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Pos: 6 /Busc h-Ja ege r (N eust rukt ur)/ Mo dul-St ruktu r/Onli ne-D oku ment ation /Übe rschri ften (- -> Für alle D okum ent e < --)/ 1. Eb ene/S - T /Sicher heit @ 18\ mod _13 026 127 917 90_ 15.d ocx @ 103 357 @ 1 @ 1

1 Bezpečnost
Pos: 7 /Busc h-Ja ege r (N eust rukt ur)/ Mo dul-St ruktu r/Onli ne-D oku ment ation /Sicher heit (-- > Für alle Dok um ente <- -)/Wa rn hinweise /Sicher heit - 23 0 V @ 18\m od_ 130 260 681 675 0_15 .docx @ 1 033 08 @  @ 1

Varování
Elektrické napětí!
Riziko zranění s následkem smrti a nebezpečí vzniku požáru vlivem
elektrického napětí 100-240 V.
– Opravy napájecího systému 100-240 V mohou provádět pouze

autorizovaní technici!
– Před instalací/nebo demontáží odpojte přívod energie!

Pos: 8 /Busc h-Ja ege r (N eust rukt ur)/ Mo dul-St ruktu r/Onli ne-D oku ment ation /Übe rschri ften (- -> Für alle D okum ent e < --)/ 1. Eb ene/A - F /Bestim mun gsge mä ßer Geb rau ch @ 18\ mod _13 027 6332 131 6_1 5.do cx @ 1034 83 @ 1 @ 1

2 Účel použití
Pos: 9 /DinA4 - Anl eitun gen Online /Inh alt/KNX/Doo rEntry /832 20-AP- xxx/Besti mmu ngsg em aesse r Ge bra uch - 83 220 -AP-xxx- 500 @ 2 0\mo d_1 324 561 168 699 _15. docx @ 11 272 8 @  @ 1

Toto zařízení je nedílnou součástí dveřního komunikačního systému ABB-Welcome Midi
a pracuje výhradně s komponenty tohoto systému. Instalace zařízení musí být
prováděna pouze v suché místnosti.

Pos: 10 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Übe rsch rifte n ( --> Fü r alle Doku men te < -- )/1. E bene /U - Z/U mwelt @ 18\ mod _13 026 141 5896 7_1 5.d ocx @ 103 383 @ 1 @ 1

3 Ochrana životního prostředí
Pos: 11 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Umw elt ( --> Für all e Doku me nte <-- )/Hinweis e/Hinw eis - U mwelt - Hinweis Elektr oge räte @ 1 8\mo d_1 302 763 973 434 _15. docx @ 10 350 0 @  @ 1

Zvažte ochranu životního prostředí!
Použitá elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat spolu s
domovním odpadem.
– Zařízení obsahuje cenné suroviny, které lze recyklovat. Proto

zařízení zlikvidujte v příslušném sběrném dvoře.

Pos: 12 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/2 ./ABB Gera ete @ 19 \mo d_1 323 162 843 832_ 15. docx @ 11 087 5 @ 2 @ 1

3.1 Zařízení ABB
Pos: 13 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Umw elt ( --> Für all e Doku me nte <-- )/Hinweis e/Hinw eis - U mwelt - ABB Elektro ger äte @ 19\ mo d_1 3231 627 458 39_ 15.d ocx @ 110 867 @  @ 1

Veškeré obalové materiály a zařízení ABB nesou označení a zkušební pečeť pro
správnou likvidaci. Obalový materiál, elektrická zařízení a jejich součásti vždy likvidujte
prostřednictvím autorizovaných sběrných dvorů a firem zabývajících se likvidací.
Produkty ABB jsou v souladu s právními předpisy, zejména se zákony týkající se
elektronických a elektrických zařízení, a s vyhláškou REACH.
(Směrnice EU 2002/96/ES WEEE a 2002/95/ES RoHS)
(Vyhláška EU REACH a prováděcí zákon (ES) č. 1907/2006)
Pos: 18 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/1 ./Bedie nun g @ 18\m od_ 130 261 392 416 5_15 .docx @ 1 033 65 @ 1 @ 1
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4 Funkce přístroje

