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1. ÚVOD
TESLA MPÚ 114 je pobočková telefonní ústředna pro připojení 1 státní linky
a 4 poboček (vnitřních linek) s možností automatického rozpoznání FAXu a
modemu a řadou užitečných služeb.
Ústředna je v plastové krabičce s externím síťovým adaptérem. Připojení
státní linky a poboček je provedeno US konektory RJ 11.
Stručný přehled vlastností ústředny
• Jedna státní linka
• Čtyři pobočky s impulsní nebo tónovou volbou
(možno libovolně kombinovat)
• Při výpadku sítě zůstává funkce první pobočky pro vnější spojení
zachována
• Ústředna má 1 spojnici. Pokud je vybudováno vnitřní spojení lze
sestavit ještě spojení se státní linkou. Pokud je vybudováno spojení se
státní linkou nelze volat mezi pobočkami.
• Možnost odposlechu vnitřních nebo vnějších hovorů na jiné pobočce je
vyloučena
• Různá vyzvánění pro vnitřní a vnější spojení a volání od vrátného UDV
• Vyzvánění od státní linky je možné opozdit
• Přepojení vnějšího hovoru s vyčkáním na vnitřní spojení
• Přepojení vnějšího hovoru s časovým dohledem
• Zpětný dotaz – během vnějšího hovoru je možný dotaz u jiné pobočky,
aniž je původní spojení přerušeno
• Možnost zakázání přístupu pobočky na státní linku
• Možnost přímého přístupu pobočky na státní linku
• Zakázaná čísla – možnost zakázat jednotlivým pobočkám až 10
telefonních čísel nebo směrů
• Neomezené volání pomocí hesla
• Rezervace státní linky při jejím obsazení.
• Individuální nastavení parametrů pro jednotlivé pobočky
• Zálohování nastavených parametrů ústředny v paměti EEPROM
• Při vnějším spojení prochází volba * a # do státní linky
• Povel Flash 100ms až 600 ms (nastavitelné)
• Ústředna přenáší službu CLIP na pobočku (číslo volajícího)
• Přenosová rychlost modemového spojení není ústřednou nijak
omezena
• Zabudovaná účinná ochrana proti přepětí v telekomunikační síti

2. SCHE MA ZAPOJENIU STR EDNY
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3. SIGNALIZACE
U stredna poskytuje zvukovou signalizaci pomocı rozlisenych to n˚ a
vyzva nenı, ktera usnadnuje ucastnıkovi spra vne uskutecnovat telefonnı
spojenı.
= Tony na poboc ce
Oznamovacı ton - trvaly to n
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

U stredna je pripravena na prıjem volby.

Obsazovacı ton - kra tky to n opakovane
Ä°Ä°Ä°Ä°Ä°Ä°Ä°Ä°Ä°Ä°

Ä°Ä°°°°°°°°°°°°°Ä°Ä°

Volana pobocka je obsazena nebo sluzba je
odmıtnuta.
Vyzva necı ton poboc kovy ň dva dlouhč to ny
a mezera opakovane
Volana pobocka je vyzva nena.

ÄÄÄ°°°°°°°°°°°°°ÄÄÄ°

Vyzva necı ton sta tnı ň dlouhč to ny a mezera
opakovane
Vyzva nenı od sta tnı linky.

ÄÄ°Ä°ÄÄ°°°°°ÄÄ°Ä°ÄÄ°

Vyzva necı ton vra tnďho ň dlouhy, kra tky,
dlouhy to n opakovane
Vyzva nenı, upozornenı od elektrickčho
vra tnčho
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= Vyzva nenı na poboc ce

° °°°°°°°°°°°°° ° °

Vyzva nenı vnitrnı - dve zazvonenı a mezera
opakovane
Vyzva nenı od jinč pobocky.

°°°°°°°°°°°°°

°

Vyzva necı ton sta tnı - dlouhč zazvonenı a
mezera opakovane
Vyzva nenı od sta tnı linky.

° °

°°°°°°

° °

Vyzva nenı od vra tnďho ň dlouhč, kra tkč,
dlouhč zvonenı
Vyzva nenı po stisknutı tlacıtka u elektrickčho
vra tnčho.

