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Powercom
Powercom is het originele en herkenbare entreepaneel van Comelit
dat het design en de wijze van montage van entreepanelen totaal
heeft veranderd.
De exclusieve blauwe leds geven het entreepaneel in het donker een
magische charme.
Eenvoudige, strakke en degelijke vormen, aansprekende kleuren en
topkwaliteit materialen voor de frames, de aluminium sierranden en
de roestvrij stalen modulen, maken van Powercom een stevig en
stijlvol entreepaneel. Het entreepaneel is voorzien van IP54
certificering (beschermingsklasse).
Powercom is het resultaat van een geavanceerd technologisch
ontwerp, met als kenmerk de modulaire opbouw. Er zijn oplossingen
van 1 tot 9 modulen beschikbaar en er kunnen op
eenvoudige wijze panelen met meerdere
drukknoppen samengesteld worden.
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Simplebus Color | Powercom entreepaneel
3110

Inbouwdoos voor entreepaneel

Aantal modulen
1
2
3

3311

Artikel
3110/1
3110/2
3110/3

Afmetingen
127x127x45 mm
127x217x45 mm
127x305x45 mm

Moduulframe compleet met sierrand

Gemaakt van persgiet aluminium en afgewerkt met bijzondere
weersbestendige lak.
Aantal modulen
Wit
Grijs
Blauw
Oranje
Afmetingen
1
3311/1W
3311/1G
3311/1B
3311/1O
125x125x15,5 mm
2
3311/2W
3311/2G
3311/2B
3311/2O
125x215x15,5 mm
3
3311/3W
3311/3G
3311/3B
3311/3O 125x305x15,5 mm

3312 Regenkap
Aantal modulen
1
2
3
4
6
9

Artikel
3312/1
3312/2
3312/3
3312/4
3312/6
3312/9

Afmetingen
135x135,5x60 mm
135x225,5x60 mm
135x315,5x60 mm
261x225,5x60 mm
261x315,5x60 mm
387x315,5x60 mm

Artikel
3314/1
3314/2
3314/3
3314/4
3314/6
3314/9

Afmetingen
149x149x3 mm
149x239x3 mm
149x329x3 mm
276x239x3 mm
276x329x3 mm
403x329x3 mm

3314 Sierranden
Aantal modulen
1
2
3
4
6
9

3316 Roestvrij stalen opbouwbehuizing
Aantal modulen
1
2
3
4
6
9

Artikel
3316/1
3316/2
3316/3
3316/4
3316/6
3316/9

Afmetingen
123x123x32,5 mm
123x213x32,5 mm
123x303x32,5 mm
249x213x32,5 mm
249x303x32,5 mm
375x303x32,5 mm

3319 Opbouwbehuizing met regenkap
Aantal modulen
1
2
3
4
6
9

14

Artikel
3319/1
3319/2
3319/3
3319/4
3319/6
3319/9

Afmetingen
135x135x91 mm
135x225x91 mm
135x315x91 mm
261x225x91 mm
261x315x91 mm
387x315x91 mm
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3639 Zuil voor Powercom entreepaneel, hoogte 170 cm
Zuil van geëxtrudeerd aluminium met aluminium regenkap en voetstuk voor
vloerbevestiging door middel van meegeleverde ankerpennen.
Artikel
Beschrijving
Afmetingen
3639/1
Standaard met 1 module
18x170x7,5 cm
3639/2
Standaard met 2 modulen
18x170x7,5 cm
3639/3
Standaard met 3 modulen
18x170x7,5 cm

POWERCOM

3640 Zuil voor Powercom entreepaneel, hoogte 117 cm
Artikel
3640/1
3640/2
3640/3

Beschrijving
Standaard met 1 module
Standaard met 2 modulen
Standaard met 3 modulen

Afmetingen
18x117x7,5 cm
18x117x7,5 cm
18x117x7,5 cm

3649 Behuizing voor het monteren van het entreepaneel in een hoek van 45°
Behuizing van aluminium om het Powercom entreepaneel onder een hoek van 45°
te kunnen monteren. Wanneer de behuizing aan de wand is bevestigd, is het
entreepaneel schuin naar de gebruiker toegekeerd, wat eenvoudig en praktisch is.
Aantal modulen
Artikel
Afmetingen
1
3649/1
183x130x100 mm
2
3649/2
183x242x100 mm
3
3649/3
183x354x100 mm

3320 Module voor luidsprekerunit
Module voor luidsprekerunit, met roestvrij stalen frontpaneel en blauwe leds voor de
verlichting van de naamkaarthouders.
Te completeren met de bijbehorende luidsprekerunit art. 1602 of art.1602VC.
Aantal drukknoppen
Artikel
Afmetingen
0
3320/0
112x89,5x32 mm
1
3320/1
112x89,5x32 mm
2
3320/2
112x89,5x32 mm

3321 Module voor audio video units
Module voor audio/video unit, met roestvrij stalen frontpaneel en blauwe leds voor de
verlichting van de naamkaarthouders.
Te completeren met de bijbehorende audio/video unit art. 4660C
Aantal drukknoppen
Artikel
Afmetingen
0
3321/0
112x89,5x32 mm
1
3321/1
112x89,5x32 mm
2
3321/2
112x89,5x32 mm

3323 Beldrukker modulen
Aantal drukknoppen
3
4
6

Artikel
3323/3
3323/4
3323/6

Afmetingen
112x89,5x40 mm
112x89,5x40 mm
112x89,5x40 mm

Catalogus
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Simplebus Color | Powercom entreepaneel
3324 Blind module
Afmetingen 112x89,5x22 mm

3325 PTT module
Afmetingen 112x89,5x22 mm

3326 Informatie module
Module met led verlichting voor bijvoorbeeld een huisnummer.
Afmetingen: 112x89,5x38 mm

3328 Powercode elektronische code module
Powercode module met digitale elektronische sleutelcode met toetsenbord verlicht
met blauwe leds. Door op het toetsenbord een nummer van 1 tot 8 cijfers in te
toetsen, worden er twee relais (10 A) geactiveerd, waarmee elektrische sloten of
andere toepassingen geactiveerd kunnen worden.
Voeding 12 V AC/DC. Afmetingen: 112x89,5x40 mm.

