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Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

2-vodičová vnútorná handsfree video jednotka s 5” farebným LCD displejom.
Má 2 fyzické tlačidlá na ovládanie hlavných funkcií video systému - odpovedať na 
hovor a ukončenie hovoru - a 3 kapacitné tlačidlá, ktoré umožňujú otvorenie zámku 
dverí, aktiváciu vstupného panelu a prepínanie vstupných panelov alebo kamier. 
Tlačidlu označenému hviezdičkou môžeme priradiť niektorú z najčastejšie 
používaných rýchlofunkcií - napr. ovládanie osvetlenia schodiska, intercom, alebo 
aktivácia dodatočného zámku dverí.
Prístroj má bočný joystick na nastavenie: farba, jas a kontrast displeja, zvuk
a hlasitosť volacieho tónu.
Ďalej sa na jednotke nachádza LED, ktorá upozorňuje na vypnuté zvonenie.
Jednotka sa môže inštalovať na stenu pomocou montážnej dosky (súčasť balenia) 
alebo pomocou stolných stojanov (objednávajú sa samostatne).

18 – 27 Vdc
10 mA
250 mA max
2 x 1 mm2

Napájací zdroj 
Spotreba v režime Standby 
Maximálna spotreba 
Max. prierez vodiča pre všetky svorky 
Pracovná teplota 5 – 40 °C

344692 Stolný stojan

Popis

Rozmery

Technické údaje

Súvisiace prvky

Pohľad z predu

Legenda

Po stlačení sa tlačidlá rozsvietia a vydajú „pípnutie“ (ktoré sa dá procedúrou deaktivovať).

1. Reproduktor 

2. Displej 5" (16 : 9)

3. LED signalizácia vypnutého zvonenia
LED bliká na červeno: zvonenie je vypnuté

4. Dotykové tlačidlo otvárania zámku dverí*

5. Dotykové tlačidlo pre aktiváciu a prepínanie vstupných panelov a kamier

6. Hmatová navigácia pre nevidiacich

7. Tlačidlo pre ukončenie hovoru
Ak bliká červená LED - prebieha hovor

8. Mikrofón

9. Tlačidlo schodiskového osvetlenia (dá sa mu priradiť aj iná funkcia)

10. Tlačidlo pre prijatie prichádzajúceho hovoru. 
Zelená LED bliká pri prichádzajúcom hovore 

* Ak LED diódy po stlačení blikajú na bielo, je aktívna funkcia „bezpečného
zámku dverí“ a tlačidlo je deaktivované.
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Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

Konfigurácia

Pohľad zozadu

Legenda
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Made in Italy

1. Mikrospínač pre funkciu Master/Slave
2. Mikrospínač ZAP/VYP pre funkciu „bezpečného zámku dverí“ 

ON= 
Pred aktiváciou funkcie odpojte zariadenie od napájania

3. Kon�guračný slot
4. Mikrospínač pre zaradenie impedancie na ukončenie linky ON/OFF.
5. Svorky pre pripojenie 2-vodičovej zbernice SCS BUS.
6. Svorky pre pripojenie zvončekového tlačidla prídavného zvonenia od bytových dverí
7. Páčkový ovládač (Joystick) pre nastavenie a programovanie

Zariadenie musí byť kon�gurované fyzicky, pomocou kon�gurátorov 

N - Adresa vnútornej jednotky
Kon�gurátory vložené do kon�guračného slotu N vnútornej jednotky určujú adresu vnútornej jednotky v systéme. Adresovanie vnútorných jednotiek musí byť vzostupné od N = 00 
(žiadny kon�gurátor) až po N = 99. Pokiaľ je v jednom byte viac vnútorných jednotiek (max. 3 bez použitia bytového prevodníka 346850), všetky musia mať v N rovnakú adresu. 
Jedna musí mať mikrospínač prepnutý do pozície „Master", ostatné majú mikrospínač prepnutý do pozície „slave"

P – Priradenie vonkajšieho panelu
Kon�gurátory vložené do slotu P určujú adresu vonkajšieho vstupného panelu, ktorý sa aktivuje ako prvý po stlačení tlačidla pre aktiváciu vonkajšieho panelu (so symbolom oka). 
Rovnako sa uvolní aj zámok pripojený k tomuto panelu po stlačení tlačidla so symbolom kľúčika, keď je vnútorná video jednotka nečinná.