Pos: 19 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/2 ./Nor male r Bet rieb @ 18 \mo d_1 302 768 8209 65_ 15. docx @ 10 3540 @ 2 @ 1

4.1 Standardní funkce

Pos: 20 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/3 ./Bedie nele men te @ 20\ mod _13 232 6022 055 9_1 5.do cx @ 1 116 47 @ 3 @ 1

4.1.1 Ovládací prvky

Pos: 21 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/In halt/KNX/Do orEnt ry/83 220 -AP-xxx/Be dienel eme nte - 8 322 0-AP-xxx @ 18\ mo d_1 3032 128 536 05_ 15.d ocx @ 103 673 @  @ 1

Obr. 1 Ovládací prvky

1

3
4

2



ABB-Welcome Midi

5

Č. Funkce
1 Tlačítko komunikace

1A Toto tlačítko stiskněte do 30 sekund pro aktivaci komunikace při
příchozím hovoru a pro ukončení hovoru ho stiskněte znovu.

1B V pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro vstup do nabídky
komunikace.

2 Tlačítko odemčení
2A Toto tlačítko stiskněte pro otevření dveří.
2B Automatické odemčení: po příchozím hovoru se dveře automaticky

otevřou (Podržte toto tlačítko minimálně 10 sekund, dokud se nerozsvítí
LED podsvícení. Stejná operace funkci vypne a LED zhasne).

3 Tlačítko osvětlení
3A Zapněte osvětlení (výchozí funkce)
3B Dlouze tlačítko stiskněte po dobu 3 s pro vstup do režimu nastavení

dalších funkcí, např. volání na systémový telefon, komunikace mezi
pokoji a odemčení 2. zámku

4 Tlačítko ztlumení hlasitosti
4A V pohotovostním režimu toto tlačítko stiskněte pro ztlumení vyzvánění

vnitřní stanice.
4B V pohotovostním režimu tlačítko podržte pro ztlumení vyzvánění všech

vnitřních stanic v bytě.
4C Při příchozím hovoru toto tlačítko stiskněte pro odmítnutí hovoru.
4D Během konverzace toto tlačítko stiskněte pro ztlumení mikrofonu.

Rozsvítí se LED kontrolky označující stav ztlumení.
Pos: 22 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Steu er mod ule - Onlin e-Dok ume ntati on ( -- > Für alle Dok ume nte <- -)/ +++ ++ ++ +++ ++ S eiten umb ruch + +++ ++ ++ +++ + @ 9\m od_ 126 8898 668 093 _0. docx @ 521 49 @  @ 1
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Pos: 26 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/2 ./Bedie nakti onen @ 2 0\m od_ 1323 262 294 281 _15. docx @ 11 191 1 @ 2 @ 1

4.2 Nastavení
Pos: 27 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/3 ./Spr ech- und Videov erbi ndu ng @ 20\ mod _13 232 6236 870 0_1 5.do cx @ 1119 27 @ 3 @ 1

4.2.1 Nastavení adresy vnitřní stanice (X 200, X 100)
Pos: 28 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/In halt/KNX/Do orEnt ry/83 220 -AP-xxx/Sp rech - u nd Vide over bind ung - 8 322 0-AP-xxx @ 20\ mo d_1 3232 623 418 52_ 15.d ocx @ 111 919 @  @ 1

Krok 1: podržte tlačítko "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu

nastavení (svítí 4 LED)

Krok 2: podržte tlačítko "talk" (mluvit) po dobu 3 s pro vstup do nastavení

X200/X100.

Krok 3: stiskněte tlačítko "mute" (ztlumit) pro změnu čísla.

