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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce se zabývá technickou dokumentací domovních komunika�ních systém�. 

Je zde základní popis celého systému, jednotlivé typy a provedení. Popis funk�nosti systému 

z uživatelského a technického hlediska. Zpracování elektrických schémat všech typ� komponent 

a bloková schémata r�zných typ� zapojení. Návrhy kontrolních bod� systému a ov��ovací 

parametry. Celkový návod na montáž testovaného systému, a dalších typ�. Uživatelský návod 

na obsluhu systému a údržbu systému. 

Klí�ová slova  

Zvonkové tablo; elektrický vrátný; tla�ítkové tablo; domácí telefon  

 

Abstract  

The bachelor thesis deals with the technical documentation of home communication systems. 

There is a basic description of the system, various types and design. The thesis describe the 

functionality of the system from the user and technical view. Processing and utilization all 

electrical and block diagrams, components and a lots types of connection. There are checkpoints 

proposals and authentication parameters. Overall guidance for the installation of the test system, 

and other types. Servicing and maintenance instruction manual. 
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1 Úvod 

V sou�asné dob� je vysoký rozmach domácích komunika�ních systém�. V této sfé�e je n�kolik 

typ� technologií, a� už se jedná o staré analogové provedení 4+n, nov�jší digitální dvoudrátový 

systém, až po nejnov�jší systémy p�enášející zvuk i obraz. Tento základ využívá v�tšina firem 

realizující svou �innost v tomto odv�tví. Dále je již na každé firm�, jak dokáže daný typ 

obohatit  o p�íslušenství, designové provedení, a pomocí r�zných inovací docílit snížením 

náklad� a v�tší p�ív�tivostí v��i zákazník�m.  

Bakalá�ská práce je �len�na do šesti kapitol. První kapitola je v�nována obecné problematice 

v tomto odv�tví, rozd�lení práce a definovaní cíle. Druhá kapitola popisuje �innost systému, 

používané typy a funk�nost pomocí blokového schéma. T�etí kapitola obsahuje blokové 

schémata zapojení systému, elektrické schéma elektronických modul�. �tvrtá kapitola obsahuje 

kontrolní a nastavovací p�edpisy systému, které p�i montáži pomohou jednodušeji identifikovat 

závadu a kontrolu zapojení. V páté kapitole se po celkové analýze systému zpracuje návod na 

montáž, obsluhu a údržbu systému. Šestá kapitola obsahuje souhrnné informace zjišt�né b�hem 

analýzy. 
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2 Popis �innosti systému 

Domácí dorozumívací audio-systém zvonkové tablo je tvo�en elektrickým vrátným, tla�ítkovým 

tablem, domácími telefony, elektrickým zámkem a napájecím zdrojem. Elektrický vrátný je 

hlavní modul tohoto systému, který obsahuje mikrofon a reproduktor ur�ený pro komunikaci. Je 

možné jej osadit jedním až osmi zvonkovými tla�ítky. Další rozši�ující modul je tla�ítkové 

tablo, který slouží pro v�tší po�et než osm ú�astník�. Tla�ítkové tablo je pevn� osazeno deseti 

zvonkovými tla�ítky a nemá komunikaci. Tyto moduly jsou vyráb�ny v povrchových úpravách 

lešt�ná nerez a broušená nerez. Pro montáž zvonkových tabel rozlišujeme dva typy umíst�ní a to 

umíst�ní do omítky, kdy je zvonkové tablo umíst�no do st�ny nebo se st�íškou, kde je celý 

systém p�imontován na st�nu. Domácí telefony se vyráb�jí v r�zných designových provedeních. 

Vhodný napájecí zdroj se volí dle typu zapojení a použitého p�íslušenství. 

Tento systém zapojení domácích telefon� využívá analogové více-vodi�ové zapojení 4+n, kde 

jsou 4 vodi�e spole�né pro všechny domácí telefony a další vodi� je pro každý domácí telefon 

zvláš�. Jde o jednoduché �ešení audio komunikace pro více uživatel�, je proto vhodný pro 

v�tšinu panelových dom� s po�tem 2–68 ú�astník� a lze jej využít i pro rodinné domy. Limit 68 

ú�astník� je dán montážními krabicemi, které jsou vyráb�ny pro maximáln� 7modul� a zárove� 

p�i v�tším množství ú�astník� je u tohoto systému pot�eba velké množství vodi��. Z tohoto 

d�vodu by se nejspíše volil systém s menším po�tem vodi��, nap�íklad digitální dvoudrátový 

systém.  

P�ednosti tohoto systému jsou vysoký stupe� ochrany p�ed vn�jšími mechanickými 

poškozeními, jednoduchý zp�sob instalace a design, který podtrhuje celý systém. Další 

nespornou výhodou tohoto systému je jeho rozši�itelnost o moduly, které umožní p�ístup 

pomocí kódového zámku a bezkontaktních klí�enek. Dále je to možnost použití u více-vstupých 

panelových dom�, modul pro rozlišení vyzván�ní od zvonkového tabla a zvonkového tla�ítka 

umíst�ného u bytových dve�í. 

Systém se d�lí na dva typy a to typ 16 a typ 17, p�i�emž každý má své výhody a specifika pro 

použití.  

2.1 Systém 4+n typ 16 

Tento typ využívá napájení 8V, z d�vodu kompatibility se staršími systémy TESLA, které byly 

napájeny rovn�ž nap�tím 8V. Není zde použit generátor zvon�ní, proto domácí telefon musí 

obsahovat bzu�ák. Jsou zde použity dva typy bzu�áku a to s piezoelektrickou sirénou nebo 
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mechanickým bzu�ákem. Dále je tento typ vyráb�n v provedení s elektronikou a bez 

elektroniky.  

