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1.Použití 

Tlačítkové tablo slouží pouze ke zvonění na elektrické zvonky.  Jmenovka tabla je trvale 
podsvětlená led diodou. Tablo je  dodávané v provedení" ANTIVANDAL" s montáží do omítky a 
na omítku v povrchové úpravě "broušená a leštěná nerez". Pro uchycení do omítky je pod 
zvonkové tablo dodáváme krabice do zdi RZ0.

2.Montáž

Montáž tlačítkových tabel doporučujeme vykonávat pouze kvalifikovaným firmám, které se 
montáží slaboproudé techniky zabývají.

2a) Montáž tlačítkového tabla
- tablo se montuje na omítku na místa, která jsou chráněná před deštěm a stékající vodou   
–tablo se montujte pod omítku na místa, které jsou chráněné před deštěm a stékající vodou
– doporučená poloha  je 1,50 - 1, 60 m od podlahy v prostředí s teplotou od - 20°C
do +50°C s relativní vlhkostí do 80%. 
– pro montážní krabici RZ0 (max.4 tlačítka) zhotovte otvor  o rozměrech min. 85x110 mm 
do hloubky min. 35 mm  (viz obrázek 2)
– při montáži  nejprve upevněte  krabici RZ0 ve zdi,následně přišroubujte k RZ0 rámeček
s dodanými vruty  (viz obrázek 2)
– přívodní vodiče připojte do svorkovnic  podle příslušného  montážního schématu
– upevnění modulu k rámečku ve zdi  provedete bezpečnostními šrouby , které jsou přibaleny k 
výrobku 
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3.Technické parametry 

rozměry tlačítkového tabla na zeď :V100xŠ78xH47mm
rozměry tlačítkového tabla do zdi :V123xŠ100xH33mm
rozměry montážní krabice RZ0 :V110xŠ85xH34mm:
trvalé podsvětlení : ANO
napájení : = 8V-12V 
dopuručený  zdroj : NM 991792
povrchová úprava :  nerez
počet tlačítek : 1,2,3,4

4.Typy tlačítkových tabel

TT (tlačítkové tablo) - D (do zdi) - BN (broušená nerez), TT (tlačítkové tablo) - S (stříška) - LN 
(leštěná nerez)

 Tlačítkové tablo TT-D-BN 1E + RZ                                 Tlačítkové tablo TT-S-BN 1E  
 Tlačítkové tablo TT-D-BN 2E + RZ                                 Tlačítkové tablo TT-S-BN 2E
 Tlačítkové tablo TT-D-BN 3E + RZ                                 Tlačítkové tablo TT-S-BN 3E
 Tlačítkové tablo TT-D-BN 4E + RZ                                 Tlačítkové tablo TT-S-BN 4E
 Tlačítkové tablo TT-D-LN  1E +RZ                                 Tlačítkové tablo TT-S-LN 1E
 Tlačítkové tablo TT-D-LN  2E +RZ                                 Tlačítkové tablo TT-S-LN 2E
 Tlačítkové tablo TT-D-LN  3E +RZ                                 Tlačítkové tablo TT-S-LN 3E
 Tlačítkové tablo TT-D-LN  4E +RZ                                 Tlačítkové tablo TT-S-LN 4E strana 2
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5.Popis tlačítkového tabla do zdi

6.postup při montáži tlačítkových tabel 
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7.Popis tlačítkového tabla na zeď
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1- pro montážní krabici RZ0 (max.4 tlačítka) zhotovte otvor  o rozměrech min. V110xŠ85 mm 
do hloubky min. 34 mm  (viz obrázek 6)

2- při montáži  nejprve upevněte  krabici RZ0 ve zdi

3-následně přišroubujte k  RZ0 rámeček s dodanými vruty    (viz obrázek 6)

– přívodní vodiče připojte do svorkovnic  podle přísl. montážního schématu

4– upevnění modulu k rámečku ve zdi  provedete šrouby TX20, které jsou přibaleny k výrobku
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Popis svorek tabla 

 G     : vstup (společné svorka tlačítek) 
 1-4   :  výstup pro vyzvánění(jednotlivá tlačítka) 
         :  mínus pól  tabla 
 +      :  napájení =8V-12V (podsvícení) 
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