
   Jedná se o aktivní video rozbočovač signálu. Osahuje 1x vstupní (IN) 
svorky V+,V-  2  pro připojení přívodu upraveného videosignálu z 
zvonkového tabla (nebo modulu napojení ext. kamer, spínače kamer) a 3x 
výstupní (OUT) svorky V+,V-   3   pro odvod upraveného videosignálu až do 
3 videotelefonů paralelně připojených v systému. Dále obsahuje 2x 
svorkovnici sběrnice iDum (+, D, A, -)    1   pro propojení  zvonkového tabla s 
domácími telefony. Distributor je dodáván v plastové krabičce na DIN lištu o 
velikosti 4M.

Mini Video Distributor

ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

Popis: 1. 2x Svorkovnice sběrnice iDům (+, D, A, -), 2. Svorky (V+,V-) pro 
přívod upraveného videosignálu z tabla (nebo přívod z modulu napojení 
externí kamery, spínače kamer), 3. 3x Svorky V+, V- pro odvod videosignálu 
do (až) 3ks videotelefonů.
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Základní popis

Technické údaje

Provozní napětí: 15V (stejnosměrné)

Provozní teplota: +5°C až +40°C

Vlhkost: 45 až 80%

Provozní prostředí: bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

Rozměry: 71 mm x 90 mm x 66 mm (V x Š x H)

Příklad zapojení distributoru
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Systém napájejte z napájecího zdroje 15VDC jen z jednoho 
místa! Propojení sběrnice iDům mezi jednotlivými 
komponenty (telefony, tabla) je možné i mimo distributor 
pomocí svorkovnic. Distributor pro svoji funkčnost 
potřebuje být napájený 15VDC (svorky „+, - „ ).

Poznámka: Videotelefony připojené do série nemusí být připojené přes 
distributor. Při připojení telefonů do série je nutný udělat impedanční 
přizpůsobení videosignálu (více viz instal. manuál k videotelefonu Verona).
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