Systém s elektronikou má p�ipojení modul�, reproduktoru a mikrofonu na konektory. Dále má 

navíc akustickou kontrolu vyzván�ní a regulaci hlasitosti reproduktoru a mikrofonu.  

Systém bez elektroniky se zase využívá u více-vstupých panelových domu, kdy je pot�eba mít 

tablo u každého vchodu.  

2.2 Systém 4+n typ 17 

Systém využívá stejnosm�rné napájení 12V a obsahuje generátor zvon�ní. Z použití generátoru 

zvon�ní plyne absence bzu�áku v domácím telefonu. Vyzván�ní je tedy p�ímo do reproduktoru 

telefonu. Tento typ je vyráb�n v provedení s elektronikou a bez elektroniky.  

Systém s elektronikou má p�ipojení modul�, reproduktoru a mikrofonu na konektory, dále pak 

regulaci hlasitosti reproduktoru a mikrofonu. Systém je napájen  st�ídavým nap�tím 14V, které 

je usm�rn�no a stabilizováno p�ímo v elektronice na stejnosm�rných 12V.  

Systém bez elektroniky se využívá u více-vstupých panelových domu, kdy je pot�eba mít tablo 

u každého vchodu.  

Pro testovací ú�ely jsem dostal k dispozici dva domácí telefony typ Verona 17A, modul 

elektrický vrátný pro dva ú�astníky a napájecí modul NM051716-S.  
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2.3 Blokové schéma funk�nosti systému 

 

Obr.  1 Blokové schéma zapojení celého systému 
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Popis zkratek na blokovém schéma obrázku 1 

VP – vidlicový p�epína� 

Zm – zesilova� mikrofonu 

G – generátor vyzván�ní 

Zv – zesilova� vyzván�ní 

Zr – zesilova� reproduktoru  

TRt, TRf, TRh, TRe – nastavovací trimr 

RE1A – relé  

Vysv�tlení blok� 

Telefon – zjednodušená bloková funkce telefonu  

Elektronika – zjednodušená bloková funkce elektroniky elektrického vrátného 

Tablo – zjednodušená bloková funkce elektrického vrátného s tla�ítky 

Po p�ivedení st�ídavého nap�tí 14V na svorky ozna�ené Napájení je toto nap�tí usm�rn�no a 

stabilizováno na 12V a tím je celý systém v provozu. Generátor zvon�ní G v bloku Elektronika 

stále generuje  vyzván�cí tón. Trimr TRf p�ipojený na generátor slouží pro nastavení frekvence 

vyzván�cího signálu, a trimr  TRh zapojený mezi generátorem G a zesilova�em Zv slouží pro 

nastavení hlasitosti vyzván�cího impulsu. P�es zesilova� Zv je tento signál zesilován.  Po 

zmá�knutí libovolného zvonkového tla�ítka v bloku Tablo za�ne vyzván�t p�íslušný telefon. A 

to tak že vyzván�cí tón z generátoru a zesilova�e Zm je p�iveden p�es zmá�knuté zvonkové 

tla�ítko na reproduktor domácího telefonu v bloku Telefon. Po vyzvednutí sluchátka dojde 

pomocí vidlicového p�epína�e k p�epnutí reproduktoru a mikrofonu telefonu na reproduktor a 

mikrofon elektrického vrátného. V této situaci lze komunikovat mezi tablem a domácím 

telefonem. Hovorový signál je zesilován zesilova�i Zm a Zr. B�hem hovoru i p�i zav�šeném 

sluchátku je možné zmá�knout tla�ítko v bloku Telefon. Toto tla�ítko aktivuje elektrický zámek 

tak že po zmá�knutí dojde k p�ivedení nap�tí na cívku v relátku RE1A. Tím dojde k p�epnutí 

relátka a p�ivedení nap�tí na elektrický zámek a odem�ení dve�í. Po zav�šení sluchátka je 

komunika�ní linka volná a p�ipravena pro další hovor. Ze zapojení tohoto systému vyplývá že 

p�i vyzvednutí sluchátka jiného domácího telefonu b�hem komunikace dojde k odposlechu 

probíhajícího hovoru. Trimry  TRt nacházející se v bloku Telefon slouží k odstran�ní zp�tné 

vazby, která m�že vzniknout p�i zav�šení sluchátka. Trimry zesilova�� TRe nacházející se 

v bloku Elektronika slouží k odstran�ní zp�tné vazby na tablu.  
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3 Celkové elektrické schéma a schémata jednotlivých elektronických 
modul� 

Na následujících blokových schématech jsou zobrazeny možné kombinace zapojení s r�znými 

p�ídavnými moduly. 