3335 Powerlock elektronische proximity module
Proximity lezer module, waarmee speciale “elektronische sleutels” (creditcard of
sleutelhanger “tag”) herkend kunnen worden. De aflezing vindt plaats zonder
aanraking tussen de sleutel en de lezer. Voorzien van ingebouwd relais Max 660
sleutels. Voeding 12V AC. Afmetingen: 112x89,5x38mm

3340 Digitaal belpaneel compleet met elektronische naam-index
Compleet met grafisch LCD display 128x64 dots, toetsenbord met 16 verlichte
drukknoppen met blauwe leds. Werkt ook als elektronische code sleutel. Compleet
met elektronische naam-index module waarin 400 namen van gebruikers
opgeslagen kunnen worden. Om een naam op te zoeken kan worden gescrold d.m.v.
2 drukknoppen, of door het invoeren van de eerste letter. Als de juiste naam op het
display verschijnt, kan eenvoudig op de belknop gedrukt worden. Ook kan direct de
gebruikerscode worden ingetoetst. Het programmeren van de gebruikers is
eenvoudig door het gebruik van een programmeerapparaat art. 1230 of met de
software voor PC art. 1249/A. Afmetingen: 112x180x40 mm

3342 Elektronische naam-index module
Elektronische naam-index module, met grafisch display 128x64 dots. Kan 400
gebruikersnamen opslaan. Om een naam op te zoeken kan worden gescrold d.m.v. 2
drukknoppen.
Als de juiste naam op het display verschijnt, kan eenvoudig op de belknop gedrukt
worden. Het programmeren van de gebruikers is eenvoudig door het gebruik van
een programmeerapparaat art. 1230 of met de software voor PC art. 1249/A.
Afmetingen: 112x89,5x40 mm.
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3344 Namenlijst of informatie module
Module met blauwe led verlichting, compleet met kaart voor namen, belcodes,
huisnummers of andere informatie.
Afmetingen: 112x89,5x38 mm.

POWERCOM

3346 Bezet module
Compleet met blauwe knipperende led om aan te geven dat het systeem bezet is.
Wordt geleverd met een blanco label, zodat een tekst naar eigen keuze kan worden
ingevoegd. Afmetingen: 112x89,5x38 mm..

1602 Luidsprekerunit voor Simplebus systeem
Luidsprekerunit voor simplebus systeem met aansluitblok en dubbele versterker,
waterdichte luidspreker en electret microfoon; de twee volume’s van de microfoon
en de luidspreker kunnen aan de voorkant geregeld worden. Compleet met
microprocessor en DIP SWITCHES met 8 posities voor het programmeren van de
gebruikerscodes. Voeding 12 V AC (gebruik Art. 1395). Interne elektronische
deuropeningsrelais (3A). Aan te brengen in de modulen art. 3320/0, 3320/1 en
3320/2. Afmetingen: 102x55x35 mm

1602VC Module voor externe camera
Module voor het invoegen van het kleurenvideosignaal van een externe camera in
het simplebussysteem.
Voeding: 12V AC. Afmetingen: 102x55x35 mm.

4660C Audio video unit met kleurencamera
Audio-video unit voor Simplebus Color systeem met aansluitblok compleet met
pin-hole 1/4" kleurencamera richtbaar vanaf de voorzijde en led verlichting.
Compleet met luidsprekerunit met dubbele versterker, waterdichte luidspreker en
electret microfoon; de twee volume’s van de microfoon en de luidspreker kunnen
aan de voorkant geregeld worden. Aan te brengen in de modulen: art. 3321/0, 3321/1
en 3321/2. Afmetingen: 102x55x35mm

3309

Extra programmeringskabel
Programmeringskabel voor Simplebussystemen

1234/PW Kit voor het printen van de naamplaatjes
De kit bestaat uit een diskette met een Word bestand en 20 polyester vellen van
A-4 formaat. Hiermee kunnen de namen eenvoudig en snel op de labels geprint
worden.

Catalogus
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1026

Elektronische kaartsleutel voor art. 3335
Creditcard formaat Proximity sleutel.
Leesafstand 5 cm. Te gebruiken met art. 3335

1027

Elektronische sleutel type sleutelhanger voor art. 3335
Elektronische proximity sleutel. Formaat en afmetingen type sleutelhanger.
Leesafstand 5 cm. Te gebruiken met art. 3335

1028

Programmeerapparaat voor art. 3335
Optioneel programmeerapparaat voor activering/deactivering van de
elektronische sleutels voor Art. 3335. Werkt op bijgeleverde batterijen Alleen
nodig voor de “deactivering” functie van de sleutels als u deze niet in uw bezit
heeft of om de tijd van de deuropener te veranderen. Kan alleen met art. 3335
gebruikt worden.

1249/A Software
Software op Cd-Rom voor installatie op een PC, compleet met kabel voor de
verbinding tussen de digitale module art. 3340, 3342, 3070/A en 3072/A en de
seriële 9PIN aansluiting van de PC.
Om snel de naam-index te programmeren en voor het beheer van de archieven
op de PC.
Uitgerust met adapterkabel van USB poort van de PC naar de seriële 9PIN
aansluiting.
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POWERCOM
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Vandalcom
Vandalcom is het roestvrij stalen vandaalbestendige entreepaneel van
Comelit, speciaal bedacht om mogelijke vernielingen te kunnen
weerstaan. Is beschikbaar in audio, audio-video en digitale uitvoering.
Vandalcom past bij ieder soort gebouw. Het frame is beschikbaar in 2
verschillende kleuren: staalgrijs en donkergrijs, waarmee een
uitstraling van design en robuustheid wordt verkregen
De voor Vandalcom gebruikte technologie is de voornaamste
betrouwbaarheidsgarantie: inbouwdozen van gegalvaniseerd 1,5
mm dikke staalplaat, slagvaste modules gemaakt van 2 robuuste
roestvrij stalen platen, roestvrij stalen drukknoppen met korte slag en
vandaalbestendige schroeven.
Het entreepaneel is voorzien van IP54 certificering.
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Simplebus Color | Vandalcom entreepaneel
3159