M – Operačný mód
Kon�gurátory vložené do slotu M priradia programovateľným tlačidlám 3 prevádzkové módy podľa nasledujúcej tabuľky.
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Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

MÓD TLAČIDLO FUNKCIA POZNÁMKA
M = 00 Priama aktivácia zámku pripojeného k vstupnému panelu s rovnakou adresou P 

ako vnútorná jednotka, alebo vyššou po sebe nasledujúcou adresou.
Aktivácia vstupného panelu (s rovnakou kon�guráciou P) priamo bez hovoru. 
Prepínanie vstupných panelov a kamier nainštalovaných v systéme. 
Priame volanie na ústredňu, ak je  v systéme a systém je správne nakon�gurovaný.

Aktivácia aktora, ktorý ovláda napr. schodiskové osvetlenie.

Priama aktivácia zámku pripojeného k vstupnému panelu s rovnakou adresou P 
ako vnútorná jednotka alebo vyššou po sebe nasledujúcou adresou.
Aktivácia vstupného panelu (s rovnakou kon�guráciou P) priamo bez hovoru. 
Prepínanie vstupných panelov a kamier nainštalovaných v systéme. 
Priame volanie na ústredňu, ak je  v systéme a systém je správne nakon�gurovaný.

Aktivácia zámku dverí vstupného panelu (kon�gurovaného s P + 1), priamo bez volania, 
alebo aktivácia relé 346210 - 346200 (s kon�guráciou P + 1 a MÓD = 5) 
alebo aktivácia zámku dverí pripojenému k relé 346230 - 346260 (kon�gurované s P1)

Priama aktivácia zámku pripojeného k vstupnému panelu s rovnakou adresou P 
ako vnútorná jednotka alebo vyššou po sebe nasledujúcou adresou.

Interný interkom. Volanie všetkým vnútorným jednotkám s rovnakou adresou

Aktivácia aktora, ktorý ovláda napr. schodiskové osvetlenie

Priama aktivácia zámku pripojeného k vstupnému panelu s rovnakou adresou P 
ako vnútorná jednotka alebo vyššou po sebe nasledujúcou adresou.
Aktivácia vstupného panelu (s rovnakou kon�guráciou P) priamo bez hovoru. 
Prepínanie vstupných panelov a kamier nainštalovaných v systéme. 
Priame volanie na ústredňu, ak je  v systéme a systém je správne nakon�gurovaný.

Interný interkom. Volanie všetkým vnútorným jednotkám s rovnakou adresou

Priama aktivácia zámku pripojeného k vstupnému panelu s rovnakou adresou P 
ako vnútorná jednotka alebo vyššou po sebe nasledujúcou adresou.
Funkcia „PRESET INTERKOM“ volanie na  vnútorné jednotky nakon�gurované adresou 
N = 1
Zo všetkých vnútorných jednotiek je možné volať na telefón s adresou 
N = 1, 
ale samotný telefón N = 1 môže hovory len prijímať a nemôže volať.

Aktivácia aktora, ktorý ovláda napr. schodiskové osvetlenie

Priama aktivácia zámku pripojeného k vstupnému panelu s rovnakou adresou P 
ako vnútorná jednotka alebo vyššou po sebe nasledujúcou adresou.
Aktivácia vstupného panelu (s rovnakou kon�guráciou P) priamo bez hovoru. 
Prepínanie vstupných panelov a kamier nainštalovaných v systéme. 
Priame volanie na ústredňu, ak je v systéme a systém je správne nakon�gurovaný.

Interkom vnútri bytu, v systémoch s bytovým rozhraním 346850 
alebo interkom medzi bytmi v systémoch bez bytového rozhrania 346850.

Priama aktivácia zámku pripojeného k vstupnému panelu s rovnakou adresou P 
ako vnútorná jednotka alebo vyššou po sebe nasledujúcou adresou.
Aktivácia vstupného panelu (s rovnakou kon�guráciou P) priamo bez hovoru. 
Prepínanie vstupných panelov a kamier nainštalovaných v systéme. 
Priame volanie na ústredňu, ak je v systéme a systém je správne nakon�gurovaný.

