INNENDØRS
SVARAPPARATER

> Mulighet for parallellkobling med andre svarapparater
> Automatisk dør åpner service (kun 2Voice)
> Auto-på funksjon (kun 2Voice)
> Mulighet for integrering i 2Voice systemer (1183/5 og 1750/1)
> Liten i størelse

1750 | 1150 - 1150/1 - 1150/35 - 1183/5

> Innebygd induksjonssløyfe for hørselshemmede (1750/1)

URMET IS IN YOUR LIFE

1750 | 1150 - 1150/1 - 1150/35 - 1183/5

INNENDØRS
SVARAPPARATER
Beskrivelser og muligheter:
1750/1
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> 16:9 farge monitor display med 4.3" og telefonrør
> Farge: polert hvit
> Oppkallstoneregulering
> Ringelydvalg for utendørs oppkall og entréoppkall
> MUTE funksjon
> Lysstyrke og fargejustering
> Dør åpner knapp og 3 ekstra knapper for ekstra funksjoner
(dør åpning, trappelys, videreføring av oppkall, etc.)
> Sekundær åpneknapp f.eks. til garasje
> Oppkall og andre aktive funksjoner varsel LED
> Mulighet for 3 interkom oppkall
> Metall brakett for veggmontering med mulighet for installasjon med
503 innfellingsbokser og runde 60 mm dia. bokser
> Programmeres med dip-switch
> Integrert induksjonssløyfe for hørselshemmede
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DIGITAL
SYSTEMS
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Dimensjoner: 200 x 175 x 52 (27) mm - 1. Dør åpner knapp - 2. Grønn LED lokalisert under døråpnerknapp - 3. 4. 5. Knapp - 6. To-farget LED - 7. Tilkoblingsklemmer
for systemtilkobling 8. Konfigurasjons dip-switch 9. Pre-set for inn/ut tilkobling med tilbehør Sch. 1750/50 - 10. Lysstyrke - 11. Farge - 12. Skruer for å feste video dør
telefon til den tilhørende metall braketten.

1150 - 1150/1 - 1150/35

ANALOGE
SYSTEMER

> For analoge systemer 4+n og 1+1
> Dørtelefon med håndsett for veggmontering
> Farge: polert whitehvit
> MUTE funksjon (tilleggsutstyr)
> Dør åpner knapp og muighet for 3 ekstra knapper formed ekstra
funksj. (ekstra åneknapp, trappelys kontroll, interkom oppkall, etc.)
> Mulighet for installasjon med 503 innfellingsboks og runde 60 mm
dia. bokser
> Micro mottaker med telefon plugg
> Electronisk oppkall på høyttaler
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Dimensjoner: 200 x 90 x 52 mm
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1183/5

DIGITAL
SYSTEMS

> For 2Voice systemer
> Dørtelefon med håndsett for veggmontering
> Farge: polert hvit. Ringetonevalg for utendørs oppkall og entréoppkall
> MUTE funksjon
> Dør åpner knapp og 3 ekstra knapper for ekstra funksjoner
(ekstra åpneknapp, trappelys kontroll, interkom oppkall, etc.)
> Sekundær åpneknapp f.eks. til garasje
> Oppkall og andre aktive funksjoner varsel LED
> Oppkall og andre aktive funksjoner varsel LED
> Mulighet for installasjon med 503 innfellingsboks og runde 60 mm
dia. bokser
> Programmeres med dip switch
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Dimensjoner: 200 x 90 x 52 mm
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