
STUDIE  NA  DOPLNĚNÍ  DA'rOVÝCH,  STA  ROZVODŮ  A DT OBJEKTU  SO O1, SO 02 A SO 05 zpsúcovúi:  D. MISCHINGER  03/2020

DT (ZVONKY)  STÁVAJíCí  STAV  - POPIS  A NÁVRHY  ŘEŠENÍ DT

Stávající  stav  neumožňuje  kontrolu  vstupu  do objektu  a bytovou  komunikaci.  Je

nainstalován  pouze  systém  tlačítkových  zvonků  drátových  či s bezdrátovým  přenosem  napájeny

baterií  v mnoha  případech  nefunkční  bez  možnosti  komunikace  s příchozím  návštěvníkem.  Při

stavu  nedozvonění  na bytovou  jednotku  jsou  zveřejněna  nouzově  telefonní  čísla  na mobilní  telefon

pracovníků  v jednotlivých  bytech,  viz.  foto

Z!LENÝ

Tento  stav  je nevyhovující,  není  možná  kontrola  ani komunikace  s návštěvou,  pro otevření

vstupních  dveří  je nutné  opustit  bytovou  jednotku  a provést  toto  manuálně.  U vstupu  do jednotlivých

bytových  jednotek  jsou  umístěna  stávající  zvonková  tlačítka  s akustickou  signalizací  pro přímý

vstup  do bytové  jednotky,  které  zůstanou  zachovány  při nové  instalaci.

NÁVRH  ŘEŠENí  DT - VARIANTA  1. - DT  audio

Tato  varianta  nabízí  řešení  stávajícího  stavu  instalací  zvonkového  tabla  s mikrofonem  a

reproduktorem  v antivandal  provedení  zasekané  pod omítku,  případně  na omítku  dle možnosti.

Tablo  může  být  podsvětlené  pro lepší  orientaci  při zhoršených  světelných  podmínkách.  Ke každé

bytové  jednotce,  popř. místnosti  pracovníků  je přiřazeno  tlačítko  s popiskou,  které  umožňuje

příchozímu  návštěvníkovi  hlasovou  komunikaci  s jednotlivými  byty.

V bytové  jednotce  jsou  umístěny  domácí  telefonní  jednotky  s vyzváněcím  tónem  a tlačítkem

umožňující  otevření  dveřního  el. zámku  a pouze  hlasovou  komunikaci  s příchozím,  viz. ilustrační

foto.  Tyto  systémy  jsou  modulární  a umožňují  variabilitu  dle počtu  tlačítek  BJ. Výhodou  proti

stávajícímu  stavu  je zvýšený  komfort  obsluhy  a komunikace,  otevření  dveří  bez  nutnosti  opuštění

BJ.

Je možné  počítat  s dovybavením  TABLA  čtečkou  RFID  čipů  nebo  karet  pro možnost  otvírání

dveří  bez  použití  klíče,  což opět  přispěje  k lepšímu  komfoíu  obsluhy  pro zaměstnance  a

zabezpečení  vstupu  do budovy.

x
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STUDIE  NA  DOPLNENÍ  DAJOVÝCH,  STA ROZVODU  A DT OBJEKTU  SO O1, SO 02 A SO 05 zpsúcovúí:  D. Miscsiixcts  03/2020

NÁVRH  ŘEŠENí  DT - VARIANTA  2. - DT  video

Tato  varianta  nabízí  komfortní  řešení  stávajícího  stavu  instalací  tabla  s videotelefonem  v

antivandal  provedení  zasekané  pod  omítku,  případně  na omítku  dle  možnosti.  Tablo  je podsvětlené

pro  lepší  orientaci  při zhoršených  světelných  podmínkách,  obsahuje  barevnou  kamerovou

jednotku,  tlačítka  se štítkem,  přísvit,  kamerový  modul  Ize nasměrovat  +2!oo. Ke každé  bytové

jednotce,  popř. místnosti  pracovníků  je přiřazeno  tlačítko  s popiskou  nebo  volací  číslo,  které

umožňuje  příchozímu  návštěvníkovi  hlasovou  komunikaci  s jednotlivými  byty.

