
 4 VNF B 361

Návod na použití, montáž
a zapojení 4-modulového jmenovníku

pro tabla KARAT 2-BUS  
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1. Úvod 
4-modulový jmenovník 4 FN 231 09.1,2 je určen pro výstavbu tlačítkových tabel KARAT 2-BUS s kódovou volbou 
jako možná náhrada za popisné moduly 4 FN 230 92.1,2. Tlačítkové tablo KARAT 2-BUS s tímto jmenovníkem je 
složeno z následujících dílů:  
 
Modul EV0 KARAT 2-BUS 4 FN 230 97.1,2 modul vrátného bez vyzváněcích. tlačítek. 
   s tlačítkem podsvitu a zámkem  
Modul TM13 KARAT 2-BUS 4 FN 230 91.1,2 modul číselnice (13  tlač.) pro kódovou volbu 
4-modulový jmenovník 4 FN 231 09.1,2 4-modulový jmenovník  s podsvitem pro 75 účastníků 
Rám 4B upravený  4 FF 127 15.1,2 upravený rám pro 4-modulový jmenovník  
Rám 6B upravený  4 FF 127 17.1,2 upravený rám pro 2 moduly a 4-modulový jmenovník 
Ostatní montážní díly jako: krabice, stříšky, distanční spony atd. jsou  uvedeny v návodě 4 VNF B 345 dodávaném 
s modulem vrátného. 
 
2. Montáž  
Montáž 4-modulového jmenovníku 4 FN 231 09.1,2 realizujeme do upraveného rámu 4B jako samostatný modul 
nebo do upraveného rámu 6B  ve vertikálním či horizontálním směru. Různé varianty výstavby tabla viz na obr.1.  
 

 
Obr.1 

 
Všechny zásady montáže uvedené v návodě 4 VNF B 345 zůstávají nezměněny, nicméně je zapotřebí 
dodržet tyto odlišnosti:  
a) Pro montáž do rámu 4B je zapotřebí osadit dvě krabice 2B vedle sebe.  

V případě, že jmenovník montujeme jako přídavný k rámu 6B pro rozšíření počtu účastníků, je v levé 
krabici nutné vytvořit  průchozí otvor pro propojovací kabel podsvitu z tohoto modulu (obr.3). 

b) Pro montáž do rámu 6B je zapotřebí osadit dvě krabice 3B vedle sebe. Před osazením je nutné v krabicích 
vytvořit  otvory pro uvolnění západky modulu číselnice TM13 (viz obr.2).  
V případě, že se uvažuje pro rozšíření počtu účastníků o dalším přídavném jmenovníku v rámu 4B, je 
nutné ve spodní části levé krabice vytvořit průchozí otvor pro propojovací kabel podsvitu z tohoto 
modulu (obr.2). 

c) Štítek pro seznam jmen a kódů jednotlivých účastníků vyjmeme z modulu jmenovníku následujícím způsobem: 
- uvolníme šroubky na držácích modulu jmenovníku (8ks)  
- nadzdvihneme a vyjmeme krycí fólii a následně štítek 
- vyznačíme jména a kódy účastníků  
- opačným postupem štítek a krycí fólii opět vložíme zpět 
- dotáhneme uvolněné šroubky na držácích modulu jmenovníku (8ks) 

Pozor na správnou polohu LED podsvitu při zpětné montáži fólie a štítku. Při horizontální montáži je 
zapotřebí otočit štítek o 90°. 
Štítek je k dispozici i v elektronické podobě na www.teslastropkov.cz (vnější rozměr štítku je 173x173 
mm, štítek doporučujeme zhotovit z papíru o gramáži 120 gr/m2). 

d) 4-modulový jmenovník montujeme do příslušného rámu tak, že ho nejprve zasuneme do rámu na pevné 
západky a následně v dolní části (při horizont. montáži vpravo) přišroubujeme dvěma šroubky TORX z příbalu. 

 
4. Zapojení 
Propojovací vodiče ze 4-modulového jmenovníku 4 FN 231 09.1,2 připojíme do konektorů podle obr. 4.  
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Vytvořit otvor v případě montáže 
přídavného jmenovníku v rámu 4B

Obr.2

  

Vytvořit otvor v případě montáže 
přídavného jmenovníku k rámu 6B

Obr.3

 
 
 



 
Obr.4 

 
Upozornění pro naložení s obalem a dožitým výrobkem. 
Při výrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem zvláštního nebo nebezpečného odpadu. 
V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné sběrny na 
recyklaci.  

Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti výrobek - 
elektrozařízení nesmí být zneškodňováno spolu s nevytříděným komunálním 
odpadem. Za účelem správného zhodnocování odevzdejte výrobek na místo určené 
pro sběr elektroodpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího 
sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. Správným 
nakládáním s elektrozařízením uplynutí doby jeho životnosti přispíváte k opětovnému 
použití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním  pomáháte zachovávat 
přírodní zdroje a přispíváte k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví.   

                                                                                    
 

Z Á R U Č N Ý  L I S T 
 
  Výrobok pred odoslaním od výrobcu bol preskúšaný no napriek tomu sa môžu vyskytnúť poruchy 
spôsobené chybou materiálu alebo iným zavinením v procese výroby. V prípade, že chyby budú 
takéhoto charakteru, výrobok opravíme na vlastné náklady za predpokladu, že budú dodržané 
nasledovné podmienky: 
1. Reklamácia bude uplatnená  v záručnej dobe 
2. Výrobok bol správne namontovaný a zapojený v súlade s návodom pre montáž tohto zariadenia. 
3. Výrobok nebol poškodený nedbalým používaním 
4. K reklamácii bude predložený výrobok kompletný, čistý a so záručným listom opatreným pečiatkou 
predajne s čitateľným dátumom predaja. 
Pre záruky platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka. 
Bez dátumu predaja a pečiatky predajne je záručný list neplatný a oprava nebude uskutočnená v rámci 
záruky. Ani dodatočné zaslanie záručného listu neberieme v úvahu. K výrobku je potrebné pripojiť aj 
písomný dôvod reklamácie. 
 
Záručné a pozáručné opravy vykonáva: 
 
V SR:    TESLA STROPKOV, a.s.                                       V ČR:   TESLA STROPKOV - ČECHY, a.s. 
              Odbor riadenia kvality – reklamačné oddelenie                  503 25 Dobřenice                                 
              091 12 STROPKOV                                                            tel.: 495 800 519 
              tel.: 054/742 2494, kl. 377                                                   fax: 495 451 239               

 fax: 054/742 3362                                                                servis@teslastropkov.cz 
 odbyt@tesla.sk                                                                    www.teslastropkov.cz 
 www.tesla.sk 

 
Typ výrobku  
Dátum a podpis TK  
Dátum predaja 
podpis a pečiatka 

 
 

Dátum reklamácie    
Dátum prijatia 
do opravy 

   

Dátum opravy  
a podpis opravára 

   

Opravený výrobok 
prevzal dňa, podpis 

   

PE sáčky 
PE fólie 

Krabice 
Bal. papír 




