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1129/321
Zestaw domofonowy 1-rodzinny

•
•
•
•
•
•

Panel z przyciskiem wywołania
Podświetlenie LED
Unifon z przyciskiem do rygla
Montaż natynkowy
8 żył do bramofonu
5 żył do unifonu

Zestaw domofonowy 1129/321 jest przeznaczone dla 1 użytkownika. Prawidłowo zamontowany zestaw
domofonowy umożliwia:
• wywołanie unifonu (sygnał dźwiękowy) poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na panelu
• umieszczonym na zewnątrz budynku,
• rozmowę pomiędzy osobą znajdującą się na zewnątrz budynku, a osobą znajdującą się w
budynku,
• uruchomienie rygla elektromagnetycznego otwierającego drzwi, furtkę itp.
W skład zestawu wchodzą:
• Panel zewnętrzny z 1 przyciskiem 1129/1
• Moduł rozmówny 1128/501
• Unifon 1132 SCAITEL
• Zasilacz 18A1
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Unifon jest przeznaczone do pracy w elektronicznych
systemach wywołania. Jego instalacja jest prosta i szybka,
ponieważ wszystkie przewody pionu domofonowego
podłącza się do złącza znajdującego się wewnątrz unifonu
(nie ma potrzeby stosowania lutownicy). Unifony 1132 są
dostępne wyłącznie w kolorze białym i są wyposażone jest
w przycisk otwarcia drzwi.

Do budowy panela zewnętrznego 1129/1 wykorzystano
wysokiej jakości tworzywo sztuczne ABS oraz anodowane
aluminium, co sprawia że cały panel jest odporny na
korozję. Panel 1129/1 jest wyposażony w 1 przycisk
wywołania. Jest przystosowana do zamontowania modułu
rozmownego 1128/501. Budowa panelu umożliwia montaż
w wersji natynkowej.

Moduł rozmówny 1128/501 jest przeznaczony jest do
zamontowania w panelu 1129/1. Współpracuje on z
zasilaczem 18A1.

Zasilacz 18A1 umożliwia regulację głośności panela i
unifonu. Dodatkowym elementem jest triak włączający
obwód rygla elektromagnetycznego. Zasilacz dostarcza
energię zasilającą do całego
zestawu. Urządzenie przystosowane jest do montażu na
ścianie lub na szynie DIN.

Do uzupełnienia kompletu polecamy symetryczny rygiel elektromagnetyczny BIRA-S12AC/DC (kod D41240) oraz długi płaskownik do rygla PD-BIRA (kod D4-1822) z możliwością stosowania zarówno do
drzwi lewych, jak i prawych.
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