V bytové  jednotce  jsou  umístěny  domácí  videotelefonní  jednotky  s obrazovkou,  vyzváněcím

lóiiein  a llačíL!eiii  uiiiuĚiující  uleviaeiií  dveriiíliu  el. záinku  ;a uLiiazuvuu  i lilasuvuu  kuiiiuiiikaci  S
přír,hnzím,  sti';r ili istrqř,ní  fntn Tytri  systěmy  jsni  i mridi  ilární  R I imnžňi  ijí vpiriqhiliti  idle-por.t.iitIařítpk

nutnosti  opušténi  HJ.

Je možné  počítat  s dovybavením  TABLA  čtečkou  RFID  čipů  nebo  karet  pro možnost  otvírání

dveří  bez použití  klíče,  což opět  přispěje  k lepšímu  komfortu  obsluhy  pro zaměstnance  a

zabezpečení  vstupu  do budovy.
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STUDIE  NA  DOPLNĚNÍ  DATOVÝCH,  STA  R02:VODU  A DT OBJEKTU  SO O1, SO 02 A SO 05 ZPRACOVAl:  D. Miscsnxcbs  03/2020

DATOVÁ  SÍŤ (SK)  A  SPOLEČNÁ  TELEVIZNÍ  ANTÉNA  (ST  A)

STÁVAJÍCÍ  STAV  - POPIS

Stávající  stav  rozvodu  neumožňuje  klientům  a pracovníkům  datovou  komunikaci  a
bezproblémový  příjem  televizního  signálu  DVB-T2.  SK a STA  je v současnosti  nainstalován  ve
všech  budovách  pouze  v hlavní  tzv. komunitní  místnosti  jednotlivých  bytových  jednotek.

SK chybí  datový  rozvod  v některých  místnostech  určených  pro provoz,  současně  je řešen
provizorně  bezdrátově  s nestálým  příjmem  a kvalitou.  Vzhledem  na narůstající  požadavky  na
datovou  síť (kamerový  systém,  terminály  pro docházku,  dohled  v rozvodně  el. sítě)  je síť řešena
provizorně  switchi  nebo  po el. síti systémem  Powerline.

Ší;ó}H  (B5

Rozvod STA je řešen v současnosti  TV zásuvkou  v komunitní  místnosti, pokud není v dosahu je
nouzově  doplněn bytovou  vnitřní  anténou,  která nemůže  bezproblémově  přijímat  DVB-T2  signál a její příjem
je rušen sítí mobilních sítí, el. spotřebiči  apod. a nezaručuje  klientům sledování  T\/ pokud mají vlastní
pri3imac, v pokojích klíentů není žádná instalace  STA.
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VT-D-70-TM3

<* barevný  7" LCD displej

'>  DOTYKOVÝ  LCD

'.  PAMĚřFOTEKneboVIDEA

aa hands-free

b. aínterkom'-mezíadresný,vnitřní

*:*  externItlačítkozvankuodbyto-

vých  dveří  (rozlíšení  t5nem)

a> " podpora  přesměrování  hovoru

na mobllřií  apllkací  . ,

*:*  nastaverí  v českém  menu

VT-D-43  v2

ínterkom  -mezí  adresný,  vnítřní

<* externítlačítkozvonkuodbyto-

vých  dveří  (rozlíšení  tónem)

podpora  přesměrovánl  hovoru

na mobilní  aplíkací

nastavení  v českém  menu

T-

lJ-a

hands-free

'eídemí  tlačítko  zvonku

od bytových  dveří

32x  tlačítko  pro  zvoněnl

LED přísvlt

ovládánízámku  kartou/člpem

technologJe  čtečky  EM 125kHz
barevná  kamera

10So široký  úhel  záběm

nastvení  hlasitostl

podsvícený  rámeček  pro  Jmenovku
índikace  otevřenízámku,  hovoru.