= Tony na poboc ce 1 pri programova nı (S99)
Z a dost o heslo
Ä°°°°°°°Ä°°°°°°°Ä°°°

Kra tky to n opakovane po 2s
U stredna oceka va spra vnč heslo.

Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä°°°

Heslo potvrzeno
Kra tky to n opakovane po 1s
U stredna je pripravena na programova nı.

°°°°°°°°Ä°Ä°Ä°°°°°°°

Odpoveš na programovou sekvenci
Tri kra tkč to ny
U stredna oceka va potvrzenı # (do 10s !).

°°°°°°°°ÄÄ°°°°°°°°°°

Potvrzenı po zada nı #
Jeden kra tky to n
Programujte da le nebo zaveste.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Neplatna sekvence
Dlouhy to n
Programova sekvence nebyla prijata.
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4. SLUZ BY

= Prıjem vola nı - telefon vyzva nı

%

Vyzvednete / prevezmete prıchozı sta tnı hovor, vnitrnı hovor
nebo vola nı od vra tnčho

Druh prıchozıho vola nı je rozlisen zp˚sobem vyzva nenı (vnitrnı, sta tnı,
prıpadne vra tny).
Pozna mka:
Pri konfiguraci ustredny je moznč nastavit, kterč pobocky
vyzva nejı pri vola nı ze sta tnı.

= Vola nı vnitrnıho uc astnıka
1..4

Vyzvednete a volte cıslo pobocky “1…az “4…

Po ukoncenı volby uslysıte vyzva necı to n (volana pobocka volna ), nebo
obsazovacı to n (volana pobocka obsazena).
Pozna mka:
Pokud ma te pri konfiguraci ustredny nastaven prımy prıstup ke
sta tnı lince (str. 19), ma te okamzite po vyzvednutı slucha tka
sta tnı oznamovacı to n (prıpadne obsazovacı to n). V tomto
prıpade musıte pred volbou cısla pobocky volit S resp. “111…
(impulsne) ň uslysıte vnitrnı oznamovacı to n ň potom volte “1…az
“4….
Upozornenı:
Pokud ota lıte s volbou dčle nez 10s dostanete obsazovacı to n.
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= Spojenı pres sta tnı linku
0

Vyzvednete a volte “0…

Po vyzvednutı se ustredna hla sı vnitrnım to nem.
Po ukoncenı volby mohou nastat dva prıpady:
a) Slysıte oznamovacı to n sta tnı ustredny ň pokracujete ve volbe
cısla na sta tnı linku.
b) Slysıte obsazovacı to n ň nema te povolen prıstup ke sta tnı lince
nebo je linka obsazena.
Pozna mka:
Pri konfiguraci ustredny je moznč nastavit, kterč pobocky nemajı
prıstup na sta tnı linku (str. 19)
Pokud je sta tnı linka obsazena, lze provčst jejı rezervaci.
= Rezervace sta tnı linky
Flash

Sta tnı linka je obsazena.

Po vyzvednutı slysıte obsazovacı to n. Do obsazovacıho to nu zadejte
povel Flash a zaveste. Pokud je sta tnı linka uvolnena pobocka kra tce
zazvonı. Sluzba je stejna pro pobocku s nebo bez prımčho prıstupu na
sta tnı.
Pozna mka:
Dčlku povelu Flash lze nastavit pro celou ustrednu (str. 15).
= Na vrat do ustredny
S
111

Ma te sta tnı to n a chcete volat pobocku ň volte S (DTMF) resp.
“111…(impulsne) a pobocku “1…az “4…

Po volbe S resp. “111…dostanete vnitrnı oznamovacı to n a m˚zete volat
pobocky, ale i pouzıvat sluzby.
Pozna mka:
Tuto sluzbu musıte pouzıt v prıpade, ze ma te nastaven prımy
prıstup ke sta tnı lince a chcete volat pobocku, prıpadne pouzıt
sluzbu ustredny, ktera se volı do vnitrnıho oznamovacıho to nu.
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= Vseobecnď vola nı
6

Vyzvednete a volte “6…

Vsechny volnč pobocky budou vyzva neny. Budete spojeni s pobockou,
ktera prvnı vyzvedne “Vola te kohokoliv.ó
Pozna mka:
Nebudou vyzva neny pobocky na kterych je definova n FAX,
MODEM nebo vra tny.
= Odposlech mıstnosti
9

Vyzvednete, volte “9…a nechte vyveseny telefon.

