάρι.
Oι συνδέσεις στην εγκατάσταση πραγματοποιούνται
καλωδιώνοντας τον αποσπώμενο κονέκτορα του
μηχανισμού. Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα καλώδια
σύνδεσης.
Δέχεται τις πλάκες κάλυψης αρ. καταλ. 332101, 332111,
332121

Στοιχείο μηχανισμού φωτεινής ετικέττας σήμανσης
για μπουτονιέρες Sfera Classic
332200 Στοιχείο μηχανισμού φωτεινής ετικέττας σήμανσης που
χρησιμοποιείται για την ένδειξη της αρίθμησης της οδού
ή για κάθε άλλη σήμανση.
Δέχεται την πλάκα κάλυψης αρ. καταλ. 332201

Στοιχείο μηχανισμού 4 μπουτόν κλήσης για
μπουτονιέρες Sfera Classic
332240 Αναλογικό στοιχείο μηχανισμού 4 φωτιζόμενων μπουτόν
κλήσης. Οι συνδέσεις πραγματοποιούνται με την
καλωδίωση του αποσπώμενου κονέκτορα.
Δέχεται τις πλάκες κάλυψης αρ. καταλ. 332231, 332241

Εξαρτήματα για μπουτονιέρες Sfera Classic
Τοποθετούνται στο αναλογικό στοιχείου θυρομεγαφώνου
336300 Εξάρτημα για την λειτουργία του απόρρητου της
επικοινωνίας σε όλη την εγκατάσταση. Ισχύει μόνο για τη
σειρά PIVOT
336310 Εξάρτημα για το θυρομεγάφωνο ώστε το ρελέ ελέγχου
της ηλεκτρικής κλειδαριάς να μπορεί να τοποθετηθεί
κοντά σε αυτή. Έτσι, επιτρέπει την σημαντική μείωση των
διατομών των αγωγών στο τμήμα μεταξύ μπουτονιέρας και
τροφοδοτικού

Αρ. καταλ.

334202

Εξαρτήματα εγκατάστασης

336200 Ρελέ που τοποθετείται στο εσωτερικό της κάθε κατοικίας
για την λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας.
Σε εγκαταστάσεις πολυκατοικιών η τροφοδοσία πρέπει
να πραγματοποιηθεί τοπικά.
Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία
336210 Μεταγωγικό ρελέ που τοποθετείται σε εγκαταστάσεις
με 2 εισόδους. Όλες οι συνδέσεις πραγματοποιούνται
με τους αποσπώμενους κονέκτορες.
Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία
336220 Βοηθητικό ρελέ που χρησιμοποιείται για το χειρισμό ενός
επιπλέον κουδουνιού ή για οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα.
Επαφές 5Α 230 a.c.
Τοποθέτηση σε ράγα, 3 στοιχεία

Συμπληρωματική ηχητική συσκευή
336910 Συμπληρωματική ηχητική συσκευή για την αναπαραγωγή
της κλήσης σε άλλο χώρο. Τοποθετείται επίτοιχα ή μπορεί
να εντοιχιστεί με στρογγυλό κουτί

Τροφοδοτικά
336000 Τροφοδοτικό για αναλογικά συστήματα.
Τροφοδοσία: 230 Vac, 50/60 Hz.
Τοποθέτηση σε ράγα, 8 στοιχεία
336842 Ανταλλακτικό τροφοδοτικό για kit 363811.
Τροφοδοσία 230 V-12 V ,18 VΑ.
Τοποθέτηση σε ράγα, 3 στοιχεία

Ανταλλακτικά για παλιές εγκαταστάσεις Tersystem
334262 Θυροτηλέφωνο
043453 Τροφοδοτικό θυροτηλεόρασης
Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία
043932 Μηχανισμός ήχου (porter) για θυροτηλέφωνο
100016 Ανταλλακτικό κάλυμμα θυροτηλεφώνου

Θυροτηλέφωνο Pivot
334002 Θυροτηλέφωνο PIVOT για αναλογικές εγκαταστάσεις.
Διαθέτει μπουτόν για άνοιγμα κλειδαριάς, φωτισμού
κλιμακοστασίου και άλλης γενικής λειτουργίας. Η
ένταση της κλήσης ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα. Επίσης,
διαθέτει την λειτουργία για απόρρητο της επικοινωνίας.
Τοποθετείται επίτοιχα με τη χρήση της ειδικής βάσης
στήριξης που περιέχεται στη συσκευασία. Χρώμα λευκό

Θυροτηλέφωνο Sprint
334202 Θυροτηλέφωνο SPRINT για αναλογικές εγκαταστάσεις. Η
ένταση του ήχου κλήσης ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα. Δεν
διαθέτει την λειτουργία για απόρρητο της επικοινωνίας.
Τοποθετείται επίτοιχα
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