Roestvrij stalen opbouwbehuizing
Aantal modulen
1
2
3

3160

Artikel
3159/1
3159/2
3159/3

Afmetingen
142x142x58 mm
142x254x58 mm
142x366x58 mm

Inbouwdoos
Gemaakt van 1,5 mm dik gegalvaniseerde staalplaat, compleet
met speciale uitsparing voor het plaatsen en koppelen van
verschillende dozen.
Aantal modulen
Artikel
Afmetingen
1
3160/1
130x130x58 mm
2
3160/2
130x242x58 mm
3
3160/3
130x354x58 mm

3161

Frame
Gemaakt van persgiet aluminium en behandeld met speciale
weersbestendige poederlak.
Kleur donkergrijs.
Aantal modulen
Artikel
Afmetingen
1
3161/1
143x143x18 mm
2
3161/2
143x255x18 mm
3
3161/3
143x367x18 mm

3161/A Frame
Gemaakt van persgiet aluminium en behandeld met speciale
weersbestendige poederlak.
Kleur staalgrijs.
Aantal modulen
Artikel
Afmetingen
1
3161/1A
143x143x18 mm
2
3161/2A
143x255x18 mm
3
3161/3A
143x367x18 mm

3262

Module voor luidspreker

Module gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm.
Uit te rusten met bijbehorende luidsprekerunit art. 1602 of art.
1602VC.
Aantal drukknoppen Artikel
Afmetingeni
0
3262/0
106x106x5,6 mm
1
3262/1
106x106x5,6 mm
2
3262/2
106x106x5,6 mm

3268

Vandalcom module voor audio/video unit

Module gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm.
Uit te rusten met de audio-video unit art. 4660C
Aantal drukknoppen Artikel
Afmetingen
0
3268/0
106x106x5,6 mm
1
3268/1
106x106x5,6 mm
2
3268/2
106x106x5,6 mm
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3064/AModule met 4 drukknoppen
Module gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm,
compleet met 4 traditionele drukknoppen voor het digitale
Simplebus systeem. Beschikt over EEPROM geheugen om de
gebruikerscode op te slaan. Afmetingen: 106x106x56 mm

3070/A Digitaal belpaneel
Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2.5 mm, compleet
met toetsenbord met 12 roestvrij stalen verlichte drukknoppen,
alfanumeriek display met 16 lettertekens voor het huisnummer en
meldingen als “in gesprek” enz.. Dient ook als elektronische
codesleutel met 300 verschillende codes met 6 cijfers. Deze
module stuurt het relais aan in Art. 3262 en 3268.
Compatibel met art. 3062. Met de software voor PC Art. 1249
kunnen huisnummers gedownload worden (tot 6 digit) voor
oproepen met indirecte adressering.
Afmetingen: 106x106x56 mm

VANDALCOM

3072/A Naam index module
Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm, compleet
met 4 roestvrij stalen verlichte drukknoppen en alfanumeriek
display met 32 lettertekens. Kan 400 gebruikersnamen opslaan.
Om een naam op te zoeken kan worden gescrold d.m.v. 2
drukknoppen. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan
eenvoudig op de belknop gedrukt worden. Het programmeren van
de gebruikers is eenvoudig door het gebruik van een
programmeerapparaat art. 1230 of met de software voor PC art.
1249.
Ook compatibel met Art. 3062. Afmetingen: 106x106x56 mm

3176

Blind module
Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm.
Afmetingen: 106x106x9 mm

3178

Module met slotgat
Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm., geschikt
voor montage van een slot.
Afmetingen: 106x106x9 mm

3182

Module voor gravering

Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm. zonder
naamkaarthouder, door de gebruiker te graveren voorzien van 4,
8 of 12 drukknoppen.
Aantal drukknoppen Artikel
Afmetinge
4
3182/4
106x106x56 mm
8
3182/8
106x106x56 mm
12
3182/12
106x106x56 mm

Catalogus
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3183

Bezet module
Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm., om aan te geven dat de
installatie bezet is. Compleet met knipperende led om de staat van de installatie
aan te geven. Wordt geleverd met een blanco label, zodat een tekst naar eigen
inzicht kan worden ingevoegd. Afmetingen: 106x106x56 mm

3186

Informatie module
Module gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm, compleet met
witte kaart voor algemene informatie (huisnummer, enz.) en voorgedrukt kaartje
met ruimte voor 12 gebruikersnamen. Afmetingen: 106x106x9 mm

3188

Vandalcode module
Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm., compleet met verlicht
toetsenbord. Geschikt over 300 verschillende achtcijferige code’s die vanaf het
toetsenbord geprogrammeerd kunnen worden om twee relais (10A) aan te sturen,
een zoemer ter bevestiging van de handeling en leds voor bevestiging van de
relaissturing. De bekrachtigingstijd van het relais kan vanaf het toetsenbord
worden geprogrammeerd. Voeding: 12V AC/DC. Afmetingen: 106x106x56 mm

3195

Vandalock proximity module
Proximity lezer module, waarmee d.m.v. een relais speciale “elektronische
sleutels” (creditcard of sleutelhanger) herkend kunnen worden. De aflezing vindt
plaats zonder aanraking tussen de sleutel en de lezer. Max 660 sleutels. Voeding
12V AC. Afmetingen: 106x106x56 mm

3198

Anti-tampering element
Anti-tampering element om in te bouwen in een inbouwdoos geeft melding bij
opening van het entreepaneel.
Afmetingen: 51x18x13 mm

1172

Buislamp
Buislamp voor naamplaatverlichting van 24V/3W. Verpakking van 10 stuks.