Centrálny interkom - volanie všetkým vnútorným jednotkám v byte, ak je použité bytové rozhranie 346850 
alebo volanie všetkým vnútorným jednotkám v systéme, ak nie je použité bytové rozhranie 346850 (využíva sa v rodinných domoch).
Priama aktivácia zámku pripojeného k vstupnému panelu s rovnakou adresou P 
ako vnútorná jednotka alebo vyššou po sebe nasledujúcou adresou.
Aktivácia vstupného panelu (s rovnakou kon�guráciou P) priamo bez hovoru. 
Prepínanie vstupných panelov a kamier nainštalovaných v systéme. 
Priame volanie na ústredňu, ak je v systéme a systém je správne nakon�gurovaný.

Aktivácia vstupného panelu (s adresou P + 1) priamo bez volania alebo aktivácia relé 346200, 
346210 (kon�gurované s P + 1 a MOD = 9)

M = 01

M = 02

M = 03

M = 04

M = 05

N=1 N=2 N=2 N=1

M = 06

M = 07
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Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

Prispôsobenie a nastavenie zariadenia

Pomocou páčkového ovládača (joystick) je možné robiť úpravy (meniť parametre počas hovoru) a nastavenia (menu nastavení)

Použitie páčkového ovládača
Páčkový ovládač (joystick) sa používa na výber nastavení. Nachádza sa na bočnej strane zariadenia

SYMBOL ČO TREBA UROBIŤ FUNKCIA

Stlačiť Potvrdiť/Vstup do režimu prispôsobenia

>  8 sekúnd Stlačiť a držať viac ako 8 sekúnd Vstup do režimu nastavenia

Pohyb páčkou nahor 
(po uvoľnení sa vráti páčka do stredu)

Predchádzajúca stránka/Zvýšenie úrovne

Pohyb páčkou nadol 
(po uvoľnení sa vráti páčka do stredu)

Ďalšia stránka/Zníženie úrovne

LEGENDA SYMBOLOV
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Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

Režim prispôsobení

MENU PRISPÔSOBENÍ

Z pohotovostného (standby) režimu stlačením páčky aktivujete display

Prispôsobenie hlasitosti zvonenia

Odchod z menu

Posúvaním páčky hore/dole vyberiete stránku medzi:
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Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

NASTAVENIE ÚROVNE HLASITOSTI ZVONENIA

V pohotovostnom (standby) režime stlačením páčky aktivujte displej 
a vyberte príslušnú stránku

1   Stlačte páčku pre nastavenie hlasitosti. 
Vyzváňací tón zaznie v nastavenej hlasitosti. 2   Posúvaním páčky hore/dole vyberiete úroveň hlasitosti (1-8)

4   Posúvaním páčky hore/dole vyberte iné nastavenia, 
alebo poslednú stránku pre ukončenie „exit"

3   Stlačením páčky potvrďte nastavenie alebo počkajte na vypršanie 
     časového limitu

Minimálna úroveň hlasitosti zodpovedá vypnutiu zvonenia.
Zodpovedajúca LED bliká na červeno.
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Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

PRISPÔSOBENIE PARAMETROV AUDIO/VIDEO

Počas spojenia vnútornej jednotky a vstupnému panelu je možné upraviť hlasitosť reproduktora, farbu, kontrast a jas obrazu.

1    Počas hovoru stlačte páčku a upravte parametre Stránka zobrazuje typ parametra (A) a nastavenú úroveň (B) 
2   Pohybom páčky hore/dole vyberte typ parametra, ktorému chcete

upraviť hodnotu (pozri nasledujúcu tabuľku)

IKONA TYP PARAMETRA

Hlasitosť reproduktora Parameter je možné nastaviť, len keď je aktívne audio

Jas

Kontrast  

Farba 

4   Pohybom páčky hore/dole nastavte úroveň

6   Posúvaním páčky hore/dole vyberte iný parameter alebo poslednú 
     stránku pre ukončenie „exit" 

3   Pre nastavenie úrovne stlačte páčku

5   Stlačte páčku a potvrďte nastavenie alebo počkajte, 
     kým uplynie časový limit 
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Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

V pohotovostnom (standby) režime stlačte a podržte páčku približne 
8 sekúnd, čím sa aktivuje displej a otvorí sa Menu nastavení.