3.1 Blokové schéma zapojení elektrického vrátného a domácího telefonu 

 

Obr.  2 Základní blokové schéma zapojení [9] 

 

Na výše uvedeném schématu je zobrazeno základní zapojení s vyzván�ním pouze od 

elektrického vrátného nebo tla�ítkového tabla do sluchátka domácího telefonu.  
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3.2 Blokové schéma zapojení elektrického vrátného a domácího telefonu 

s vyzván�ním do stávajících zvonk� 

 

Obr.  3 Blokové schéma vyzván�ní do stávajících zvonk� [12] 

 

Tento typ zapojení využívá stávající zvonky jako vyzván�ní. Po zmá�knutí zvonkového tla�ítka 

na elektrickém vrátném nebo tla�ítkovém tablu dojde k vyzván�ní na stávající zvonek a 

vyzván�ní do reproduktoru telefonu v tomto p�ípad� není využito. 
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3.3 Blokové schéma zapojení elektrického vrátného, domácího telefonu a 

zvonkového tla�ítka u bytových dve�í 

 

Obr.  4 Blokové schéma zapojení s generátorem  rozlišení vyzván�ní [9] 

 

Tento typ zapojení umož�uje p�ipojit stávající zvonkové tla�ítko u bytových dve�í na vyzván�ní 

do telefonu. Vyzván�t domácí telefon lze klasicky od elektrického vrátného nebo tla�ítkového 

tabla a zárove� od zvonkového tla�ítka umíst�ného u vchodu do bytu. K tomuto �ešení je nutné 

p�ipojit p�ídavný generátor, který zajiš�uje rozlišení vyzván�ní od jednotlivých zvonkových 

tla�ítek. Tím je dosaženo toho, že uživatel ví, jestli je vyzván�ní provád�no od elektrického 

vrátného pop�. tla�ítkového tabla nebo od zvonkového tla�ítka. 
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3.4 Blokové schéma zapojení elektrického vrátného, domácího telefonu, 

generátoru rozlišujícího zvon�ní a modulem Dallas 

 

Obr.  5 Blokové schéma zapojení s modulem Dallas [11] 

 

Blokové schéma zapojení s generátorem rozlišující vyzván�ní a modulem Dallas. Dané schéma 

si lze p�edstavit bez použití p�ídavného generátoru pro rozlišení vyzván�ní. Systém Dallas 

slouží pro otevírání dve�í od zvonkového tabla, kde je umíst�n modul se �te�kou. Po p�iložení  

klí�enky obsahující identifika�ní klí� je prohledán seznam uživatel�. Po nalezení a shod� 

identifika�ního klí�e jsou dve�e otev�eny, v opa�ném p�ípad� se nic nestane. 
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3.5 Blokové schéma zapojení elektrického vrátného, domácího telefonu, 

generátoru rozlišujícího zvon�ní a modulem Kódový zámek 

 

Obr.  6 Blokové schéma s Kódovým zámkem [11] 

 

Blokové schéma zapojení s generátorem rozlišující vyzván�ní a modulem Kódový zámek. Dané 

schéma si lze p�edstavit bez použití p�ídavného generátoru pro rozlišení vyzván�ní. Modul 

Kódový zámek slouží pro otevírání dve�í od zvonkového tabla, kde je umíst�n modul 

s numerickou klávesnicí. Do kódového zámku lze naprogramovat až šest uživatelských kód�. 

Po zadání správného kódu dojde k odem�ení elektrického zámku. 
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Elektrické schéma  

P�i  p�ekreslování elektrického schématu elektroniky elektrického vrátného a následné analýzy 

desky plošných spoj� se zjistilo, že schéma neodpovídá reálnému výrobku. Špatn� ozna�ené 

konektory, chyb�jící sou�ástky. Po vyžádání aktuálního elektrického schéma byly p�edloženy t�i 

elektrické schémata. Tyto schémata byly po analýze spojeny a sou�ástky upraveny vhledem 

k reálné elektronice.  

N�která schémata nebyla dostupná v�bec, z tohoto d�vodu se muselo schéma p�ekreslit 

z osazovacího listu a desky plošných spoj�.  

3.6 Elektrické schéma domácí telefon 

 

Obr.  7 Elektrické schéma domácí telefon [13] 
 

Na elektrickém schématu telefonu je tranzistorový zesilova� mikrofonu telefonu tvo�en 

tranzistorem T1.  

Trimry TR1 a TR2 slouží pro odstran�ní zp�tné vazby. Továrn� jsou nastaveny na st�ední 

hodnotu.  

VP je vidlicový p�epína�, který slouží po vyzvednutí sluchátka k p�epnutí signálu na 

reproduktor a mikrofon. 

Na výstupy SP, MK a GND je p�ipojen reproduktor a mikrofon telefonu. 

Výstup PIEZO slouží k p�ipojení bzu�áku v��i GND, který je použit u typu 16A. 

Výstup LOCK slouží pro p�ipojení tla�ítka elektrického zámku v��i GND. 

Výstup MUTE není použit u žádného z typ� telefonu. 
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3.7 Elektrické schéma tablo elektrický vrátný 

 

Obr.  8 Elektrické schéma tablo EV [13] 

 

Tablo elektrický vrátný obsahuje mikrofon a reproduktor pro komunikaci.  

Zvonkové tla�ítka mají spole�nou svorku G, která vede vyzván�cí signál. Po zmá�knutí tla�ítka 

je signál poslán na p�íslušný domácí telefon.  

LED diody slouží pro podsvícení zvonkových tla�ítek. Hodnoty p�ed�adných odpor� R1 a R2 

jsou uvedeny v tabulce. Jednotlivé hodnoty se volí dle po�tu tla�ítek a použitých LED diod. 

Tabulka 3.1 Hodnoty p�ed�adných odpor� 
LED R1 R2 

1 - 680� 

2 - 560� 

3 680� 560� 

4 560� 560� 
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3.8 Elektrické schéma elektronika modulu elektrický vrátný 

Elektrické schéma elektroniky je rozd�leno do t�í samostatných blok�. Propojení mezi 

jednotlivými bloky je pomocí spole�né zem� GND a spole�ného napájení +12V. Další 

propojení je zna�eno šipkou, která rozlišuje odkud signál vystupuje a kde vstupuje. 