1602

Luidsprekerunit voor Simplebus systeem
Luidsprekerunit voor simplebus systeem met aansluitblok en dubbele versterker,
waterdichte luidspreker en electret microfoon; de twee volume’s van de
microfoon en de luidspreker kunnen aan de voorkant geregeld worden. Compleet
met microprocessor en DIP SWITCHES met 8 posities voor het programmeren van
de gebruikerscodes. Voeding 12 V AC (gebruik Art. 1395). Interne elektronische
deuropeningsrelais (3A). Aan te brengen in de modulen art. 3320/0, 3320/1 en
3320/2. Afmetingen: 102x55x35 mm

1602VC Module voor externe camera
Module voor het invoegen van het kleurenvideosignaal van een externe camera in
het simplebussysteem.
Voeding: 12V AC. Afmetingen: 102x55x35 mm.
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4660C Audio video unit met kleurencamera
Audio-video unit voor Simplebus Color systeem met aansluitblok compleet met
pin-hole 1/4" kleurencamera richtbaar vanaf de voorzijde en led verlichting.
Compleet met luidsprekerunit met dubbele versterker, waterdichte luidspreker en
electret microfoon; de twee volume’s van de microfoon en de luidspreker kunnen
aan de voorkant geregeld worden. Aan te brengen in de modulen: art. 3321/0,
3321/1 e 3321/2. Afmetingen: 102x55x35mm

VANDALCOM
1026

Elektronische kaartsleutel voor art. 3195
Creditcard formaat Proximity sleutel. Leesafstand 5 cm. Te gebruiken met art.
3195

1027

Elektronische sleutel type sleutelhanger voor art. 3195
Elektronische proximity sleutel. Formaat en afmetingen type sleutelhanger.
Leesafstand 5 cm. Te gebruiken met art. 3195.

1028

Programmeerapparaat voor art. 3195
Optioneel programmeerapparaat voor activering/deactivering van de
elektronische sleutels voor Art. 3195. Werkt op bijgeleverde batterijen. Alleen
nodig voor de “deactivering” functie van de sleutels als u deze niet in uw bezit
heeft of om de tijd van de deuropener te veranderen. Kan alleen met art. 3195
gebruikt worden.
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Diva audio
Elegant, Design, Waardevol. Comelit vindt nieuwe oplossingen voor
binnenapparatuur en ontwerpt met exclusieve vormen en
mogelijkheden. De handsfree DIVA is het “buitenbeentje” in zijn
sector: van het design tot het materiaal, van de vorm tot de
bediening.
Het deurintercomtoestel is voorzien van "handsfree" functie en een
drukknop voor de geluidsactivering welke wordt aangegeven met een
led. Zonder hoorn is het gebruik zeer eenvoudig en intuïtief.
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4781 Handsfree DIVA deurintercomtoestel
Gemaakt van ABS kunststof met aluminium frontpaneel, voorzien van handsfree
functie, oproepvolume regeling. Voorzien van deuropenknop, een knop voor de
activering van het geluid voorzien van LED, 1 drukknop voor de "privacy" functie
met LED en 3 drukknoppen voor verschillende functies. Kan omgevormd worden in
tafelmodel met toevoeging van art. 4782. Afmetingen: 260 x 127 x 38 mm.

4782 Bureausteun
Bureausteun van geanodiseerd aluminium, voor het omvormen van de DIVA
monitor en deurintercomtoestel in tafelmodel. Compleet met 1,5 m draad en
aansluitdoos. Afmetingen: 84 x 104 x 245 mm.

4784 Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling
Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling nodig om de Diva monitor art. 4780
en de Diva deurintercomtoestel art. 4781 te completeren.

4784I Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor
intercomfunctie
Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling met intercomfunctie nodig om de
Diva monitor art. 4780 of het Diva deurintercomtoestel art. 4781 te completeren.
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Style
Door zijn esthetische vorm en de mogelijkheid om het uiterlijk aan de
persoonlijke wensen aan te passen is de Style deurtelefoon uniek en
kan hij aan ieder interieur aangepast worden.
Kleine afmetingen, oproepvolume regeling met de mogelijkheid van
“stil” (privacy functie die aangegeven wordt door een rode
aanwijzing rechts bovenaan het toestel), spiraalsnoer tussen hoorn en
behuizing met standaard connector. Beschikbaar in twee
uitvoeringen: Basic en Elegance.
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2610

Deurintercomtoestel Elegance uitvoering voor digitale Simplebus
bekabeling met privacy/arts functie en intercom (de intercom is
alleen beschikbaar als de deurintercomtoestel in de Bravokit
gebruikt wordt)
Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolume regeling,
meeluister beveiliging, privacy. Standaard voorzien van deuropenknoppen,
knop om de centrale te bellen, relaissturing Art. 1256 en led voor verschillende
functies (in gesprek en artsfunctie). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen
toegevoegd worden waarvan max 3 leds. Beheer van etagebel en extra bel
mogelijk. Compleet met dip-switch met 8 posities voor het kiezen van de
gewenste gebruikerscode. Deurintercomtoestel te gebruiken in gemixte
audio/video installaties Simplebus 1, Simplebus 2 of in de Bravokit. Indien
gebruikt met de Bravokit, beschikt het deurintercomtoestel over de
intercomfunctie. Voorzien van aftakblokje art. 1214/2C. In dit model kan de
cover vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm

