
A1UNIFONY LX - YORO

Wymiary  230x65x65
Masa  345g
Opakowanie zbiorcze  42 szt.
Kolory:
biaÔ y-  .../1
brÑ zowy-  .../2
czerwony-  .../3
wi× niowy-  .../4
czarny-  .../6
ko×Ò sÔ oniowa-  .../8

        Eleganckie modele o bardzo dobrych wÔ a× ciwo× ciach akustycznych wykonane z wysokiej jako× ci
tworzywa. Obudowa w wielu wersjach kolorystycznych, wykoÕ czona z poÔ yskiem.  Unifony
przystosowane sÑ do montaÙ u pionowego np. na × cianie i zawierajÑ nowoczesny zatrzask
zapobiegajÑ cy przypadkowemu wypadaniu sÔ uchawki. MoÙ liwy jest takÙ e montaÙ poziomy np. na
biurku po wyjÓ ciu ze sÔ uchawki specjalnego zaczepu. W najbogatszej wersji sÑ wyposaÙ one
w mikrofon elektretowy, przycisk otwierania elektrozaczepu, przeÔÑ cznik × ciszania sygnaÔ u
wywoÔ ania lub dodatkowy przycisk funkcyjny (np. przycisk wywoÔ ania przy ÔÑ czno× ci wewnÓ trznej
dla dwÖ ch abonentÖ w), takÙ e w blokadÓ podsÔ uchu.  Przeznaczone sÑ zarÖ wno do maÔ ych instalacji
domofonowych w domkach jednorodzinnych jak i do wiÓ kszych instalacji w budownictwie
wielorodzinnym. Wiele odmian (opisanych na odwrocie) umoÙ liwia ich zastosowanie w prawie
wszystkich funkcjonujÑ cych systemach.
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RODZINA UNIFON̆ W LX - YORO

1. Unifony do systemÖ w standardowych

 1.1 bez ÔÑ czno× ci wewnÓ trznej
  LX3  unifon do systemu 4+ n i 5+ n (model podstawowy)  
  LX3d  unifon do systemu 4+ n i 5+ n wyposaÙ ony w diodÓ × wiecÑ cÑ 
    (np. do sygnalizacji otwarcia drzwi lub zadziaÔ ania elektrozaczepu)   
  LX4  unifon z przeÔÑ cznikiem gÔ o× no× ci wywoÔ ania do systemu 4+ n i 5+ n  
  LX7  unifon do systemu 3+n  

 1.2 z ÔÑ czno× ciÑ wewnÓ trznÑ pomiÓ dzy dwoma unifonami
  LX11  unifon do systemu 5+n (posiada dodatkowy przycisk wywoÔ ania wewnÓ trznego)  

2. Unifony do systemÖ w niestandardowych

 2.1 bez ÔÑ czno× ci wewnÓ trznej
  LX6  unifon do systemu 1+ n firmy Cyfral (̃ Ö dØ )  
  LX8, LX82  unifony do cyfrowego systemu dwuprzewodowego CDü 2000 - unifony sÑ
    programowane na odpowiedni numer przez przestawienie mostkÖ w (jumperÖ w)  
  LX12  unifon do systemu 5+n z blokadÑ podsÔ uchu (wszystkie unifony
    w danej instalacji muszÑ byÒ wyposaÙ one w blokadÓ podsÔ uchu)  
  LX10/1  unifon do zestawÖ w dwuprzewodowych Laskoset bez przycisku 
    wywoÔ ania wewnÓ trznego  

 2.2 z ÔÑ czno× ciÑ wewnÓ trznÑ pomiÓ dzy dwoma unifonami
  LX10  unifon do zestawÖ w dwuprzewodowych Laskoset z przyciskiem 
   wywoÔ ania wewnÓ trznego  

Uwaga! System np. 5+ n oznacza, Ù e do okablowania naleÙ y uÙ yÒ piÓ ciu przewodÖ w wspÖ lnych dla
wszystkich unifonÖ w plus tylu przewodÖ w, ile jest zainstalowanych unifonÖ w - po jednym
przewodzie do kaÙ dego unifonu; do kaÙ dego unifonu dochodzi wiÓ c 6 przewodÖ w. Jedynie
w systemach z ÔÑ czno× ciÑ wewnÓ trznÑ do kaÙ dego unifonu dochodzi 5+ n przewodÖ w.
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