 

 

Obr.  9 Elektrické schéma elektroniky elektrický vrátný �ást 1 [13] 

 

Na první �ásti elektrického schématu elektroniky elektrického vrátného jsou zesilova�e pro 

reproduktor elektrického vrátného a reproduktor domácího telefonu. 

Zesilova� pro reproduktor modulu elektrický vrátný je tvo�en zesilova�em TBA820M. Trimr 

TR3 slouží pro odstran�ní zp�tné vazby. Továrn� je nastaven na st�ední hodnotu. 

Zesilova� pro reproduktor domácího telefonu je tvo�en tranzistorovým p�edzesilova�em T3 a 

tranzistorovým zesilova�em T2. Trimr TR4 slouží pro odstran�ní zp�tné vazby. Továrn� je 

nastaven na st�ední hodnotu. 

Konektor ozna�ený Komunikace tablo slouží pro p�ívod signálu z mikrofonu a reproduktoru 

modulu elektrický vrátný na desku s elektronikou, kde jsou dané signály zesíleny.  
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Konektor Domácí telefon slouží pro p�ipojení mikrofonu a reproduktoru k domácímu telefonu. 

Skrze tento konektor je veden signál do reproduktoru, z mikrofonu a minusové napájení na 

domácí telefon.  

�ást ozna�ená Generátor rozlišení vyzván�ní slouží k p�ipojení externího modulu generátoru. 

Ten slouží pro generování odlišného vyzván�ní p�i použití zvonkového tla�ítka u bytových 

dve�í. 

  

 

Obr.  10 Elektrické schéma elektroniky elektrický vrátný �ást 2 [13] 

 

Druhá �ást schématu obsahuje integrovaný obvod CD4093BE, který slouží pro generování 

vyzván�cího signálu. Ten je dále poslán p�es nazna�enou šipku IN k zesilova�i na obrázku 11. 

Trimr TR1 slouží pro nastavení frekvence vyzván�ní a trimr TR2 slouží pro nastavení hlasitosti 

vyzván�ní. 

Na vývody ozna�ené Napájení se p�ivede st�ídavé nap�tí 14V z napáje�e. P�ivedené napájení je 

usm�rn�no usm�r�ova�em NL1 a stabilizováno stabilizátorem ST1.  

Na konektor ozna�ený Elektrický zámek se p�ivede signál z tla�ítka domácího telefonu pro 

otevírání elektrického zámku. Tím dojde k propojení minusového pólu s plusovým skrze cívku 

relátka RE1A, které slouží pro otevírání elektrického zámku. Po p�ivedení nap�tí se p�itáhne 
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jazý�ek relé a tím dojde k otev�ení dve�í. Charakteristické bzu�ení p�i otevírání dve�í je dáno 

st�ídavým nap�tím, které prochází skrze elektrický zámek.  

 

 

Obr.  11 Elektrické schéma elektroniky elektrický vrátný �ást 3 [13] 

 

Zesilova� tvo�en obvodem NE5534 spolu s výkonovými tranzistory VT1 a VT2 slouží pro 

zesílení vyzván�cího signálu. Ten je dále p�es svorku G posílán na zvonkové tla�ítka modulu 

elektrický vrátný a tla�ítkové tablo. 

Na konektory Vyzván�ní domácí telefon se p�ipojí vodi�e vedoucí k jednotlivým telefon�m. P�i 

zmá�knutí zvonkového tla�ítka dojde k propojení a p�ivedení signálu z generátoru vyzván�ní na 

p�íslušný domácí telefon a tím dojde k vyzván�ní. 

Konektory Rozši�ující deska tla�ítkové tablo slouží pro p�ivedení nap�tí a signálu generujícího 

vyzván�ní na rozši�ující desku, která slouží pro p�ipojení rozši�ujících modul� tla�ítkové tablo. 
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3.9 Elektrické schéma tla�ítkového tabla 

 

Obr.  12 Elektrické schéma tla�ítkové tablo [13] 

 

Tla�ítkové tablo obsahuje zvonkové tla�ítka, které mají spole�nou svorku G. Tato svorka vede 

vyzván�cí signál. Po zmá�knutí tla�ítka je signál poslán na p�íslušný domácí telefon.  

LED diody slouží pro podsvícení zvonkových tla�ítek. Hodnoty p�ed�adných odpor� R1 a R2 

jsou u tla�ítkového tabla dány, protože obsahuje pevný po�et 10ti tla�ítek.  

3.10 Elektrické schéma rozši�ující desky tla�ítkového tabla 

 

Obr.  13 Elektrické schéma rozši�ující desky [13] 

 

Deska obsahuje pouze konektory pro p�ipojení jednotlivých telefon�, tla�ítkových tabel a 

p�ivedení napájení a signálu G.  
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4 Kontrolní a nastavovací p�edpisy 

Po analýze elektrického schéma elektroniky elektrického vrátného byly ur�ený body pro 

kontrolní m��ení. 