2618

Deurintercomtoestel Elegance uitvoering voor digitale
Simplebus bekabeling met intercomfunctie voor systemen
met interface art. 4897
Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling,
privacy, meeluister beveiliging. Standaard voorzien van deuropenknoppen en
nog 8 knoppen voor intercomfunctie of verschillende doeleinden (2 van de
knoppen kunnen vrij worden gemaakt door C/N.O. contact)Voorzien van een led
voor verschillende signalen (in gesprek, arts functie). Voor het programmeren
van de code voor de onderlinge communicatie of andere functie moet het
handprogrammeerapparaat art. 1251/A gebruikt worden. Compleet met dipswitch met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode.
Aansluiten van etagebel en extra bel mogelijk. Deurintercomtoestel te
gebruiken in combinatie met de interface art. 4897 gevoed door de
transformator art. 1195, in audio installaties of gemixte audio/video installaties
(Simplebus 1 en Simplebus 2) als de intercomfunctie nodig is. Als hij in gemixte
audio/video installaties gebruikt wordt, heeft het deurintercomtoestel het
aftakblokje art. 1214/2C nodig dat apart gekocht moet worden. In dit model kan
de cover vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm

2628

Deurintercomtoestel Elegance uitvoering voor digitale
Simplebus bekabeling (voor gemixte installaties)
Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling,
privacy, meeluister beveiliging. Voorzien van deuropenknop, knop om de
centrale te bellen, aansturing relais art. 1256 en vrij (C/N.O.). Er kunnen tot en
met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max 3 leds. Aansluiten van
etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dip-switch met 8 posities voor
het kiezen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercomtoestel te gebruiken
in gemixte audio/video installaties (Simplebus 1 en Simplebus 2) of in audio
installaties. Uitgerust met het aftakblokje 1214/2C. In dit model kan de cover
vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm

2628B

Deurintercomtoestel elegance uitvoering voor digitale
Simplebus bekabeling (voor gemixte installaties) kleur zwart
Net als art. 2628 maar zwart.
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2638

Deurintercomtoestel Basic uitvoering voor digitale
Simplebus 2 bekabeling voor gemixte installaties
Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolume regeling, meeluister
beveiliging, privacy, deuropenknop en extra knop om de centrale te bellen of vrij (C/N.O.).
De tweede drukknop kan, d.m.v. jumper, gebruikt worden voor relaissturing art. 1256.
Aansluiten van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met DIP SWITCH, die 8 posities
heeft voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercomtoestel te
gebruiken in gemixte audio/video installaties Simplebus 2. Uitgerust met aftakblokje
1214/2C. In dit model kunnen geen extra drukknoppen of leds toegevoegd worden.

2600/1
2600/2
2600/3
2600/4
2600/5

Lichtblauwe cover voor Style deurintercomtoestel Elegance
uitvoering
Groene cover voor Style deurintercomtoestel Elegance
uitvoering
Zwarte cover voor Style deurintercomtoestel Elegance
uitvoering
Oranje cover voor Style deurintercomtoestel Elegance
uitvoering
Rode cover voor Style deurintercomtoestel Elegance
uitvoering

STYLE

2642W/16 Witte bureausteun voor Style deurintercomtoestellen met 16
aftakblokjes
Witte bureausteun waarmee alle deurintercomtoestellen van de serie Style
omgevormd kunnen worden in tafelmodel. Compleet met 1,5 m witte draad en
aansluitdoos voorzien van 16 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm

2642B/16 Zwarte bureausteun voor Style deurintercomtoestellen met
16 aftakblokjes
Zwarte bureausteun waarmee alle deurintercomtoestellen van de serie Style
omgevormd kunnen worden in tafelmodel. Compleet met 1,5 m zwarte draad en
aansluitdoos voorzien van 16 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm

2642W/28Witte bureausteun voor Style deurintercomtoestellen met 28
aftakblokjes
Witte bureausteun waarmee alle deurintercomtoestellen van de serie Style
omgevormd kunnen worden in tafelmodel. Compleet met 1,5 m witte draad en
aansluitdoos voorzien van 28 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm

2642B/28 Zwarte bureausteun voor Style deurintercomtoestellen met 28
aftakblokjes
Zwarte bureausteun waarmee alle deurintercomtoestellen van de serie Style
omgevormd kunnen worden in tafelmodel. Compleet met 1,5 m zwarte draad en
aansluitdoos voorzien van 28 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm

1626

Extra drukknop voor deurintercomtoestellen van de serie
Style Elegance uitvoering
Extra drukknop voor Elegance uitvoering Drukknop voor montage in de basis
van het deurintercomtoestel. Neemt de ruimte van een element in beslag.

1627

Extra led voor deurintercomtoestellen van de serie Style
Elegance uitvoering
Blauwe led voor montage in de basis van het deurintercomtoestel. Neemt de
ruimte van een element in beslag. Werking 12-24V AC-DC.
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Diva video
Elegant, Design, Waardevol. Comelit vindt nieuwe oplossingen voor
binnenapparatuur en ontwerpt met exclusieve vormen en
mogelijkheden. De handsfree DIVA is het “buitenbeentje” in zijn sector:
van het design tot het materiaal, van de vorm tot de bediening.
DIVA Handsfree kan snel omgevormd worden in tafelmodel dankzij een
speciale en originele steun, in overeenstemming met het design van het
toestel.
Diva beschikt over een 3,5” LCD display met hoge resolutie. Het
deurintercomtoestel is voorzien van "handsfree" functie en een
drukknop voor de geluidsactivering welke wordt aangegeven met een
led. Zonder hoorn is het gebruik zeer eenvoudig en intuïtief
Diva beschikt over "privacy" knop waarmee de belfunctie tijdelijk
uitgeschakeld kan worden (‘s nachts of in het
weekend).
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Simplebus Color | Monitor Diva
4780 DIVA handsfree monitor
Kleurenmonitor met 3,5" LCD display met hoge resolutie. Gemaakt van ABS kunststof
met aluminium frontpaneel, voorzien van handsfree functie, helderheidsregeling en
regeling van het oproepvolume. Voorzien van deuropenknop, een knop voor de
activering van het geluid voorzien van LED, 1 drukknop voor de "privacy" functie.
Voorzien van LED en 3 drukknoppen voor verschillende functies. Kan omgevormd
worden in tafelmodel met toevoeging van art. 4782. Afmetingen: 127 x 260 x 38 mm.