Hodnotu uvádí LED každého tlačítka. (Výchozí hodnota = 0)

LED kontrolka "talk" (mluvit) bliká, 0xx;

LED kontrolka "unlock" (odemknout) bliká, 1xx;

LED kontrolka "light" (světlo) bliká, 2xx;

Krok 4: podržte tlačítko  "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu nastavení (4
LED jsou vypnuté)

4.2.2 Nastavení funkce tlačítka světla

Krok 1: podržte tlačítko  "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu nastavení

(svítí 4 LED)

Krok 2: podržte tlačítko  "unlock" (odemknout) po dobu 3s pro vstup do nastavení

tlačítka světla.

Krok 3: stiskněte tlačítko  "mute" (ztlumit) pro změnu funkce.

Hodnotu uvádí LED každého tlačítka. (Výchozí hodnota = 0)

LED kontrolka "talk" (mluvit) bliká, zapnutí světla;

LED kontrolka "unlock" (odemknout) bliká, odemčení 2. zámku

024

124

22424
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LED kontrolka "light" (světlo) bliká, komunikace mezi pokoji

LED kontrolka "mute" (ztlumit) bliká, volání na systémový telefon

Krok 4: podržte tlačítko "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu
nastavení (4 LED jsou vypnuté)

4.2.3 Nastavení typu vyzvánění

Krok 1: podržte tlačítko  "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu nastavení

(svítí 4 LED)

Krok 2: stiskněte tlačítko pro změnu vyzvánění.

stiskněte tlačítko "unlock" (odemknout) pro nastavení typu vyzvánění dveřního zvonku.

stiskněte tlačítko "light" (světlo) pro nastavení typu vyzvánění komunikace mezi pokoji nebo pro
volání na systémový telefon

stiskněte tlačítko "mute" (ztlumit) pro nastavení typu vyzvánění venkovní stanice nebo stanice
systémového telefonu

Krok 3: podržte tlačítko "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu
nastavení (4 LED jsou vypnuté)

4.2.4 Nastavení opakovaného vyzvánění

Krok 1: podržte tlačítko "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu nastavení

(svítí 4 LED)

Krok 2: podržte tlačítko "mute" (ztlumit) po dobu 3 s pro opakování vyzvánění či

vypnutí opakování.
Pos: 67 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/2 ./Reini gung @ 1 9\m od_ 131 0733 980 533 _15. docx @ 10 785 3 @ 2 @ 1

Krok 3: podržte tlačítko "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu
nastavení (4 LED jsou vypnuté)
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4.2.5 Nastavení hlasitosti vyzvánění

Krok 1: podržte tlačítko  "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu nastavení

(svítí 4 LED)

Krok 2: stiskněte tlačítko  "talk" (mluvit) pro nastavení hlasitosti vyzvánění

Krok 3: stiskněte tlačítko "mute" (ztlumit) pro upravení hlasitosti vyzvánění
Pos: 67 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/2 ./Reini gung @ 1 9\m od_ 131 0733 980 533 _15. docx @ 10 785 3 @ 2 @ 1

Krok 4: podržte tlačítko  "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu nastavení (4

LED jsou vypnuté)

4.2.6 Nastavení hlasitosti hovoru

Nastavení je nutné provádět během komunikace

Krok1: podržte tlačítko "light" (světlo) po dobu 3 s pro vstup do režimu nastavení

(LED  bliká)

Krok 2: stiskněte tlačítko  "light" (světlo) pro nastavení hlasitosti
Pos: 67 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/2 ./Reini gung @ 1 9\m od_ 131 0733 980 533 _15. docx @ 10 785 3 @ 2 @ 1

Pos: 67 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/2 ./Reini gung @ 1 9\m od_ 131 0733 980 533 _15. docx @ 10 785 3 @ 2 @ 1

