DUO 2-leder bus
portvideosystem med fargebilde

DUO systemet kombinerer alle funksjoner inn i en enkelt 2-leder bus kabel, slik at installasjonskostnadene minimeres.
DUO systemet leveres med vandalsikre MATRIX ringetablåer som kombinerer eleganse med maksimal styrke.
DUO systemet leveres som standard med MyLogic One monitorer med fargebilde
DUO systemet kan enkelt utvides med flere monitorer i hver leilighet.
DUO systemet kan leveres med Exhito tradisjonell monitor med rør for de som ønsker dette.
DUO systemet kan programmeres for bruk som intercom mellom leiligheter, eller internt mellom monitorer i samme
leilighet.
DUO systemet programmeres enkelt av installatøren på stedet ved montasje.

For å gjøre det enklere for installatøren,
PHONO*elektro-akustikk as har vi priset komplette pakker for 4 til 20 brukere.
El Nummer: 63 070 40 til 63 070 56
Pb. 1020 Hoff
0218 OSLO
Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsveien 14)
0275 OSLO
Telefon: 22 50 87 00
Telefaks: 22 50 87 03
E-post: post@phono.no
Web: www.phono.no

Her får man alle nødvendige komponenter samlet i et varenummer.
Det eneste man trenger utenom, er elektrisk sluttstykke til hoveddøren,
og eventuelle ringetrykknapper for lokalt ringesignal ved den enkelte
leilighetsdør.
(Monitorene har inngang for slik knapp, med eget ringesignal)

DUO 2-leder bus portvideosystem med fargebilde
Komponentoversikt pakker:
*Ringetablå Matrix for innfelling (IK 09 vandalklassifisert), med:
* Modulboks(er) MA72 eller MA73 for ønsket antall modulplasser.
* Kamera/samtalemodul VD2120CMA
* Master trykknappmodul CD2132MA(2knapper) eller CD2134MA(4 knapper)
* Slave trykknappmodul(er) MA24S (4 knapper)
*Trafo for tablå, 2220
*Strømforsyning for BUS, 2221S
*Tilkoplingsadapter for BUS DV2420
*BUS avtapper for avgrening mot monitor, DV2421P
*Veggbraketter for monitor, WA2162
*Fargemonitorer , ML2002C
*BUS kabel, 2302
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TILLEGGSUTSTYR OG OPSJONER:
TD2100MA elektronisk navneliste/tastatur.

Benyttes som alternativ til ringeknapper i større systemer.

EX3262C monitor med tradisjonelt telefonrør. Enkelte steder kan
det være upraktisk med et høyttalende svarapparat, og da er dette et
godt alternativ. 5 programmerbare knapper for diverse funksjoner.
Man kan blande forskjellige monitorer i samme installasjon
DV2424P 4veis avtapper.

Benyttes for kopling av flere monitorer fra samme punkt på stiger.
En DV2424P Kan erstatte opp til 4 stk. DV2421P

DV2422A 2veis aktiv avtapper.
Benyttes for å dele bus opp i flere stigere.
2273 bus veksler.
Benyttes for å kople til ringetablå ved flere dører.

2281 bus relé.
Benyttes for å styre ekstra dørlåser eller andre laster.

PHONO*elektro-akustikk as
Pb. 1020 Hoff
0218 OSLO
Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsveien 14)
0275 OSLO
Telefon: 22 50 87 00
Telefaks: 22 50 87 03
E-post: post@phono.no
Web: www.phono.no

Matrix ringetablå
med elektronisk navneliste.
Egner seg godt i store anlegg,
hvor ringetablå med knapper
tar uforholdsmessig stor
plass. Man kan ringe på ved å
bla alfabetisk, eller ved å
taste leilighetsnummer.

Exhito EX3262C:
Monitor med
tradisjonelt telefonrør.
Kan benyttes om
hverandre med ML2002C

