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Informace o produktu 

Domovní telefon 

ISH1030 
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Bezpečnostní pokyny 
 

!!!!    
Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným 
pracovníkem! 

 
Při práci se zařízeními se síťovou přípojkou na 230 V střídavého napětí je třeba dbát na 
bezpečnostní předpisy dle  DIN VDE 0100. 
 
Při instalaci  TCS:BUS-zařízení je třeba dbát na všeobecné bezpečnostní předpisy dle 
VDE 0800: 
 
• oddělené vedení silnoproudu a slaboproudu 
• minimální odstup 10 cm při montáži společného vedení 
• zasazení dělících můstků mezi vedení silnoproudu a slaboproudu ve společně 

užívaných kabelových rozvodech 
• použití běžných spojovacích vedení, např. J-Y (St) Y o průměru 0,8 mm 
• stávající vedení (při modernizaci) s odlišným průřezem může být použito, je-li 

zohledněn smyčkový odpor 
•  

!!!!    Napětí na TCS:BUS-žilách a a b nesmí překročit 32 V 

 
 

 
 

Obsah balení 
 

1 x  ISH1030: vrchní kryt, spodní kryt, sluchátko s přípojnou šňůrou  
1 x Informace o produktu 
1 x Návod k obsluze 
 
 
 
 

Technická data  
 

Napájecí napětí +24 V ± 8 % (přes napájecí a řídící zdroj ) 
Kryt umělá hmota, čistě bílá  
Rozměry (v mm) 214 x  94 x 65 
Váha 390 g 
Přípustná teplota pro použití:                  0 ...+ 40 °C 
Druh ochrany:                                         IP40 
 
Vstupní proud 2-drátový provoz: I(a) = 1,4 mA v klidu 
                                  3-drátový provoz:  I(a) = 0,4 mA, I(P) =1,2 mA v klidu 
maximální vstupní proud I(Pmax) = 67 mA 
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Schéma přístroje 
 

 
 

Využití 

• ISH1030 jsou komfortní domovní telefony pro objekty. Je vhodný k provozu v TCS 
audio-zařízeních  či kombinovaných audio- / video-zařízeních. 

• Na jeden BVS100 může být napojeno až 90 přístrojů. 

Stručný popis 

Základní funkce  

Přijmutí hovoru Volání od domovních dveří je signalizováno vyzváněním a 
optickým signálem (zelené LED světlo). Sejmutím sluchátka je 
vytvořeno spojení s venkovní stanicí. 

Volání z poschodí Vyzváněním je signalizováno volání od dveří bytu. 
Ukončení hovoru Zavěšením sluchátka nebo automaticky (předvolený čas, max. 5 

min) 
Otevření dveří Stiskem tlačítka „otevírání dveří“, sluchátko musí být sejmuté 
Blokování 
odposlechu 

Integrováno 

Spínání světla • tlačítkem „světlo“ 
• stiskněte tlačítko otevírání dveří se zavěšeným sluchátkem 

(pokud je funkce aktivována na venkovní stanici) 

Indikátor hovoru (zelený) 

Indikátor „zvonění 
vypnuto“ (červený) 

Funkce 

Světlo 

Otevírání dveří 

Sluchátko 

Vypínání vyzvánění 

Ovladač hlasitosti 
vyzvánění 

EIN 
 
AUS 

MAX 
 
MIN 

Přípojná šňůra ke 
sluchátku  

Reproduktor 
vyzvánění 
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Přídavné funkce 

Volba vyzvánění 13 manuelně nastavitelných tónů: pro hovor z poschodí, interní 
hovor a domovní volání ze dvou venkovních stanic 

Rozlišení volání Pro 3 různé příchozí hovory mohou být nastaveny různé tóny: pro 
interní hovor (bez možnosti výběru), hovor od vchodu a 
z poschodí (volitelný). 

Vypnout vyzvánění   
Tlačítkem „vypínání“ vyzvánění, ukazatel zvonění vypnuto 
(červené  LED) 
 

Hlasitost vyzvánění Plynule nastavitelná 
Paralelní volání Druhá vnitřní stanice zvoní při příchozím volání ze vchodu, z 

poschodí či při interním hovoru. Vyzvánění se ozývá z obou 
přístrojů. Nastavitelné manuálně nebo pomocí přístroje pro 
obsluhu. 

Řídící funkce 
 

Stisknutím tlačítka „funkce“ může být na kombinovaném přístroji 
spuštěna spínací funkce  

 

Zapojení vedení 
 

Připojení pro poschodí  
 
 
*připojení pro poschodí 
napojíme na a- nebo b-žílu 

 a) standardní připojení 
 

 

b) pouze 3 vedení* 
 

 
Paralelní připojení 
telefonů ISH1030 
 

Na každý zvonek mohou být 
naprogramovány pouze 2 vnitřní 
stanice. 
 
(Viz. informace o produktu – venkovní 
stanice, Programování již 
naprogramovaného zvonku) 
 

 
Nahrazení  TTS1 
přístrojem ISH1030 

Připojení pro poschodí připojit vždy na žílu a. Při paralelním zapojení musejí 
být nahrazeny oba telefony přístrojem ISH1030. 

 

Péče a údržba 
 

!!!!    
Zabraňte vniknutí vody do přístroje! 
Nepoužívejte drsné čistící prostředky! 

 
Čistěte přístroj suchým nebo vlhkým hadrem. 
Silnější nečistoty odstraňte jemným  čistícím prostředkem pro domácnost. 
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Servis 
 

Technické informace pro kvalifikované elektrikáře:  
• Prosíme obraťte se na našeho místního obchodního zástupce  
• Informace na www.tcs-germany.com / www.tcs-germany.cz 
 
 

 TCS HOTLINE  0700 82 74 68 54  
 (12 ct. / min při volání z německé pevné linky) 
 
 
 