Po volbe “9… se pripravı sluzba pro odposlech mıstnosti. Kdyz nynı
zavola te na tuto vyvesenou pobocku nedostanete obsazovacı to n, ale
m˚zete poslouchat zvuky z okolı telefonu.
Pozna mka:
Pokud pobocka s aktivovanou sluzbou zavesı, dostane volajıcı
obsazovacı to n.
= Prepojenı sta tnı linky s vyc ka nım na spojenı
F 1..4
1 1..4

Volte v hovoru se sta tnı linkou “Flash…resp. “1…(impulsne) a
cıslo pobocky “1..4….

Po prihla senı volančho mu sdelte, ze ma hovor a zaveste. Po zavesenı
dojde k prepojenı hovoru. Behem prepojova nı slysı volajıcı na sta tnı
lince vyzva nenı pobocky.
Pozna mka:
Pokud je volany obsazen, nebo se nehla sı, ma te moznost vra tit
se k p˚vodnımu hovoru opetovnou volbou “Flash…resp. “1…(imp.)
na Vası pobocce. Pokus o prepojenı je potom moznč opakovat.
Upozornenı:
Pokud prepojujete odchozı hovor na sta tnı lince s impulsnı
volbou, nesmıte pouzıt volbu “1… (imp.) drıve nez 10s po volbe
poslednıho cısla na sta tnı.
8

= Prepojenı sta tnı linky na poboc ku s c asovym dohledem
F 1..4 (
1 1..4 (

Hovorıte se sta tnı linkou
Volte “Flash…resp. “1…(impulsne), cıslo pobocky “1..4…a
zaveste

Po volbe cısla pobocky a po zavesenı precha zı ustredna do novčho
rezimu:
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Pokud vyzva nena pobocka hovor neprevezme do 30s, vra tı se
vyzva nenı zpet na p˚vodnı pobocku (dobu vyzva nenı m˚zete
nastavit v rozmezı 10 az 90s ve vseobecnčm parametru S7,
str. 18).
Nedojde-li k vyzvednutı na tčto pobocce do 40s, je sta tnı hovor
prerusen.
Jestlize je volana pobocka obsazena, ma te moznost vra tit se
k p˚vodnımu hovoru opetovnou volbou “Flash…, resp. “1…(imp.) na
Vası pobocce.

Behem prepojova nı slysı volajıcı na sta tnı lince vyzva nenı pobocky.
Upozornenı:
Pokud prepojujete odchozı hovor na sta tnı lince s impulsnı
volbou, nesmıte pouzıt volbu “1… (imp.) drıve nez 10s po volbe
poslednıho cısla na sta tnı.
Doporuc enı:
Tato sluzba vyrazne usnadnuje a urychluje nejcasteji pouzıvanou
funkci ustredny, kterou je prepojova nı sta tnıch hovor˚ na
pobocky.
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= Neomezenď vola nı pomocı hesla
# HESLO

Vyzvednete a volte ”# HESLO a 0ž (DTMF)

Tato sluzba umoznuje tomu kdo zna heslo volat po sta tnı lince bez
omezenı. Po volbe #, hesla a “0… uslysıte to n sta tnı ustredny. Nynı
pokracujte ve volbe telefonnıho cısla. Volba nenı nicım omezena.
Pozna mka:
C tyrmıstnč heslo pro neomezenč vola nı se nastavuje
v konfiguracnım parametru S5abcd (str. 16). Z vyroby nenı toto
heslo nastaveno. V jinčm konfiguracnım parametru S6nabcde
lze naopak zaka zat vola nı az na 10 petimıstnych cısel (str. 17).
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5. PROGRAMOVA NIU STR EDNY

= Vstup do programovacıho modu
Obecne
Programova nı se prova dı pouze z pobocky 1 vyhradne to novou volbou
(DTMF).
Programova nı je chra neno heslem, kterč je z vyroby nastaveno na
“0000…. V pr˚behu programova nı se da toto heslo zmenit. Pokud heslo
zapomenete kontaktujte vyrobce.
Vlastnı poradı programovych sekvencı je libovolnč, povinnč je pouze
zacıt heslem.
Po kazdč programovč sekvenci se ozvou tri zapıpa nı, ktery se musı do
10s potvrdit krızkem (#). Odpovedı je potvrzovacı to n.
Programova nı lze kdykoliv zrusit zavesenım telefonu, ze kterčho se
programuje. Vsechny spra vne provedenč a potvrzenč sekvence budou
nove ulozeny.
S