4.1 Kontrola elektroniky 

 

Obr.  14 Body m��ení elektroniky elektrického vrátného 

 

Po zapojení celého systému a p�ivedení nap�tí se provede m��ení v následujících bodech podle 

obrázku  14: 

1. M��ení vstupního nap�tí a kontrola odb�ru elektroniky p�i jednotlivých stavech. Velký 

rozsah odb�ru p�i hovoru je dán hlasitostí komunikace.  
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Tabulka 4.1 Hodnoty odb�ru elektroniky 1telefonu 

Stav Odebíraný proud [mA] Nap�tí z napáje�e [V] 

Klidový  93 ± 2% 16V 

Vyzván�ní 143 ± 3% 16V 

Vyzvednuté sluchátko 97 ± 3% 16V 

Hovor  97 - 200 ± 3% 16V 

Zmá�knutí tla�ítka el. zámku 123 ± 2%  16V 

Všechny m��ené hodnoty jsou p�i práci s jedním telefonem. Vyzván�ní na jeden 

telefon, vyzvednuté sluchátka, hovor a zmá�knutí tla�ítka elektrického vrátného. P�i 

stejných stavech a použití dvou telefon� sou�asn� se hodnoty navyšují následovn�: 

Tabulka 4.2 Hodnoty odb�ru elektroniky 2telefony 

Stav Odebíraný proud [mA] Nap�tí z napáje�e [V] 

Klidový  93 ± 2% 16V 

Vyzván�ní 159 ± 3% 16V 

Vyzvednuté sluchátka 100 ± 3% 16V 

Hovor  97 - 200 ± 3% 16V 

Zmá�knutí tla�ítka el. zámku 123 ± 2%  16V 

2. Ov��ení usm�rn�ného nap�tí. M��ícím p�ístrojem zm��íme nap�tí na usm�r�ova�i, 

dáváme pozor na dodržení polarity, která je vyzna�ena na obrázku. Toto usm�rn�né 

nap�tí by m�lo mít hodnotu 19V ± 6%. 

3. Ov��ení stabilizovaného nap�tí. M��ícím p�ístrojem zm��íme stabilizované nap�tí na 

stabilizátoru v bodech 2 a 3. Dáváme pozor na dodržení polarity, kdy bod 2 zna�í mínus 

a bod 3 plus. Toto stabilizované nap�tí by m�lo mít hodnotu 12V ± 5%. Tolerance je 

dána parametry použitého usm�r�ova�e.  

4. Ov��ení napájení integrovaného obvodu NE5534. M��ení provádíme na vývodech �. 4 a 

7 jak je zobrazeno na obrázku �. 9. Dáváme pozor na dodržení polarity. Hodnota nap�tí 

by m�la být 12V ± 5%. 

5. Ov��ení napájení integrovaného obvodu CD4093BE. M��ení provádíme na vývodech 

�. 7 a 14 jak je zobrazeno na obrázku. Dáváme pozor na dodržení polarity. Hodnota 

nap�tí by m�la být 12V ± 5%. 

6. Ov��ení napájení integrovaného obvodu TBA820M. M��ení provádíme na vývodech 

�. 4 a 6 jak je zobrazeno na obrázku. Dáváme pozor na dodržení polarity. Hodnota 

nap�tí by m�la být 12V ± 5%. 

7. Na konektoru generátoru zm��íme výstupní nap�tí. M��ení provádíme v bodech 

vyzna�ených na obrázku polaritou. Hodnota nap�tí by m�la být 12V ± 5%. 
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8. Na konektoru pro napájení rozši�ující desky zm��íme výstupní nap�tí. M��ení 

provádíme v bodech vyzna�ených na obrázku polaritou. Hodnota nap�tí by m�la být 

12V ± 5%. 

9. Na konektoru p�ipojení tabla s tla�ítky zm��íme výstupní napájení. M��ení provádíme 

v bodech vyzna�ených na obrázku. Hodnota nap�tí by m�la být 12V ± 5%. 

4.2 Frekven�ní charakteristika zesilova�� 

Další �ástí m��ení se ov��ovala frekven�ní charakteristika zesilova�� reproduktoru tabla a 

frekven�ní charakteristika zesilova�� reproduktoru domácího telefonu.  

Komunikace probíhá v komunika�ním pásmu 300 – 3400 Hz. Pro m��ení byly zvoleny hodnoty 

500Hz, 1kHz a 2,5kHz a konstantní nap�tí na generátoru 50mV. Jako referen�ní hodnota se 

zvolil 1kHz.  

 

Obr.  15 Toleran�ní pole m��ené frekven�ní charakteristiky 

 

M��ení frekven�ní charakteristiky zesilova�� reproduktoru elektrického vrátného 

P�i tomto m��ení byl reproduktor elektrického vrátného nahrazen osciloskopem a mikrofon 

telefonu generátorem a kondenzátorem, který slouží k nap��ovému odd�lení. 

 

Obr.  16 Blokové schéma m��ení frekven�ní charakteristiky zesilova�� reproduktoru EV 
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Nam��ené hodnoty nap�tí na jednotlivých frekvencích se lišily v desítkách milivoltu. Tyto 

rozdíly byly zanedbatelné, proto se nap�tí zaokrouhlilo na 3V. 

Tabulka 4.3 Nam��ené hodnoty zesilova�� reproduktoru elektrický vrátný 

Frekvence generátoru 500Hz 1000Hz 2500Hz 

Nap�tí na generátoru 50mV 50mV 50mV 

Nap�tí na osciloskopu 3,05V 3,04V 3,01V 

 

Výpo�et zesílení p�i frekvenci 1kHz: 

1

2log20
U

U
Au =          (4.1) 

Au – nap��ové zesílení 

U2 – zesílené nap�tí nam��eno osciloskopem 

U1 – nap�tí na generátoru 

dBAu

Au

56,35

05,0

3
log20

≅

=

    

Hodnoty nap�tí v krajních m��ených frekvencích 500Hz a 2,5kHz by nem�ly klesnout pod 

hodnotu 3dB vzhledem k referen�nímu nap�tí nam��eném na frekvenci 1kHz.  

