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Special Design

DØRTABLEAU
VIDEX SPECIAL DESIGN

Specialdesignet planforsænket
 dørtableau med tryk i dobbelt række 

Specialdesignet planforsænket
 dørtableau med tryk i enkelt række 

Lakering i alle 
Ral Farver

Videx Special Design er dørtableauer der er
udformet præcis efter kundens ønsker.

• 2mm Syrefast rustfrit stål, messing eller kobber
• Trykknapper i høj kvalitet, rusfrit stål eller messing
• Resopalnavneskilte

• Navneskilte kan nemt og hurtigt bestilles på

- Skiftes let fra fronten uden brug af special værktøj
- Baggrundsbelyst med strømbesparende LED

Skiltebestilling.dk

Overflade behandling (Tilvalg)

KobberRustfrit stål

Frontplade - Materialer

Messing

CoatingBrunering 

Vejrbestandige LED-Belysning

http://www.Skiltebestilling.dk
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6378 er en rørfri videotelefon. Den er udstyret med en 
3,5” farveskærm og 4 knapper til åbning af dør, besvarelse af opkald, 
natafbryder og en service knap til styring af fx lys/elevator. 
Videotelefonen har indstillingsmuligheder af tale, 
opkaldstone- og længde samt justering af skærm.

Kameraet der anvendes i dørtableauet er udstyret med et avanceret 
Dag/Nat funktion, som gør at videotelefonen viser farvebillede om 
dagen og sort/hvid om natten, hvor infrarødt lys belyser den 
besøgende. 

Videotelefonen (6378)

VIDEX VIDEOTELEFON

Valgfri elektroniske ringetoner

Knap for døråbning

Rørfri videotelefon

Service knap

3 lydniveauer

Natafbryder

Videx 6378 videotelefon
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Video hukommelse (Tilvalg)
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2L BUS - MED VIDEO
TEKNISK INFO
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Svartelefoner TH.Svartelefoner TV.

Tableau

Gruppetavle

10

40 2 x 0,6 mm 0,28 mm2 pr. leder

100 2 x 0,8 mm 0,56 mm2 pr. leder

200 2 x 1,1 mm 1,0 mm2 pr. leder

300 2 x 1,38 mm 1,5 mm2 pr. leder

Max. længde
(meter)

Ledere i kablet 
(antal x diameter)

Leder 
(mm2)

Beregninger for videosignalet (V1 & V2)

* Videx anbefaler ny kabel installation med PTS-HF - skærmet signalkabel 6x2x0,6 (0,28mm2) 
som minimum til denne type af opgaver (dog med forbehold for afstand og 
ekstra funktioner - korresponderes med Videx).

OBS. GENBRUG AF EKSISTERENDE KABLER PÅ EGET ANSVAR.

60 2 x 0,6 mm 0,28 mm2 pr. leder

110 2 x 0,8 mm 0,56 mm2 pr. leder

125 2 x (2 x 0,6mm) 0,28 mm2 pr. leder

220 2 x 1,13 mm 1,0 mm2 pr. leder

330 2 x 1,38 mm 1,5 mm2 pr. leder

Max. længde
(meter)

Ledere i kablet 
(antal x diameter)

Leder 
(mm2)

Beregninger for DataBus linien (L & -)

Blokdiagram

Leveres samlet og fortrådet

Dimensioneres efter mål

Gratis navneskilte
* Ved køb af komplet anlæg 

Hele dørtableauet fås i løsdele