Krok 3: podržte tlačítko "light" (světlo) po dobu 3s pro vstup do režimu

nastavení

69 /Busc h-Ja ege r (N eustr uktu r)/ Mod ul-Str uktu r/Onlin e-D okum enta tion/St eue rmo dule - O nline-D oku ment ation (- -> Fü r alle D oku ment e < --) /++ ++ ++ ++ +++ + Seite nu mbr uch +++ ++ ++ +++ ++ @ 9\ mod _12 688 986 680 93_ 0.docx @ 5 214 9 @  @ 1
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Pos: 70 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/2 ./Ge raet eeins tellun gen @ 1 8\mo d_1 302 768 847 744 _15. docx @ 10 354 8 @ 2 @ 1

4.3 Nastavení zařízení
Pos: 71 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/3 ./Abschl usswide rsta nd @ 19\ mod _13 219 5807 990 6_1 5.do cx @ 1100 83 @ 3 @ 1

Pos: 72 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/In halt/KNX/Do orEnt ry/Bedie nun g/Abschl usswide rsta nd s etzen 83 220 -AP-xxx @ 19\ mod _13 1072 339 236 9_1 5.do cx @ 1 078 41 @  @ 1

Fig. 2:
Pos: 74 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/In halt/KNX/Do orEnt ry/Bedie nun g/M aste r/Slave Sc halte r setz en 832 20-AP-xxx @ 1 9\m od_1 310 723 320 966 _15. docx @ 10 783 3 @  @

1. Stanice
Volicí přepínač pro nastavení adresy výchozí venkovní stanice.

2. X10 X1
Volicí přepínače pro nastavení adresy (desítky a jednotky) vnitřní stanice.
X100 X200
Nastavení pomocí tlačítka "light" (světlo).

3. Funkce Master/Slave
Jako "Master" lze v bytě nastavit jen jednu vnitřní stanici (přepínač by měl být v
pozici "M/S on"). Všechny další vnitřní stanice v jednom bytě musí být nastaveny
jako "Slave" (přepínač by měl být v pozici "M/S off").

4. Zakončovací odpor
U instalací videa č i instalací v kombinaci audia a videa musí být přepínač v pozici
"RC on" na posledním zařízení vedení.

5. a   b = připojení sběrnice
= připojení dveřního zvonku

Pos: 75 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Steu er mod ule - Onlin e-Dok ume ntati on ( -- > Für alle Dok ume nte <- -)/ +++ ++ ++ +++ ++ S eiten umb ruch + +++ ++ ++ +++ + @ 9\m od_ 126 8898 668 093 _0. docx @ 521 49 @  @ 1

Pos: 76 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/Ueb ersc hrift en/1 ./Technisc he D aten @ 18 \mo d_1 302 615 863 001 _15. docx @ 10 341 6 @ 1 @ 1
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5 Technické údaje

Pos: 77 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/In halt/KNX/Do orEnt ry/83 220 -AP-xxx/ Tech nische Date n - 832 20-AP-x xx @ 1 8\m od_ 130 321 285 4559 _15 .docx @ 1 037 05 @  @ 1

Označení Hodnota
Provozní teplota -10° C - +55° C

Skladovací teplota -40° C - +70° C

Ochrana IP 30

Vodičové svorky s jedním
drátem

2 x 0,28 mm² – 2 x 0,75 mm²

Vodičové svorky s tenkým
drátem

2 x 0,28 mm² – 2 x 0,75 mm²

Napětí sběrnice 20-30 V

Rozměry 175 x 81 x 22 mm

Pos: 78 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Steu er mod ule - Onlin e-Dok ume ntati on ( -- > Für alle Dok ume nte <- -)/ +++ ++ ++ +++ ++ S eiten umb ruch + +++ ++ ++ +++ + @ 9\m od_ 126 8898 668 093 _0. docx @ 521 49 @  @ 1



ABB-Welcome Midi

11

Pos: 79 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Übe rsch rifte n ( --> Fü r alle Doku men te < -- )/1. E bene /M - O/ Mont age / Ins tallatio n @ 18\ mod _13 0261 396 611 1_1 5.do cx @ 1 033 73 @ 1 @ 1

