
 1. 2. 3. 4. 

 

PARAMETRY TABLA :  

pracovní teplota venkovního tabla  od -20°C do +50°C  

hmotnost venkovního tabla  0,335 kg  

rozměry venkovního tabla  200x116x54mm 

Požadavek na elektrický dveřní zámek standardní elektromechanický zámek 9500  

  

Napájení el. zámku  
    DC 12V  

 

Napájení pro el. zámek  12V z modulu  - tabla 

PARAMETRY TELEFONU :   

pracovní teplota  od O°C do +45°C  

hmotnost  0,385 kg  

rozměry  215x98x68mm (Szer.xwys.xršleb.)  

komunikace  DUPLEX  

sygnál vyzvánění  - GONG 

elektronicky generovaný s regulací nastavení 
hlasitosti (2 úrovně) 

 

Napájení  230V / 50Hz, ze zásuvky 

PROPOJENÍ :  

propojení telefonu a tabla  2 drátové propojení až do vzdálenosti 100m  

elektromagnetycznym  100 metrów.  

typ propojovacího vodiče  od 0,6 mm" do 0,8 mm'  

  

MANUÁL MONTÁŽE     

CE  

 Model: RL 903 Model: RL 901  

 
Celková hmotnost :   RL 3208A     -  0,917 kg  

RL 3208AA  -  1,540 kg  

RL3208CC  -   1,302 kg  



5.  
Poznámka a doporučení :  
Před montáží se důkladně seznamte s montážní instrukcí a zapojením přístroje. 
Nepřehlédněte také obslužní instrukce domácího telefonu. Zařízení a převážně telefon musí 
být nainstalován tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání a dostatečné chlazení. 
Telefon doporučujeme instalovat na rovnou zeď, kde by nedocházelo k přenášení telefonu po 
místnosti. Neinstalujte telefon nad radiátor, v blízkosti krbu, kamen a jiného zařízení vyzařující 
teplo. Telefon neinstalujte na místo, které je vyhříváno slunečními paprsky. Telefon 
doporučujeme instalovat v blízkosti zásuvky el. proudu 230V. Telefon neinstalujte do 
venkovních prostor, je určen pouze pro vnitřní montáž.  
Venkovní tablo je dodáváno s instalační krabicí, která se instaluje pod omítku do zdi a na ní se 
pomocí šroubů tablo namontuje.   
Instalce tabla :  
Rozšroubujte spodní šroub a oddělte tablo od instalační krabice vysunutím nahoru. 
Nepřehlédněte horní uchycení tabla mohlo by dojít k utržení svorky. Krabici zazděte do zdi 
pod omítku a provlečte otvorem propojovací kabel k telefonu a k el. zámku. Po zatvrdnutí 
instalační krabice připojte vodiče dle nákresu a uchyťte tablo na krabici pomocí spodního 
šroubu. Vložení jmenovky – krycí plexi zamáčkněte zasuňte do boku a druhá strana plexi 
vyskočí. Zasuňte jmenovku a plexi zasuňte zpět na prostředek.   

 
OBSLU7HA DOMOVNÍHO TELEFONU  

 
Komunikace mezi telefonem a tablem :  

Na venkovním tablu je jedno nebo dvě vyzváněcí tlačítka. V případě zmáčknutí vyzváněcího tlačítka 

domovní telefon začne vyzvánět. V případě zvednutí komunikačního sluchátka můžete vzájemně 

komunikovat. Typ komunikace DUPLEX. Po zavěšení sluchátka je systém znovu připraven 

v pohotovostním režimu a čeká na další vyzvánění. V případě, že sluchátko po zazvonění 

nezvednete, zvonění po několika sekundách skončí. 

V případě modelu RL 903 kde jsou 2 vyzváněcí tlačítku, bude vyzvánět pouze telefon napojený na 

právě vyzváněcí tlačítko. 2. telefon zůstane vklidu. 

Model RL 902 je dodáván s vnitřním interkomem a proto při vyzvánění budou 

zvonit oba telefony. Telefony u modelu RL 902 jsou vybaveny tlačítkem – Inerkom. 

To znamená, že je možné mezi telefony vyzvánět i bez venkovního tabla a 

vzájemně komunikovat. V každém telefonu je tlačítko pro otevírání vstupních 

dveří, které při zmáčknutí vydá signál el. zámku ve dveřích.  

 

 

 
Složení telefonu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlačítko interkomu – pouze u telefonu – RL 3208CC  

Tlačítko elektrického zámku pro otevření dveří 

Přívodní napájecí šňůra do zásuvky 230V 

Točená šňůra telefonního sluchátka 

Sluchátko 

 
V modelu RL 902 jeden telefon nemá napájecí šňůro pro napájení. Je 
napájen z druhého telefonu..  

 
 
Zapojení 2 telefonů pro systém s jedním zvonkovým tlačítkem,  

 6. 

 

  
 

  

   
 

    

 

  
 

 

Model: RL 902  
 


