
Farebná videosúprava pre
1 účastníka. (Súprava 
obsahuje NEXA AL tablo s 1 tlačítkom, 
komunikačnú jednotku s farebnou CCTV kamerou, domáci 
videointerkom VESTA s elektronickým zvonením, sieťový 
napájač FA-GB2. Farba tabla: strieborná

NX5110/THERA
Farebná videosúprava pre 1 účastníka, 2-
vodičová nepolarizovaná digitálna 
inštalácia. (Súprava obsahuje NEXA 
INOX tablo s 1 tlačítkom, komunikačnú 
jednotku s farebnou CCTV kamerou, 
domáci videointerkom THERA s 
elektronickým zvonením, sieťový napájač 
FA-GB2. Farba tabla: strieborná

tablo s 1 tlačítkom, 

NEXA MODULAR
ALUMINIUM

VESTA 
Handsfree 
videotelefón

Rada GB2
2-vodičová 
nepolarizovaná 
digitálna 
inštalácia
 

N5110/VESTAN5220/VESTA
Farebná 
videosúprava 
pre 2 
účastníkov

x2

Rada GB2
Antivandal
2-vodičová 
nepolarizovaná 
digitálna 
inštalácia
 

Zvonenie
 
Komunikácia
 
Otvorené dvere
 
Systém zaneprázdnený

Rada GB2 2-vodičová nepolarizovaná digitálna inštalácia
 

EL632/GB2 video modul

Interkom medzi 
monitormi v byte

Interkom 
medzi bytmi

Voľba aktivácie 
vstupného panelu

Aktivácia externej 
kamery (CAM-GB2)

Presmerovanie hovoru 
na mobil cez GSM sieť

Video záznam
prichádzajúceho hovoru

Aktivácia prisvietenia
vstupného panelu

Direct call to the monitor 
set as “Guard monitor”

Výber melódie
a hlasitosti zvonenia

Language selection, simplified 
menu or intercom disable

NX5220/THERA
Farebná 
videosúprava 
pre 2 
účastníkov

GB2 MONITORY
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• Jedna jednotka pre všetky bytové 
monitory v systéme

• Ak chcete byť pripojený na akomkoľvek 
mieste inštalácie (BUS-in BUS-out)

• Slot pre SIM kartu pre GSM spojenie
• Dodáva sa s malou anténou
• Každý monitor môže mať svoje vlastné 

číslo na presmerovanie hovorov
• Možno nastaviť v troch režimoch: 

- presmerovanie vždy
- bez presmerovania
- presmerovanie v prípade nezdvihnutia

• Tlačidlá na účely testovania. stav siete a 
skúšobný hovor.

GSM-GB2

• Pripojený priamo na napájanie FA-GB2
• Zaznamenáva všetky prichádzajúce 

volania zo vstupného panelu
• Video kompozitný výstup spúšťacieho 

signálu
• Skúšobné tlačidlá pre kontrolu nahratých 

videí
• Možnosť pripojenia 2 extra kamier 

CAM-GB2 do tohto modulu
• K dispozícii iba v režime "Villa" a pre 

Vesta 7” monitory

”Building”

”Villa”

MM-GB2FA-GB2

CAM-GB2

CAM-GB2

2

2
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MM-GB2

spoločný
napájací 
zdroj

spoločný
napájací 
zdroj