4782 Bureausteun
Bureausteun van geanodiseerd aluminium, voor het omvormen van de DIVA monitor
en deurintercomtoestel in tafelmodel. Compleet met 1,5 m draad en aansluitdoos.
Afmetingen: 84 x 104 x 245 mm.

4784 Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling
Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling nodig om de Diva monitor art. 4780 en
het Diva Deurintercomtoestel art. 4781 te completeren.

4784I Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor
intercomfunctie
Grondplaat voor Simplebus Color bedrading met intercomfunctie nodig om het
Diva Deurintercomtoestel art. 4780 of de Diva deurintercomtoestel art. 4781 te
completeren.
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Bravo
Bravo is het moderne Comelit deurintercom toestel met elegant en
strak design, geschikt voor ieder interieur. Ieder detail is ontworpen
voor een functioneel, elegant en gebruiksvriendelijk design.
De verchroomde toetsen, het zilverkleurige snoer met universele
connector, de glanzend witte kleur gecombineerd met de
zilverkleurige schermomlijsting en de op glas lijkende afwerking, zijn
enkele details waardoor Bravo een bijzondere verschijning is.
Met de gekleurde fronten kan deze monitor zelfs nog meer aan een
interieur of smaak worden aangepast.
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Simplebus Color | Monitor Bravo
5702

BRAVO kleurenmonitor uitvoering CORNETTA
BRAVO kleurenmonitor uitvoering CORNETTA met 4" scherm, glanzend witte kleur,
met zilverkleurige schermomlijsting. Standaard voorzien van deuropenknoppen
en twee knoppen voor diverse functies, signaal-led, helderheidsregeling,
kleurregeling, schuifregelaar voor oproepvolumeregeling. De "Privacy" functie,
waarmee het oproepsignaal van het video deurintercomtoestel tijdelijk kan
worden uitgeschakeld, is standaard beschikbaar en wordt ingeschakeld door het
geluidsvolume van de oproeptoon op nul te zetten. Kan worden omgebouwd tot
tafelmodel met het art. 5712. Afmetingen: 212x225x55 mm

5714C Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor BRAVO
monitor uitvoering CORNETTA
Grondplaat voor digitaal Simplebus Color systeem om de Bravo monitor
uitvoering CORNETTA te completeren. De grondplaat is compleet met
meeluisterbeveiliging. De standaard drukknoppen op de monitor hebben de
functies van deuropenknop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld
worden als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne
inschakeling of beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra
bel. Compleet met DIP SWITCH met 8 posities voor de keuze van de gewenste
gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er 4
extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd
worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse
functies ingesteld kunnen worden. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C.

5714CI Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor BRAVO
monitor CORNETTA uitvoering voor intercomfunctie
Grondplaat voor digitaal Simplebus 2 systeem om de Bravo monitor uitvoering
CORNETTA te completeren. De grondplaat is compleet met meeluisterbeveiliging. De
standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van deuropenknop, knop om
de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden als relaissturing art. 1256) of vrij
(C/N.O) en knop voor interne inschakeling of beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor
een etagebel en een extra bel. Compleet met DIP SWITCH met 8 posities voor de keuze
van de gewenste gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art.
5733 zijn er 4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen
geprogrammeerd worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A
waarmee diverse functies ingesteld kunnen worden.

5712

Bureausteun voor monitor serie BRAVO en GENIUS
Voor het ombouwen tot tafelmodel van alle BRAVO en GENIUS monitors, zowel de
versie CORNETTA als de hands-free versie. Compleet met 2 m. kabel en
aansluitdoos. Afmetingen: 173x186,5x174 mm.

5733

Kaart met 4 extra drukknoppen
Kaart met 4 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) compleet met
bevestigingsschroeven. Kan snel en eenvoudig in alle monitoren van het type
BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te worden
geopend.
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5734

Kaart met 2 extra drukknoppen en 2 extra leds
Kaart met 2 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) en 2 extra leds
compleet met bevestigingsschroeven. Kan snel en eenvoudig in alle monitoren
van het type BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te
worden geopend.

KIT GEKLEURDE FRONTEN
Om aan alle wensen te voldoen kunt u 10 dezelfde gekleurde fronten
aanschaffen of een complete kit met alle 10 de beschikbare gekleurde fronten.
Hiertoe moet u aan de code van de Bravo monitor een schuine streep
toevoegen gevolgd door de als volgt vermelde code. Bijvoorbeeld om een kit
met 10 oranje fronten te kopen voor de BRAVO monitor uitvoering CORNETTA
art. 5702, moet u nr. 1 art. 5702/C/3 bestellen.

DESCRIZIONE CODICE
C/1 - Kit 10 zwarte fronten
C/2 - Kit 10 zilverkleurige fronten
C/3 - Kit 10 oranje fronten
C/4 - Kit 10 lichtgroene fronten
C/5 - Kit 10 gestreepte fronten met diverse kleuren
C/6 - Kit 10 fronten met grasmotief
C/7 - Kit 10 fronten met kindertekening
C/8 - Kit 10 fronten met blauw rookmotief
C/9 - Kit 10 fronten met rood rookmotief
C/10 - Kit 10 kleikleuren fronten

BRAVO
MONITOR
C/1

C/2

C/3

C/4

C/5

C/6

C/7

C/8

C/9

C/10
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Genius
Behuizing van wit glanzend ABS met zilverkleurige opdruk bij de
toetsen waardoor het design versterkt wordt. Genius beschikt over
“slechts” 3 drukknoppen en is voorzien van helderheidsregeling (door
middel van een wieltje) en regeling van het oproepvolume (door
middel van 3-standen schuifregelaar).
Aan de muur of op een tafel dankzij een originele bureausteun,
verenigt Genius eenvoud en functionaliteit.
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Simplebus Color | Monitor Genius
5802

Genius monitor kleurenuitvoering
Genius monitor met 3,5" kleurenscherm, kleur glanzend wit. Is standaard
voorzien van blauwe deuropenknop en twee grijze drukknoppen. De hoorn is
voorzien van spiraalsnoer met telefoonplug voor aansluiting op de monitor.
Beschikt over een wieltje voor de regeling van de helderheid en schakelaar
voor de oproepvolume instelling met drie verschillende standen (hoog,
gemiddeld, laag). Kan omgevormd worden in tafelmodel met art. 5712. Te
completeren met grondplaat art. 5714C of art. 5714CI.
Afmetingen: 204x225x63 mm

5714C

Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor GENIUS
monitor
Grondplaat voor digitaal Simplebus Color systeem die nodig is om de Genius
monitor te completeren. De grondplaat is compleet met meeluisterbeveiliging.
De standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van
deuropenknop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden
als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of
beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel.
Compleet met DIP SWITCH met 8 posities voor de keuze van de gewenste
gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er
4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd
worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse
functies ingesteld kunnen worden. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C.