Výpo�et nap�tí p�i poklesu o 3dB: 

1
20

2 10 UU

Au

∗=           (4.2) 

U2 – hodnota zesíleného nap�tí p�i poklesu o 3dB 

Au – vypo�tené zesílení sníženo o pokles 3dB 

U1 – nap�tí na generátoru 

VU

U

12,2

05,010

2

20

56,32

2

≅

∗=  

Výpo�tem se zjistila hodnota nap�tí 2,12V, pod kterou by nem�lo klesnout nap�tí p�i 

frekvencích 500Hz, 1kHz a 2,5kHz. Pokud by hodnota nap�tí klesla pod vypo�tenou 

hranici, znamenalo by to pokles v�tší než 3dB, z �ehož vyplývá závada na dané trase. 
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Závadu m�že zp�sobit nap�íklad vadný zesilova� nebo špatn� ur�ený pracovní bod 

zesilova�e.  

Z efektivního nap�tí a odporu reproduktoru m�žeme vypo�ítat jeho výkon. 

z

m

z

m

z

ef
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U

R

U

R

U
P

2

)
2

( 2

2

===         (4.3) 

Um -  polovina nap�tí na osciloskopu 

Rz – odpor reproduktoru 

WP

P

140,0

8*2

5,1 2

=

=

 

Výpo�tem jsme zjistili že výkon reproduktoru je 140mW. 

M��ení frekven�ní charakteristiky zesilova�� reproduktoru domácího telefonu 

P�i tomto m��ení byl reproduktor telefonu nahrazen osciloskopem a mikrofon elektrického 

vrátného generátorem a kondenzátorem, který slouží k nap��ovému odd�lení. Nap�tí na 

generátoru bylo konstantních 50mV. 

 

Obr.  17 Blokové schéma m��ení frekven�ní charakteristiky zesilova�� reproduktoru telefonu 

 

Nam��ené hodnoty nap�tí na jednotlivých frekvencích se lišily v desítkách milivoltu. Tyto 

rozdíly byly zanedbatelné, proto se nap�tí zaokrouhlilo na 3V. 
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Tabulka 4.4 Nam��ené hodnoty zesilova�� reproduktoru domácího telefonu 

Frekvence generátoru 500Hz 1000Hz 2500Hz 

Nap�tí na generátoru 50mV 50mV 50mV 

Nap�tí na osciloskopu 3,03V 3V 3,05V 

 

Výpo�et zesílení p�i frekvenci 1kHz: 

1

2log20
U

U
Au =          (4.4) 

Au – nap��ové zesílení 

U2 – zesílené nap�tí nam��eno osciloskopem 

U1 – nap�tí na generátoru 

dBAu

Au

56,35

05,0

3
log20

≅

=

    

Hodnoty nap�tí v krajních m��ených frekvencích 500Hz a 2,5kHz by nem�ly klesnout pod 

hodnotu 3dB vzhledem k referen�nímu nap�tí nam��eném na frekvenci 1kHz.  

Výpo�et nap�tí p�i poklesu o 3dB: 

1
20

2 10 UU

Au

∗=           (4.5) 

U2 – hodnota zesíleného nap�tí p�i poklesu o 3dB 

Au – vypo�tené zesílení sníženo o pokles 3dB 

U1 – nap�tí na generátoru 

VU

U

12,2

05,010

2

20

56,32

2

≅

∗=  

Výpo�tem se zjistila hodnota nap�tí 2,12V, pod kterou by nem�lo klesnout nap�tí p�i 

frekvencích 500Hz, 1kHz a 2,5kHz. Pokud by hodnota nap�tí klesla pod vypo�tenou 

hranici, znamenalo by to pokles v�tší než 3dB, z �ehož vyplývá závada na dané trase. 

Závadu m�že zp�sobit nap�íklad vadný zesilova� nebo špatn� ur�ený pracovní bod 

zesilova�e.  
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5 Návod na montáž, obsluhu a údržbu systému 

5.1 Domácí telefon Verona 17A 

Zásady p�i montáži domácího telefonu [1] 

- domácí telefon lze provozovat v prost�edí s teplotou +5°C až +40°C a relativní vlhkost 

do 80%, 

- odpor jednotlivých vodi�� od elektrického vrátného m�že být max. 7� (p�i použití 

m�d�ných vodi�� Ø 0,6mm 120m nebo Ø 0,8mm 240m). 

Postup p�i montáži 

Nejprve demontujeme vrchní kryt. Odšroubujeme šroubek �.1 který je 

ozna�en na obrázku. Poté kryt sv�síme sm�rem dol�, a tím se dostaneme 

k vnit�ní �ásti telefonu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr.  18 Domácí telefon [1] 

Popis vnit�ní �ásti domácího telefonu [1] 

1 – vidlicový p�epína� 

2 – trimr nastavení reproduktoru (SPK) 

3 – trimr nastavení mikrofonu (MIC) 

4 – mikrospína� spoušt�ní elektrického zámku 

5 – svorkovnice pro propojení s elektronikou elektrický vrátný  

 

 

 

Obr.  19 Domácí telefon elektronika [1] 
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Obr.  20 Popis svorkovnice domácího telefonu [1] 

 

Provedeme zapojení vodi��, podle popisu svorkovnice na obrázku 20, kde je zjednodušený 

popis desky s elektronikou.  

Svorku ozna�enou na svorkovnici telefonu �íslem 4 p�ipojíme na svorkovnici �. 2 elektrického 

vrátného nebo tla�ítkového tabla. 

Svorku ozna�enou na svorkovnici telefonu �íslem 3 p�ipojíme na svorkovnici �. 1 elektrického 

vrátného do svorky ozna�ené mínus. 