VT-D-7  v2

'.  barevný  7" LCD di!,plej

<'  hands'free

*'  dotyková  tlačítka

a'  Interkom  -  mez!  qdresný,  vnítřní

'>  extemítIačítkozvonkuodbýto-

vých  dveřl  (rozllšeni  tónem)

:  podporapřeměrováríhovaru

na mobllní  apllkacl  

*  nastavení  v českém  menu

VT-D-43-S1

<a barevný  4,3"  LCD ďsplel  :
*  sluchátko

<o interkom-meziadresný,vnitřnl

l**  extemítlačítkozvonkuodbyto-

vých  dveří  (rozlišenítónem)

o> nastavení  v českém  menu

'-  povrchavá  montáž

Ideálnído  mlst, kdeje nežádoucl hlasltý handš-lřee hovor-

VT-D-St2

o> sluchátko,pouzeaud.io

/.+ . iriterkom  ;- vnitřrí

a> externItIačítkazvonku

od bytových  dveří

%  píyvřchová  montáž



Doporučenákabeláž  ! :.  VT-SEPaVT-PS24V4A5

(VL 02-2X1/10[)1
kroucený,  nestíněný  kabel

(maxímálrídélkyvedeni  , ' i

na'ezne'evmanuá'u" <" Slučovačnapá3enIadatvr-sEP+extermzdrojVTIpS2"'ÁV4A5
minimálm  napětí  pro  : ' o> Ví-PS24V4A5  zdroj 24V, 4,5A

p70yz  B0dlli0  jB 22%/ : ' <'  maX. mOžnÝ přeneSený  prOUd sluČoVačem 5A

Rozbočovač

sběrníce

VT-BUS4A

Módul  í)řO

sběrnice  BUS

VT-IP VT-2CAM+2CCŮn/

vání  hovoru  na mobllrí

aplikaci  a možnost  i I
otevřemzámku  :

a při hovoru.

modul  pro připojerí

dvou kamer  VT-CAM

a dvou klasickýcíi

analogových  kamer

VT-STOJAN

Univerzální  stoJan
pro umístěrí

vňitřm  jednotky

na stůl.

Korppatibilmse  všemi

typy  vnitřních  jedhotek

VT-RELÉ

2 režimy  madulu:

- rozšířem  systému

o druhé  relé

pro otevřerí  zámku'
nebo

- ovládání  světla

' I 4

Kryt k povrcH'6vé

montáži  dveřnlch

jednotek  V4R,  VžlR

VE12  a VE24

PR- fKLAD  INSTALACE  A ZAPOjEN'l

2x vstupnídveře

32Xbyt  b

2 x vstupní  dveře

32X byt  b }

, , : , C

7  ' BYT5

BYT 6

,2/ BYT8 2  JI

l  o  Á  í Zvqnqkodbýtovýchdveří
Primo  na vnitřni  jednotku  Iže připojit  tlačíť-

ko pro zvonění.od  bytavýčh  dveřl. Lze na- 'l

l.. "  '  stavit jiný tórr pro zvoněni od vstupníclí
L  ' . -" dveříaoddveffbytu.

'.i VT-BUS4A

Modúl  rozbočení.  Slouží'pro  vytvořerí

oddělených  větví,pro  venkovnl  /  vnitřníjedriatk
Max.  4 oddělené  větw.

Napájení  VT-SEP a VT-PS24V4A5

Silněiší  napájenl  pro  sestavy  s větším odběrem.
Je použitý  slučovaČ a externi  zdroj:

Interkomvnítřní  "

Volánl  mezi monitory  Se stejnou  adres:íu
: max. 4 -  např.  v rámci  Jednoho  bytu.  ,

' Interkom  rnezi adresný

Pro volání  na jinou  atlresu  (do jiného  bytu)

' Ize využít  interkom  -  seznam.