5714CI

Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor GENIUS
monitor voor intercomfunctie
Grondplaat voor digitaal Simplebus Color systeem die nodig is om de Genius
monitor te completeren. De grondplaat is compleet met meeluisterbeveiliging.
De standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van
deuropenknop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden
als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of
beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel.
Compleet met DIP SWITCH met 8 posities voor de keuze van de gewenste
gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er
4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd
worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse
functies ingesteld kunnen worden.

5712

Bureausteun
Hiermee kunnen alle Bravo en Genius monitors zowel zwartwit- als
kleurenuitvoeringen in tafelmodel worden omgevormd. Compleet met 2 m.
kabel en aansluitdoos. Afmetingen: 173x186,5x174 mm.
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Voedingen
en Accessoires
Door het gebruik van de originele Comelit voedingen en accessoires
kunnen er installaties verwezenlijkt worden met een grote
technisch–functionele kwaliteit.
Ieder product, iedere oplossing of schema komt voort uit de kennis
van het Comelit Onderzoekcentrum en is bedacht om iedere
installatiefase te verbeteren.
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Simplebus Color | Voedingen en Accessoires
1195

Transformator
Transformator 230V primair. 0-12-24V AC/ 60 VA secundair voor
onderbroken gebruik op de uitgang 24V. De transformator is
voorzien van interne PTC beveiliging. Afmetingen: 87,5x105x65
mm (5 DIN modulen).

1122/A Relais
Alle systemen Relais 12-24 V DC-AC 10 A voor algemeen gebruik.
Direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S+ en S- van de
grondplaten en/of van de digitale deurintercomtoestellen, voor
een extra bel. Afmetingen: 68x85x35 mm (4 DIN modulen).

1136/A Relais
Relais net als art. 1122/A maar met 2 contacten.
Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).

1200

Transformator
Transformator 230V primair, 12V AC / 15 VA secundair voor continu
gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN modulen).

1212/B Voeding voor extra monitor
Voeding met ingang 230V AC, uitgang 0-20V DC / 15VA.
De transformator is voorzien van interne PTC beveiliging.
Afmetingen: 71,7x90x62 mm (4 DIN modulen).

1214/2C Aftakblokje voor Simplebus Color installatie
Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding
af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen

1216

Lijnafsluitblokje
Lijnafsluitblokje. Bij de mixer art.4896 geleverd. Wordt aan het
einde van een stamleiding gemonteerd zoals beschreven in de
technische documentatie en is bedoeld voor een optimale signaal
afsluiting.
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1224A Selector
Selector voor audio of audio-video installaties met 2 of meer deuren. Compleet met 2
DIPSWITCHES die 8 posities hebben om de bereiken te definiëren van de
gebruikerscodes van de stamleidingen. Voeding 12VAC of 20VDC. Afmetingen:
60x85x35 mm (4 DIN modulen).

1229

Extra bel
Extra bel, direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- en S+ van de
grondplaten en/of vanaf de deurintercomtoestellen. Wandmontage of op doos
serie 503. Afmetingen: 110x75x29 mm.

1230

Programmeerapparaat
Infrarood programmeerapparaat voor elektronische naam-index module.
Compleet met alfanumeriek toetsenbord, hiermee kunnen de naam en het
huisnummer van de gebruiker opgeslagen worden zonder aansluiting van draden
tussen het programmeerapparaat en de elektronische naam-index, dus ook met
geïnstalleerd en functionerend entreepaneel. Voeding met 9V batterij.

1232

Filter voor uitgang extra bel
Filter dat gebruikt kan worden voor de uitgang van de extra bel, te gebruiken op
de aansluitblokjes voor een extra bel van de grondplaten art. 5714, 5714/I,5714C
en 5714CI

1236

Bus voeding
Module die gebruikt moet worden op het gedeelte van de installatie voor de
mixer art. 4888C of in audio installaties om het aantal gebruikers of accessoires
dat met een entreepaneel verbonden kan worden uit te breiden. Voeding 12V AC
of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).

1249/A Software
Software op Cd-Rom om op een PC te installeren, compleet met kabel voor de
verbinding tussen de digitale module art. 3340, 3342, 3070/A en 3072/A en de
seriële 9PIN van de PC. Om snel de naam-index te programmeren en voor het
beheer van de archieven op de PC. Uitgerust met kabel om de USB poort van de
PC aan te passen aan de seriële 9PIN.