Svorku ozna�enou na svorkovnici telefonu �íslem 6 p�ipojíme na svorkovnici �. 1 elektrického 

vrátného do svorky ozna�ené �íslem 6. 

Svorku ozna�enou na svorkovnici telefonu �íslem 2 p�ipojíme na svorkovnici �. 1 elektrického 

vrátného do svorky ozna�ené �íslem 2. 

Svorku ozna�enou na svorkovnici telefonu Z p�ipojíme na svorkovnici �. 1 elektrického 

vrátného do svorky ozna�ené Z. 

Trimry pro regulaci reproduktoru a mikrofonu telefonu se nastavují pouze pokud se vyskytuje 

zp�tná vazba. P�i výskytu zp�tné vazby se doporu�uje citliv� zeslabit oba trimry, aby nedošlo 

k velkému snížení hlasitosti pouze u jedné z komunika�ních cest. Trimry jsou továrn� nastaveny 

na st�ední hodnotu.  

Po zapojení vodi�� p�ipevníme vrchní kryt telefonu zp�t, opa�ným zp�sobem než byl kryt 

sejmut. 

 



 25 

5.2 Elektrický vrátný s elektronikou 

Zásady p�i montáži zvonkového tabla [9] 

- ideální výška pro montáž zvonkového tabla je 120 – 150 cm nad zemí, 

- provozní teplota je -25°C až +40°C p�i maximální relativní vlhkosti 80%, 

- odpor jednotlivých vodi�� od elektrického vrátného m�že být max. 7� (p�i použití 

m�d�ných vodi�� Ø 0,6mm 120m nebo Ø 0,8mm 240m), 

- odpor vodi�� na ovládání elektrického zámku nesmí být ve smy�ce v�tší než 4�. 

Modul elektrický vrátný a tla�ítkové tablo zadní strana 

 

Obr.  21 Elektrický vrátný a tla�ítkové tablo zadní strana [9] 

 

P�ipojení elektrického vrátného k elektronice se provede pomocí 14ti žílového kabelu v bod� �. 

3 na desce plošných spoj� elektrického vrátného a elektroniky. Oto�ení konektoru je 

zabezpe�eno výstupkem na konektoru kabelu a vý�ezu na konektoru desky plošných spoj�. 

Tento kabel slouží k p�ivedení napájení, a propojení tla�ítek s danými domácími telefony.  
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Další propojení slouží k p�enosu zvuku na reproduktor a mikrofon pomocí 5ti žílového kabelu, 

který je p�ipojen na konektor �. 4 na elektrickém tablu a elektronice. 

Bod �. 11 na tla�ítkovém tablu slouží k propojení tla�ítkového tabla a rozši�ující desky. 

Popis elektroniky elektrický vrátný 

 

Obr.  22 Elektronika a vyzna�ené konektory 

 

Provedeme zapojení svorkovnice ozna�ené �. 1 na obrázku 22. 

Zapojení svorek ozna�ených 6, 2, mínus a Z bylo popsáno u zapojení domácího telefonu. 

Na svorky ozna�ené EZ1 a EZ2 p�ipojíme elektrický zámek. 

Svorky ozna�ené 14V slouží pro napájení celého systému. 

Svorkovnice ozna�ená �íslem 2 slouží pro zapojení vyzván�ní na jednotlivé telefony. Popis 

zapojení je u domácího telefonu.  

P�ipojení konektoru �íslo 3 a 4 je popsáno u zapojení elektrický vrátný. 
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 Svorka a konektor ozna�eny �íslem 5 slouží pro p�ipojení p�ídavného generátoru zvon�ní. Ten 

slouží pro generování odlišného vyzván�ní p�i použití zvonkového tla�ítka u bytových dve�í. 

Konektor ozna�ený �íslem 6 slouží pro napájení a signál generátoru zvon�ní na p�ídavnou 

desku, která slouží pro p�ipojení tla�ítkového tabla. Tento konektor se propojí s rozši�ující 

deskou v bod� 12 na obrázku �. 23. 

Trimry �. 7 a 8 pro regulaci reproduktoru a mikrofonu telefonu se nastavují pouze pokud se 

vyskytuje zp�tná vazba. P�i výskytu zp�tné vazby se doporu�uje citliv� zeslabit oba trimry, aby 

nedošlo k velkému snížení hlasitosti pouze u jedné z komunika�ních cest. Trimry jsou továrn� 

nastaveny na st�ední hodnotu.  

Trimr �. 9 slouží pro nastavení frekvence generátoru vyzván�ní a trimr �. 10 slouží pro 

nastavení hlasitosti vyzván�ní. 

Popis elektroniky tla�ítkové tablo 

 

Obr.  23 Rozši�ující deska pro p�ipojení tla�ítkového tabla [9] 

 

Svorkovnice ozna�ená �íslem 2 slouží pro zapojení vyzván�ní na jednotlivé telefony jako stejn� 

ozna�ená svorkovnice elektrického vrátného. Popis zapojení je u domácího telefonu.  

Konektor �. 11 slouží pro p�ipojení zvonkových tla�ítek tla�ítkového tabla. 