Zapnutie/vypnutie zvuku tlačidiel

Priradiť vyzváňací tón k udalosti

Odchod z menu

Pohybom páčky hore/dole vyberte z nasledujúcich stránok

> 8 sec

Nastavenia

MENU NASTAVENÍ



9

ST-00000691-

344652

ON

1

OFF
2

2

1
01

0

2

2

A

A

B

17/03/2020EN

Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZVUKU TLAČIDIEL
Pri základnej konfigurácii sa po stlačení klávesov ozve PÍPNUTIE. Táto funkcia môže byť deaktivovaná a znovu aktivovaná.

V pohotovostnom (standby) režime stlačte a podržte páčku asi na 8 sekúnd 
pre prístup do pokročilej ponuky a výber príslušnej stránky

A Oznámenie o stave funkcie (ON = zapnutá, OFF = vypnutá)

1   Stlačte páčku pre zmenu nastavenia

2    Pohybom páčky hore/dole vyberte nastavenie iného parametra 
      alebo poslednú stránku pre ukončenie „exit"

IKONA TYP VOLANIA

0

Výber tónu zvonenia z HLAVNÉHO VSTUPNÉHO PANELU (S = 0)

1

Výber tónu zvonenia z DRUHÉHO VSTUPNÉHO PANELU (S = 1)

Výber tónu zvonenia zo zvončekového tlačidla spred dverí

Výber tónu zvonenia pre VNÚTORNÝ INTERKOM

Výber tónu zvonenia pre EXTERNÝ INTERKOM (len v prípade rozhrania 346850)

Stlačením páčky priradíte prvú udalosť Stránka zobrazuje typ volania (A) a číslo aktuálneho zvonenia (B) 
2   Pohybom páčky hore/dole vyberte typ volania, pre ktorý chcete  

nastaviť vyzváňací tón (pozri nasledujúcu tabuľku)

PRIRADENIE TÓNU ZVONENIA K UDALOSTI (VOLANIE)
Táto stránka sa dá použiť na úpravu tónov zvonení priradených k rôznym typom hovoru. Vyzváňacie tóny, prichádzajúce 
zo vstupných panelov, nakon�gurovaných s S = 2 a S = 3, sú predvolene nastavené a nie je ich možné zmeniť.

V pohotovostnom režime stlačte a podržte páčku asi 8 sekúnd 
pre prístup do pokročilej ponuky a výber príslušnej stránky
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Classe100 V16B vnútorná 
handsfree video jednotka

Táto funkcia upozorňuje na stav zámku dverí. Ak je zámok otvorený, „LED zámku dverí“ bliká, a ak je zatvorený, LED zostane zhasnutá.
Varovanie: funkciu je možné aktivovať, iba ak to vyžaduje systém - sú potrebné doplnkové zariadenia.

Funkcia STAV DVERÍ 

4    Pohybom páčky hore/dole vyberte tón zvonenia, ktorý chcete 
      priradiť (vyzváňací ton sa prehrá) 

6    Pohybom páčky hore/dole vyberte iný typ volania alebo prejdite 
      na poslednú stránku pre ukončenie „exit" 

3    Stlačte páčku pre pokračovanie

5    Stlačte páčku pre potvrdenie výberu alebo počkajte, kým uplynie 
      časový limit

Funkcia bezpečného zámku dverí

Ak je táto funkcia aktívna, bráni otvoreniu zámku dverí vstupného panela, v prípade, že je vnútorná jednotka v pohotovostnom (standby) režime. Otvorenie zámku dverí je povolené 
iba vtedy, keď: vstupný panel a vnútorná jednotka sú v hlasovej komunikácii.
Aktivácia funkcie

Prepnite príslušný mikrospínač do polohy ON

Poznámka: Ak je funkcia aktívna, sú deaktivované všetky tlačidlá vo všetkých konfiguráciách, ktoré vyžadujú aktiváciu zámku dverí, a keď sa stlačia, bliká biela LED. 