1251/A Handprogrammeerapparaat

VOEDINGEN
EN
ACCESSOIRES

Universeel handprogrammeerapparaat voor de Simplebus artikelen. Voor het
menugestuurd programmeren van alle functies die met de knoppen van de
monitor of van de deurintercomtoestel gecombineerd moeten worden (bijv.
privacy functie, artsfunctie, intercom enz.). Hiervoor is alleen de kennis van de
structuur van de installatie en de posities van de verschillende toestellen vereist.
Voorzien van display en alfanumeriek toetsenbord, kan gevoed worden door
middel van batterijen of voeding met stekker voor de werking op het stroomnet
(230V). Volg voor het gebruik ervan de aanwijzingen in de technische
documentatie. Voorzien van 4 oplaadbare batterijen en batterijoplader.
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1256

Relaissturing voor Simplebus
Simplebus intelligent relais voor het bedienen van een (ingebouwd) relais van
10A (relaiscontact 12-24 V). Kan in Simplebus 1 en Simplebus 2 installaties
gebruikt worden. Dit relais biedt, naar gelang de positie van de jumper, zes
verschillende functies: extra bel, activering door middel van knop om de
centrale te bellen, licht entreepaneel, secundaire deuropener functie (zonder
entreepaneel), activering door toestelknop, activering door gecodeerde
toestelknop. Volg voor het gebruik ervan en het programmeren van de
gewenste functie de aanwijzingen in de technische documentatie. Als het
relais in gemixte audio/video installaties gebruikt wordt, heeft de relaissturing
het aftakblokje art. 1214/2 nodig dat apart aangeschaft moet worden. Voeding:
12V AC of 20V DC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).

1259C

Beeldwisselaar voor externe camera’s
Module voor de het inkoppelen van het videosignaal afkomstig van 3
kleurencamera’s waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met
het beeld afkomstig van het entreepaneel. De cyclische selectie van de
beelden van de camera’s is mogelijk met de relaisdrukknop van de monitor
Diva, Bravo of Genius. Mogelijkheid om camera’s van derden aan te sturen.
Voeding 12 V AC of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).

1395

Transformator
Transformator 230V primair. 0-12V AC/ 60 VA secundair voor onderbroken
gebruik. De transformator is voorzien van interne PTC beveiliging. Afmetingen:
71,7x90x62 mm (4 DIN modulen).

1536

Voeding voor extra monitor (8 DIN modulen)
Voeding voor extra monitoren. Ingang 125/220/240V A, uitgang 24V DC / 1A.
Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN modulen).

1998A

Portiercentrale voor Simplebus systeem
Tafelmodel portiercentrale met digitaal toetsenbord en alfanumeriek display
met 32 lettertekens. Toont de code en de naam van de op te roepen gebruiker
en de gebruiker die de oproep doet, slaat de oproepen op in het geheugen
welke niet afgehandeld zijn. Dag/nacht mode en intercom service tussen
gebruikers.

4576/100 Comelit kabel voor Simplebus 1 installaties ( 100 m.)
Speciale kabel voor Simplebus 1 installaties bestaande uit twee voedingsaders
(1,5 mm2) en een telefoondraad voor de signalen. Rol van 100 m.

4576/500Comelit kabel voor Simplebus 1 installaties (500 m.)
Speciale kabel voor Simplebus 1 installaties bestaande uit twee voedingsaders
(1,5 mm2) en een telefoondraad voor de signalen. Rol van 500 m.
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4577/100 Comelit kabel voor Simplebus Color installaties ( 100 m.)
Speciale kabel voor Simplebus Color systemen (het deel van de stamleiding
achter de mixer art. 4888C), bestaande uit een getwist aderpaar rood en zwart 1
mm2. Rol van 100 m. Voor Nederland is kabel met harde kern beschikbaar.

4577/500 Comelit kabel voor Simplebus Color installaties (500 m.)
Speciale kabel voor Simplebus Color systemen (het deel van de stamleiding
achter de mixer art. 4888C), bestaande uit een getwist aderpaar rood en zwart
1 mm2. Rol van 500 m. Voor Nederland is kabel met harde kern beschikbaar.

4578/100 Comelit buitenkabel voor Simplebus Color installaties (100 m)
Speciale kabel voor buiten voor Simplebus Color installaties bestaande uit
twee voedingsaders (1,5 mm2) en een telefoondraad voor de signalen. Rol van
100 m. Voor Nederland is grondkabel beschikbaar.

4578/500Comelit buitenkabel voor Simplebus Color installaties (500 m)
Speciale kabel voor buiten voor Simplebus Color installaties bestaande uit
twee voedingsaders (1,5 mm2) en een telefoondraad voor de signalen. Rol van
500 m. Voor Nederland is grondkabel beschikbaar.

4833C

Lijnversterker voor Simplebus Color video installatie
Versterker voor Simplebus Color video installaties. Regenereert het
stamleidingsignaal voor wat betreft het videocomponent. Compleet met
microcontroller voor een optimaal beheer van de werking. Volg voor het
gebruik ervan de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12V AC
of 20V DC. Kan alleen worden toegepast voor de voedingsmixer 4888C (het
Simplebus 1 gedeelte). Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).

4834/9 Buslijn verdeler voor Simplebus videosystemen
Buslijn verdeler voor het Simplebus videosysteem. Het signaal kan verdeeld
worden over 9 uitgangen. Heeft geen voeding nodig. Kan alleen worden
toegepast vóór de voedingsmixer 4888C (het Simplebus 1 gedeelte).
Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).

4888C

Voedingsmixer
Deze mixer bevindt zich in een behuizing van 8 DIN modulen. Wordt gevoed
met 230V uitgevoerd met een speciale uitgang voor voeding van het relais art.
1224A. De ingang kan worden aangesloten op een Simplebus1 signaal, waarna
deze mixer de voedingsspanning van de monitor superponeert op het signaal
van de stamleiding. Er kunnen honderd toestellen worden aangesloten,
deurintercomtoestellen of monitoren, verdeeld over 4 uitgangen. Voorzien van
led voor signalering van een eventuele kortsluiting in de stamlijn. Voorzien van
4 lijnafsluitblokjes art.1216. Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN modulen).

4897

VOEDINGEN
EN
ACCESSOIRES

Intercom interface
Interface om een intern intercom systeem tussen de toestellen van een woning
of van verschillende woningen mogelijk te maken, het intercom gesprek bezet
de rest van de stamlijn niet. Er kunnen tot 8 deurintercomtoestellen of
monitors worden aangesloten. Compleet met voeding voor de aangesloten
toestellen. Voeding 24V ac door middel van transformator art. 1195. Voorzien
van aftakblokje art. 1214/2.
Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN modulen).
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