9

9

HESLO

Vstup do programova nı
To n za dosti o heslo:
Ä°°°°°°°Ä°°°°°°°Ä
Zadejte 4-mıstnč heslo (pri doda nı je heslo
nastaveno na hodnotu “0000…)
Pokud je heslo spra vnď to n se zrychlı:
Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä

Naprogramujte libovolnou sekvenci ď .
OdpoveÚ na programovou sekvenci:
°°°°°°Ä°Ä°Ä°°°°°°

Potvr± te znakem # (do 10 s !)
U stredna posle potvrzenı:
°°°°°°ÄÄ°°°°°°°°°

Muzete pokracovat v programova nı:
Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä

11

=

Prıklad programova nı

V prıkladu je presny postup programova nı na sledujıcıch parametr˚:
1. vlozenı hesla
2. uvedenı ustredny do vychozıho (firemnıho) nastavenı
3. pripojenı vra tnčho na pobocku 3
4. zvonenı na pobocce 2 je opozdeno o 5 zazvonenı
S

9

9

HESLO

Vstup do programova nı
To n za dosti o heslo:
Ä°°°°°°°Ä°°°°°°°Ä
Zadejte 4-mıstnč heslo
Pokud je heslo spra vnď to n se zrychlı:
Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä

S

0

0

Vychozı nastavenı ustredny
OdpoveÚ na programovou sekvenci:
°°°°°°Ä°Ä°Ä°°°°°°

Potvr± te znakem # (do 10 s !)
U stredna posle potvrzenı:
°°°°°°ÄÄ°°°°°°°°°

Muzete pokracovat v programova nı:
Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä

S

3

1

Vra tny je na pobocce 3
OdpoveÚ na programovou sekvenci:
°°°°°°Ä°Ä°Ä°°°°°°

Potvr± te znakem # (do 10 s !)
U stredna posle potvrzenı:
°°°°°°ÄÄ°°°°°°°°°

Muzete pokracovat v programova nı:
Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä°°°Ä

4

2

5

Zvonenı na pobocce 2 je opozdeno o 5
zazvonenı
OdpoveÚ na programovou sekvenci:
°°°°°°Ä°Ä°Ä°°°°°°

Potvr± te znakem # (do 10 s !)
U stredna posle potvrzenı:
°°°°°°ÄÄ°°°°°°°°°

Zavesenım koncı programova nı
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6. PARAMETRY

= Vseobecnď parametry
S 00

Firemnı nastavenı

U stredna je nastavena do vychozıho firemnıho nastavenı.

S 2x

FAX nebo MODEM na pobocce 2

x = 0 FAX nebo MODEM nenı pripojen (firemnınastavenı)
x = 1 FAX nebo MODEM je pripojen
Pozna mka:
FAX i MODEM, ktery vola do Vası ustredny m˚ze byt na druhč
strane nastaven tak, ze vysıla dopredny signa l ohlasujıcı, ze bude
na sledovat vlastnı faxova nebo modemova relace. Toho lze
vyuzıt k automatickčmu prepojenı na FAX nebo MODEM bez
za sahu obsluhy.
Pocet zazvonenı pred vyzvednutım se rıdı parametrem S8x
(str. 18).
FAX nebo MODEM m˚ze byt pripojen pouze k pobocce 2.
Pokud nenı FAX nebo MODEM aktivova n (x = 0) lze na pobocku
pripojit bezny telefonnı prıstroj a pobocka se bude chovat
standardne.

