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Instalace napájecího zdroje 

Instalace na DIN lištu 

Montáž  Demontáž Upevnění pomocí šroubů 

Instalace venkovního panelu 
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Programování videotelefonu 
Jakmile je videotelefon připojen, je potřeba jej následujícím způsobem naprogramovat: 

1. Je-li videotelefon připojen, pak stiskněte
programovací tlačítko (pomocí přiloženého přípravku
nebo tenkého šroubováku). Zazní potvrzovací tón,
který se liší od vyzváněcího tónu.

Čas mezi krokem 1 a 2 nesmí být delší jak 2 minuty. 
Když by tento případ nastal, stiskněte znovu 
programovací tlačítko a uvedený postup zopakujte. 

Velmi d ůležitá poznámka: 
Videotelefon nebude fungovat dokud nebude 
naprogramován. 

Instalace videotelefonu 

2. Na panelu stiskněte vyzváněcí tlačítko příslušející
danému videotelefonu v bytové jednotce. Znovu zazní
potvrzovací tón.

Demontáž videotelefonu 
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Svorkovnice dveř ního panelu 

Svorky na panelu: 

• Video svorky:
V: živý signál 
M: plášť/stínění 
Ct: aktivace kamery (10Vss) 

• Systémové svorky:
+, – : pro zdroj 18Vss 
+12: 12Vss výstup
L: data
C, Na, NC: reléové kontakty

(možnost výběru funkce relé) 
BS, –: odchodové tlačítko 
S: aktivace přepínače 

 tlačítkové propojení

A) Nastavení propojek:

JP2:  Volba hlavního / vedlejšího panelu, továrn ě nastaven hlavní Hlavní Vedlejší 
JP3:  Zapnutí pomocného přisvětlení LED diod Zapnuto Vypnuto 

B) Nastavení hlasové zprávy (možno též vypnout)
Český modul se zprávou „dveře jsou otevřeny, zavřete je za sebou prosím“ můžete objednat pod 
označením FERMAX12102. 

A: Španělsky  Volba jazyka pro zprávu „Otevřít dveře“ 
B: Francouzsky  Pokud nechcete žádnou zprávu propojku 
C: Anglicky vyjměte nebo propojte svisle. 
D: Německy 

C) Nastavení audio komunikace

Dveře jsou otevřeny, zavřete je za sebou prosím 

D) Nastavení záb ěru kamery

Pan & Tilt ( 10°) 
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Technická specifikace 

Napájení 18V ss 

Odběr – v klidovém režimu 57mA 

Odběr – aktivní video 180mA 

IP43 

Odběr – aktivní audio a video 390mA 

Rozsah provozních teplot -10°C až 60°C
Audio výkon byt – venkovní panel 1W 
Audio výkon venkovní panel - byt 0,15W 
Obousměrně nastavitelná hlasitost 

Napájecí napětí 18V ss 
Pro barevnou TFT 

obrazovku 
 Pro ČB 

obrazovku 
Proud 

v klidovém režimu 

8mA 12mA 
audio i video přenos 

400mA 650mA 
Provozní teplota 5°C až 60°C 
Provozní vlhkost 0 – 90% 
TFT: plochá obrazovka s úhlopříčkou 3,5“, Rozlišení: horizontální: 480TV řádků, Vertikální: 234TV řádků 
Video signál: kompozitní signál 1Vp-p, 75 Ω, 7MHz 
Rozměry videotelefonu (v x š x h): 221 x 203 x 61 mm 
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Diagram zapojení 
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Rozšíření 
 
Sestava lze rozšířit o dva telefony nebo jeden videotelefon bez nutnosti použití dalšího napájecího zdroje. 
 
Doplňkový videotelefon iLoft / Loft /Loft Compact 
 

 
 
 
 
Doplňkové telefony Loft 
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Vyp. / Zap. (nastavení hlasitosti) (2) 

Barva (pouze u TFT barevných videotelefonů) 

Kontrast 

Jas 

Poznámky: 
(1) Pouze v instalacích s přídavnou kamerou nebo přídavným video panelem (volitelná součást)
(2) Tento přepínač lze nastavit do jedné ze tří následujících poloh:

- vlevo: vypnuto
- uprostřed: nízká hlasitost
- vpravo: velká hlasitost

Část 2: UŽIVATELSKÝ NÁVOD 

Váš vstupní video systém FERMAX umožňuje komunikovat se vstupním panelem, sledovat 
kdo volá a otvírat dveře dle vašeho uvážení. 

KKIITT  VVIIDDEEOO  VVDDSS  

ADI, spol. s r.o. - Security Products o.z.  Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme. 
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Provoz videotelefonu LOFT 

Volání 
Po stisknutí tlačítka na venkovním panelu se z videotelefonu ozve  
elektronické generované vyzvánění a současně se aktivuje obrazovka 
videotelefonu. Indikátor Vyp. / Zap. zhasne. Případné další koncové 
zařízení v daném bytě (domě) začne taktéž vyzvánět.  

Přijetí hovoru 
Chcete-li s volajícím návštěvníkem hovořit, pak zvedněte sluchátko. 
Doba hovoru je omezena na cca 90 sekund. Hovor lze ukončit zavěšením 
sluchátka. 

Otev ření dve ří 
Pokud během hovoru stisknete tlačítko* , uvolníte elektromagnetický 
zámek ve dveřích a umožníte vstup návštěvy. 

Manuální aktivace videotelefonu (auto – on) 
Obrazovku videotelefonu lze kdykoliv manuálně aktivovat stisknutím 
tlačítka* . 
Obrazovka je aktivována po dobu cca 30ti sekund. Po uplynutí této  
doby se automaticky vypne. Během této doby lze stisknutím tlačítka* 

 uvolnit elektromagnetický zámek. 

Pokud během aktivace videotelefonu zvednete sluchátko, můžete hovořit 
s návštěvou stojící u venkovního panelu. Komunikace je omezena na  
dobu cca 90ti sekund. Komunikaci lze také ukončit zavěšením sluchátka. 
Stisknutím tlačítka*  lze opět uvolnit elektromagnetický zámek  
a pustit návštěvu dovnitř. 
Opakovaným stisknutím tlačítka*  lze přepínat mezi obrazem hlavní 
kamery a obrazem z přídavné kamery (pokud je nainstalována včetně 
selektoru 2 kamer Ref.4614). 
Videotelefon obsahuje 2 volitelná tlačítka (F1, F2) pro možnost  
doplňkových funkcí, které musí být předem definovány (spínání  
schodišťového osvětlení, ovládání pohonu vrat atp.) 

*Poznámka:
Pod tla čítky  , , F1, F2  je zaintegrován velice citlivý mikrospína č, který vyžaduje 
lehký  
stisk (1 – 2 N*). V p řípadě siln ějšího stisku tla čítka než je doporu čeno může dojít 
k poškození  
mikrospína če a následn ě i plošného spoje. 
* jednotka: newton

Tlačítko Zap. / Vyp.  musí být v poloze Zap. (ON). Pro případ delší nepřítomnosti pomocí tohoto 
tlačítka videotelefon vypněte (video kanál bude odpojen). 
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Ovládání videotelefonu 
 
 
 
 
Volání 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijetí volání 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otevření dveří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuální aktivace monitoru (auto-on) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivace kamery 2 
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