6 Montáž / Instalace
Pos: 80 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Siche rheit (- -> Fü r alle D oku ment e < --) /War nhinweis e/Siche rheit - Nie ders pan nun gs- und 230 V-Leit ung en @ 18\ mod _13 026 178 214 91_1 5.d ocx @ 103 465 @  @ 1

Varování
Elektrické napětí!
Riziko zranění s následkem smrti a nebezpečí vzniku požáru vlivem
elektrického napětí 100-240 V.
– Nízkonapěťové kabely a kabely 100-240 V musí být nainstalovány

společně v nástěnné zásuvce!
V případě zkratu hrozí nebezpečí zatížení 100-240 V na
nízkonapěťové lince.

Pos: 81 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Siche rheit (- -> Fü r alle D oku ment e < --) /War nhinweis e/Siche rheit - Fachk enn tnisse @ 18 \mo d_1 302 774 384 017_ 15. docx @ 10 356 4 @ 2 @ 1

6.1 Požadavky na elektromontéry

Varování
Elektrické napětí!
Instalaci zařízení provádějte, pouze pokud máte potřebné
elektrotechnické znalosti a zkušenosti.
• Nesprávná instalace ohrožuje váš život a život uživatele

elektrického systému.
• Nesprávná instalace může způsobit vážné škody na majetku, např.

vlivem požáru.
Minimální nezbytné odborné znalosti a požadavky na instalaci jsou

následující:
• Řiďte se "pěti bezpečnostními pravidly" (DIN VDE 0105, EN

50110):
1. Odpojte od napájení;
2. Zajistěte zařízení proti opětovnému zapnutí;
3. Ujistěte se, že je zařízení bez napětí;
4. Proveďte uzemnění;
5. Živé části opatřete kryty nebo zábranami.

• Používejte vhodný ochranný oděv.
• Používejte pouze vhodné nástroje a měřicí zařízení.
• Zkontrolujte typ napájecí sítě (TN systém, IT systém, TT systém)

pro zajištění následujících podmínek napájení (klasické uzemnění,
ochranné uzemnění, potřebná dodatečná opatření atd.).

Pos: 82 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/In halt/KNX/Do orEnt ry/M onta ge/ Mont age hinweis e - Allg emei n @ 1 9\m od_ 131 056 367 047 8_15 .docx @ 1 077 43 @ 2 @ 1
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6.2 Obecné pokyny pro instalaci
• Přes připojenou sběrnici odpojte všechny větve elektroinstalace (např. vnitřní

stanice, venkovní stanice, systémové zařízení).
• Ovladač systému neinstalujte přímo vedle zvonkového transformátoru a jiných

napájecích zdrojů (aby nedocházelo k rušení).
• Neinstalujte kabely sběrnice systému spolu s kabely 100-240 V.
• Pro připojení vodičů otvíračů dveří a vodičů sběrnice systému nepoužívejte běžné

kabely.
• Vyhněte se mostům mezi různými typy kabelů.
• Pro sběrnici systému ve čtyřjádrovém č i vícejádrovém kabelu používejte pouze dva

vodiče.
• Při smyčkování nikdy neinstalujte vstupní a výstupní sběrnici do stejného kabelu.
• Interní a externí sběrnici nikdy neinstalujte do stejného kabelu.
Pos: 83 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Steu er mod ule - Onlin e-Dok ume ntati on ( -- > Für alle Dok ume nte <- -)/ +++ ++ ++ +++ ++ S eiten umb ruch + +++ ++ ++ +++ + @ 9\m od_ 126 8898 668 093 _0. docx @ 521 49 @  @ 1
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Pos: 84 /B usch-J aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/O nline -Doku me ntatio n/Übe rsch rifte n ( --> Fü r alle Doku men te < -- )/2. E bene /M - O/ Mont age @ 1 8\m od_1 302 615 960 458 _15. docx @ 10 342 4 @ 2 @ 1