S 4x

dčlka Flash - spolecna pro vsechny pobocky

x = 1 az 6
1 = 100ms, 2 = 200ms, ď ,6 = 600ms
Pozna mka:
Nekterč telefonnı prıstroje vysılajı jinou dčlku Flash nez 100ms,
ktera je v C eskč republice normalizova na. Touto sluzbou lze
nastavit spolecne pro vsechny pobocky vyhodnocenı povelu
Flash v rozmezı 100 az 600ms.
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S 3x

Vra tny na pobocce 3

x = 0 Vra tny nenı pripojen (firemnınastavenı)
x = 1 Vra tny je pripojen
Upozornenı:
Vra tny m˚ze byt pripojen pouze k pobocce 3. Pokud je vra tny
aktivova n (x = 1) ma pobocka zmenenč vlastnosti, vra tny ma
prednost i pred sta tnı linkou:
- na pobocce vra tnčho nezvonı sta tnı linka
- pokud zvonı sta tnı linka (FAX nebo MODEM nenı aktivova n) a je
vyzvednut vra tny, zvonenı sta tnı linky je ignorova no a pobocky
jsou vyzva neny od vra tnčho. Teprve po ukoncenı spojenı
pobocky s vra tnym lze vyzvednout sta tnı linku na pobocce
- pokud sta tnı linka automaticky vyzvedne (FAX nebo MODEM je
aktivova n) a je vyzvednut vra tny, prıchozı hovor je zrusen
- pokud je veden z pobocky hovor se sta tnı linkou dojde pri
vyzvednutı vra tnčho k upozornenı do hovoru a po zavesenı jsou
vyzva neny vsechny pobocky od vra tnčho
- na pobocku vra tnčho lze prepojovat
- ostatnı pobocky jsou pri vola nı vra tnčho vyzva neny to nem
vra tnčho (¾ = ¾)
Pozna mka:
Pokud nenı vra tny aktivova n (x = 0) lze na pobocku pripojit bezny
telefonnı prıstroj a pobocka se bude chovat standardne.

S 5abcd

Heslo pro neomezenč vola nı

a,b,c,d = 0 az 9
Pozna mka:
V konfiguraci ustredny m˚zete v parametru S6n zaka zat vola nı
na 10 az petimıstnych cısel (str. 17). Pomocı hesla pro
neomezenč vola nı lze toto opra vnenı zrusit a volat kamkoliv.
Z vyroby ve firemnım nastavenı toto heslo nenı definova no.
Pouzitı sluzby neomezenčho vola nı pomocı hesla je na str. 12.
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S6nabcde

Zaka zana cısla

n = 0 az 9 poradı zaka zančho cısla v tabulce
a,b,c,d,e = 0 az 9, lze vytvorit 1 az 5mıstnč zaka zanč cıslo
Pozna mka:
Pomocı zaka zanych cısel m˚zete omezit vola nı pobocek na
neza doucı cısla napr. 0906. Zaka zana cısla jsou spolecna pro
celou ustrednu. C ım je zaka zanč cıslo kratsı, tım je za kaz
univerza lnejsı. Zaka zana cısla lze obejıt heslem pro neomezenč
vola nı (str. 16). Z vyroby nejsou za dna cısla zaka za na.
Prıklad 1:
n=1, a=0, znamena , ze:
druhč zaka zanč cıslo je “0…, tedy vsechny pobocky majı zaka za no
volat mezimesto, tım i 0906 a veskerč mobily (0601, 2, 3, 4ď ).
Prıklad 2:
n=5, a=1, b=4, c=1, d=1, e=7 znamena , ze:
sestč zaka zanč cıslo je “14117…, tedy vsechny pobocky majı
zaka za no volat informacnı sluzbu “Recepta r pro d˚m a zahradu….
Tabulka zaka zanych cısel (dle prıkladu)
n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

a

b

c

d

e

4

1

1

7

0

1
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S 7x

Max. doba zvonenı po prepojenı

x = 1 az 9 => 10 az 90s
Pozna mka:
Pokud pouzijete prepojenı s casovym dohledem, tato sluzba
nastavuje dčlku zvonenı v rozsahu 10 az 90s. Z vyroby je dčlka
zvonenı nastavena na 30s.

S 8x

Pocet zvonenı pro automatickč vyzvednutı

x = 2 az 8
Pozna mka:
Automatickč vyzvednutı se pouzıva pro automatickč prepojenı na
FAX nebo MODEM. Automatickč vyzvednutı je z vyroby
nastaveno na 2 zvonenı (mčne nez 2 zvonenı nenı povoleno).

