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2270 – GSM modul
2L bus med GSM udvidelse

Nyeste skud på stammen indenfor GSM-løsninger hos Videx, er dette smarte modul som kan 
udbygge nuværende VX2200 2L BUS anlæg med kommunikation via GSM (mobiltelefon). 

Nu har man så muligheden for både en traditionel svartelefon i lejligheden og efterfølgende 
viderestilling til ens mobil, hvis ikke man har mulighed for at besvare den.

Der er også mulighed for at droppe de traditionelle telefoner og lave det nuværende BUS anlæg 
til ren GSM og bibeholde dørstationen.  

GSM opkaldet foregår som et almindeligt telefonopkald og kræver derfor ikke en APP og 
kan desuden også bruges med en fastnet telefon.  

På nuværende BUS anlæg vil der også være mulighed for at det kun er nogle af ejendommens 
telefoner som får viderestilling til mobilen, kan dog kræve at der skal laves om i dørtableauets 
fortrådning. 

Modulet har mulighed for optil 180 brugere som hver kan have 1 primært opkaldsnummer samt   
3 viderestillingsnumre. 

2270 Modulet kan enten programmeres via en USB opkoblet PC eller SMS og har mulighed for 

udlæsning af hændelseslog via USB.

1. Fragtmanden ringer på  

beboerens dørtelefon.

2. Beboeren hører opkaldet. 3. Beboerens tager svartele-

fonen og snakker med 

fragtmanden.

4. Beboeren lukker fragt-

manden ind.

1. Fragtmanden ringer på 

beboerens dørtelefon.

2. Beboeren hører ikke opkaldet 

da han ikke er hjemme og op-

kaldet viderestilles automatisk til 

beboerens mobil telefon.

3. Beboeren tager opkaldet 

på sin mobil og snakker med 

fragtmanden.

4. Beboeren lukker fragt-

manden ind.

Udbygge - 2270 GSM

Normal - 2L BUS
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2270 – GSM modul
Features

Modulet har mange forskellige indstillings muligheder bl.a.: 

• Tid før viderestilling – Den tid der går før anlægget viderestiller til mobiltelefonen.

• Viderestillingstid – Den tid der går før anlægget viderestiller opkaldet hvis ikke          
   mobiltelefonen bliver taget eller f.eks. er slukket. 

• Samtaletid – Den maksimale tid man kan tale sammen når den har viderestillet til 
   mobilen.

• Tidsskema – Bruges f.eks. til erhverv hvor man kun vil kontaktes på mobilen indenfor    
   de normale åbningstider.

• DTO (dial to open) numre – Telefonnumre som er godkendt af panelet og derved       
   automatisk åbner døren hvis dette nummer ringer. 

Udover de nævnte funktioner har modulet også en masse andre smarte features, kontakt 
Videx for at høre mere om dette. 

H: 85 mm
B: 157.5 mm
D: 65 mm
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Teknisk info
2270 - GSM modul

Max længde 
(meter)

60
110
125
220
330

* 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.

Ledere i kablet
(antal x diameter)

2 x 0,6 mm
2 x 0,8 mm
2 x (2 x 0,6mm)
2 x 1,13 mm
2 x 1,38 mm

Leder
(mm2)

0,28 mm2 pr. leder
0,56 mm2 pr. leder
0,28 mm2 pr. leder
1,0 mm2 pr. leder
1,5 mm2 pr. leder

Beregninger for DataBus linien (L & -)

2

2

Svartelefoner TH.

Strømforsyning

4

2

2

Strømforsyning

2270 - GSM modul

Antenne

Besvar opkald

Dørtelefon

0:00 AM

Sample Sample Sample Sample

Sample Sample Sample Sample

Sample Sample Sample Sample

Sample Sample Sample Sample

Sample Sample Sample Sample

Sample Sample Sample Sample

Designed by Apple in California Assembled in China Model A1328
FCC ID: BCG E2599A IC: 578G E2589A IMEL 00101810001018

0441

Ringer til en telefon,
mobil eller fastnet

2. Viderestilling til 
mobil eller fastnet

1. Opkald til svartelefon

2 2

Svartelefoner TV. Blokdiagram

Opkaldsknapper
Telefonnumre pr. knap
Dial to open numre
Arbejdstemperatur
Status LED
Programmering
Montage
AUX input
AUX output (Relæ)
Relæudgang
Forsyningsspænding
Hændelseslog**
Firmware-opdatering
USB port
Timebands

Specifikationer

* SIM-kortet medfølger ikke og skal understøtte 2G/GPRS.
   På nuværende tidspunkt anbefaler vi derfor ikke 3, Oister og 
   Fullrate.

Op til 180
1 + 3 viderestilling
3000 (1000 pr. relæ)
-10 til +50 oC
2 stk.
SMS og USB
Din-skinne
Ja, 3
Ja, 3
Potentiale frit NO/NC
12 VDC
Ja, 8000 events
Ja
Ja  (micro USB)
Ja