Konektor �. 12 slouží pro p�ivedení napájení a signálu generátoru vyzván�ní z elektroniky. 
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Rozm�ry a sestava zvonkových tabel do omítky  

Tabulka 5.1 Rozm�ry ráme�k� a montážní krabice 

po�et tla�ítek 
rozm�ry ráme�ku pod omítku 

[mm] 
rozm�ry montážní krabi�ky RZ pod ráme�ek 

[mm] 

1,2,4,6,8 235 x 115 x 54 RZ1 215 x 90 x 55 

10,11,12,14,16,18 235 x 190 x 54 RZ2 215 x 165 x 55 

20,21,22,24,26,28 235 x 265 x 54 RZ3 215 x 241 x 55 

30,31,32,34,36,38 235 x 340 x 54 RZ4 215 x 317 x 55 

40,41,42,44,46,48 235 x 415 x 54 RZ5 215 x 392 x 55 

50,51,52,54,56,58 235 x 490 x 54 RZ6 215 x 468 x 55 

60,61,62,64,66,68 235 x 565 x 54 RZ7 215 x 544 x 55 

 

Obr.  24 Složení zvonkového tabla do omítky [9] 

Rozm�ry a sestava zvonkových tabel se st�íškou  

Tabulka 5.2 Rozm�ry ráme�k� 

po�et tla�ítek rozm�ry tablo se st�íškou [mm] 

1,2,4,6,8 235 x 115 x 54 
10,11,12,14,16,18 235 x 190 x 54 

20,21,22,24,26,28 235 x 265 x 54 

30,31,32,34,36,38 235 x 340 x 54 

40,41,42,44,46,48 235 x 415 x 54 

50,51,52,54,56,58 235 x 490 x 54 

60,61,62,64,66,68 235 x 565 x 54 

 

Obr.  25 Složení zvonkového tabla se st�íškou [9] 
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Upozorn�ní [9] 

P�i použití elektrických zámk� staršího data výroby a s velkým proudovým zatížením 

m�že dojít p�i zp�tném rázu k odpálení komunika�ních zesilova�� na elektrickém 

vrátném, nebo v domácích telefonech. Proto se doporu�uje použít na tyto zámky 

varistor (	
 14V, =18V). Varistor se zapojí p�ímo na kontakty elektrického zámku.  

V p�ípad� použití stávajících zdroj� m�že dojít ke spálení LED diod sloužících 

k podsvícení jmenovek z d�vodu nestabilizovaného nap�tí. Výrobce doporu�uje použít 

stabilizovaný zdroj NM991792 nebo NM021704A.  

Výrobce doporu�uje použít vodi�e JYSTY 

5.3 Návod na obsluhu 

Uživatelská obsluha tohoto systému je velice jednoduchá. U vstupních dve�í je namontováno 

zvonkové tablo, které obsahuje modul elektrický vrátný voliteln� pak tla�ítkové tablo, 

p�ístupový systém Dallas nebo kódový zámek.  

Uživatel zmá�kne p�íslušné zvonkové tla�ítko. Funkce tohoto tla�ítka je stejná jako u 

klasického zvonku, vyzván�ní probíhá pouze p�i zmá�knutí tla�ítka. Po vyzvon�ní p�íslušného 

bytu je vy�káno na vyzvednutí domácího telefonu uživatelem. Po zvednutí domácího telefonu 

m�že dojít ke komunikaci. P�i použití tla�ítka elektrického zámku na domovním telefonu dojde 

k odem�ení elektrického zámku. Odem�ení je charakterizováno bzu�ením. Po zav�šení 

domácího telefonu je hovor ukon�en.  

P�ístupový systém Dallas slouží pro odem�ení vchodových dve�í pomocí �ipu Dallas. Po 

p�iložení �ipu ke �te�ce dojde k odem�ení dve�í, které je charakterizováno bzu�ením. 

Kódový zámek slouží pro odem�ení vchodových dve�í pomocí uživatelského kódu. Kód lze 

zadat, pokud pomalu bliká levá zelená LED dioda. Po zadání správného �íselného kódu dojde 

k odem�ení vchodových dve�í, které je charakterizováno bzu�ením. P�i chyb� v zadávání kódu 

zmá�kn�te tla�ítko *, které se nachází v levém dolním roku klávesnice.    

5.4 Návod na údržbu systému 

Celý systém je bezúdržbový. 
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6 Záv�r 

Po zapojení systému, ov��ení funk�nosti a následné analýze byl vypracován popis funk�nosti 

celého systému z hlediska uživatelského a montážního. Popis je veden tak, aby i uživatel 

pochopil jak tento systém funguje a technik p�i montáži mohl lépe analyzovat p�ípadné 

problémy v zapojení a nefunk�nosti. 

P�i zpracování elektrických schémat jednotlivých modul� byly zjišt�ny nedostatky ve správném 

ozna�ení konektor�, absence n�kterých elektrických schémat a nesouhlasu elektrických schémat 

s finálním výrobkem. Touto chybou zp�sobenou neaktuálnosti schéma a absencí aktuálního 

schématu nastal problém s kontrolním m��ením. 

Kontrolní m��ení bylo provedeny po analýze reálného elektrického schématu, které odpovídalo 

skute�nému výrobku. Pro kontrolní m��ení byly ur�eny body, které m�že technik v praxi 

odzkoušet, aby tím zjistil zda je nefunk�ní elektronika nebo je chyba v zapojení. 

Po zpracování všech materiál� a seznámením se s funk�nosti celého systému jsem mohl sestavit 

návod pro montáž, obsluhu a údržbu systému. 

V p�íloze jsou obsaženy elektrické schémata domácího telefonu, zvonkových tabel, elektroniky, 

elektronického modulu a sí�ových napáje��. Dále je zde popis jednotlivých telefon�, a tabel 

s montážním postupem. Všechny tyto zpracované materiály mají zachovanou strukturu 

dokument� firmy Czechphone.  
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