S9abcd Programova nı novčho hesla
a,b,c,d = 0 az 9
Pozna mka:
Firemnı heslo nastavenč z vyroby je 0000.
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= Linkovď parametry
1px

Prıstup pobocek na sta tnı linku

p = cıslo pobocky 1 az 4
x = 0 nenı povolen
x = 1 je povolen (firemnınastavenıpro vsechny pobocky)

2px

Prımy prıstup na sta tnı linku

p = cıslo pobocky 1 az 4
x = 0 nenı prımy prıstup (firemnınastavenıpro vsechny pobocky)
x = 1 je prımy prıstup
Pozna mka:
Po vyzvednutı pobocky jste prımo spojeni se sta tnı linkou.
Nastavenı je vhodnč pro uzivatele, kterı preva zne volajı ven
z ustredny ň nemusı sta le predta cet “0….

3px

Zvonenı pobocky ze sta tnı linky

p = cıslo pobocky 1 az 4
x = 0 nezvonı
x = 1 zvonı (firemnınastavenıpro vsechny pobocky)

4px

Opozdenı zvonenı ze sta tnı linky

p = cıslo pobocky 1 az 4
x = 0 az 9 zazvonenı (firemnınastavenıx=0 pro vsechny pobocky)
Pozna mka:
Opozdenı “0… znamena , ze vyzva nenı sta tnı linky je kopırova no
na pobocku. Pokud je zpozdenı 3 znamena to, ze jsou vynecha na
tri prvnı zvonenı a potom na sleduje kopırova nı vyzva nenı.
17

7. SEZNAM SLUZ EB

= Sluz by v oznamovacım tonu
volba
0
1..4
6
9
S99
#HESLO

funkce
Spojenı pres sta tnı linku
Vola nı vnitrnıho ucastnıka na pobocce 1 az 4
Vseobecnč vola nı
Odposlech mıstnosti
Vstup do programova nı
Neomezenč vola nı

str.
7
6
9
9
13
12

= Sluz by v obsazovacım tonu
volba

funkce

Flash

Rezervace sta tnı linky

str.
7

= Sluz by v hovoru
volba
Flash
1(imp.)
1

funkce

str.

Prepojenı, zpetny dotaz

10

= Sluz by v prımďm prıstupu na sta tnı
volba
S
111(imp
.)

funkce

str.

Na vrat k vnitrnımu oznamovacımu to nu

18
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8. SEZNAM PROGRAMOVY CH SEKVENCI
Programuje se z pobocky 1. Vstup do programu S99

= Vseobecnď parametry
rozsah firemnı
S00
S2x
S3x
S4x
S5abcd
S6nabcde
S7x
S8x
S9abcd

Firemnı nastavenı
FAX nebo MODEM na pobocce 2
Vra tny na pobocce 3
Dčlka FLASH
Heslo pro neomezenč vola nı
Zaka zana cısla
Max. doba zvonenı po prepojenı
Pocet zvonenı pro aut. vyzvednutı
Programova nı novčho hesla

0¸1
0¸1
1¸6
0¸9
0¸9
1¸9
2¸8
0¸9

0
0
1
nenı
nejsou
3
2
0000

str.
15
15
16
15
16
17
18
18
18

= Linkovď parametry

1px
2px
3px
4px

Prıstup pobocky na sta tnı
Prımy prıstup pobocky na sta tnı
Zvonenı pobocky ze sta tnı
Opozdenı zvonenı pobocky ze sta tnı

p– poboc ka 1 ¸ 4

19

rozsah
0¸1
0¸1
0¸1
0¸9

firemnı
p1¸4 ma
p1¸4 nema
p1¸4 zvonı
0

str.
19
19
19
19

9. TECHNICKÉ PARAMETRY
Ústředna
Typ
Pracovní poloha
Rozměry
Hmotnost

TESLA MPÚ 114
Libovolná
110x170x50 mm
280 g

Napájecí zdroj (adaptér)
Napájecí napětí
Příkon
Hmotnost
Jištění

230 V~ (+15%, -10%)
max. 10 VA
390 g
tepelné, odolnost proti zkratu

Státní linky
Počet
Impedance a volba

1
dle koncového zařízení na pobočce

Pobočky
Počet
Impedance
Volba
Vyhodnocení Flash
Odpor účastnického
vedení
Útlum pobočka - pobočka
Vyzvánění

4
600 Ω ± 20%
impulsní, tónová DTMF
30 ÷ 180 ms
max. 500 Ω
typ. 4 dB
min. 50 Vef, 50Hz
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