6.3 Montáž
Pos: 85. 1 /DinA4 - Anleit ung en O nline/I nhal t/KNX/DoorE ntry/ 832 20-AP-xxx /Mo nta ge - Mo dule/ Mon tag e - Mon tage dos e -- 83 220 -AP-xxx @ 19\ mod _132 325 040 684 8_1 5.doc x @ 1 110 98 @  @ 1

Doporučená instalační výška

Demontáž

Zatáhněte za svorku na spodní části zařízení a poté otevřete kryt panelu.
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Instalační rozměry pro štěrbinové otvory

1. Ve spodní části zařízení jsou otvory pro připevnění na zeď podle výše uvedených
instrukcí.

2. Spodní část zařízení lze také připevnit ke stávající nástěnné skříni. Rozměry
kompatibilní nástěnné skříně jsou uvedeny výše.

Elektroinstalace

Připevněte spodek zařízení a připojte ho tak, jak znázorňuje obrázek. Izolovaná část
konce kabelu nesmí být delší než 10 mm.

Nastavení

Nastavte adresy preferovaných venkovních stanic a adresu vnitřní stanice na otočném
trimru (viz kapitola " Nastavení zařízení ").
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Montáž na zeď

1. Připevněte spodní část zařízení ke zdi.
2. Zaklapněte horní část zařízení do jeho spodní části: umístěte horní stranu zařízení

na zarážky a pak zatlačte spodní stranu na spodní část zařízení, dokud ji neuchytí
svorka.

Montáž do nástěnné skříně

1. Připevněte spodek zařízení ke stávající nástěnné skříni.
2. Zaklapněte horní část zařízení do jeho spodní části: umístěte horní stranu zařízení

na zarážky a pak zatlačte spodní stranu na spodní část zařízení, dokud ji neuchytí
svorka.

Instalace vnitřní stanice je nyní dokončena.
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: 94 /Bus ch-J aeg er (Neust rukt ur) /Mo dul-St rukt ur/O nline- Doku ment atio n/Steu erm odul e - Online -Doku me ntatio n ( -- > Für all e Doku me nte <-- )/+ ++ ++ +++ ++ ++ Seit enu mb ruch ++ ++ +++ ++ ++ + @ 9\mo d_1 268 898 668 093 _0.d ocx @ 521 49 @  @ 1

Pos: 95 /Di nA4 - A nleitu ngen Onlin e/In halt/KNX/Do orEnt ry/Proj ektier ung -M erkbl att/Pr ojektie rPos: 9 7 /Busc h-Ja ege r (N eust ruktu r)/ Mo dul-Str uktu r/Onli ne-D oku ment ation /Rückseit en (-- > Für alle Dok um ente <- -)/R ückseit e - Bus ch-J aeg er - Allgem ein @ 20\ mod _13 273 200 748 86_1 5.d ocx @ 137 103 @  @ 1

Upozornění
=== E nde der Liste für Tex tma rke Ba ckcove r = ==

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny, stejně jako změny v obsahu
tohoto dokumentu bez předchozího oznámení.
Podrobné specifikace odsouhlasené v době objednávky platí pro všechny objednávky.
ABB nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo neúplnosti v tomto
dokumentu.
 Vyhrazujeme si veškerá práva k tomuto dokumentu a na témata a ilustrace v něm
obsažené. Dokument a jeho obsah či jeho výňatky nesmí být třetími stranami
reprodukovány, přenášeny nebo znovu použity bez předchozího písemného souhlasu
ABB.
Copyright © 2014, ABB s.r.o., Elektro-Praga. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktujte nás

ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 364 111
Fax.: 483 364 159

Technická podpora:
Tel.: 800 800 104
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

www.abb.cz/elektropraga
www117.abb.com


