
 
 

Kamerlamp met elektronika 130.1101/SP 
 
Het hart van de MIVA installatie is deze kamerlamp met elektronica. Alle 
oproep– en signaleringscomponenten welke bij deze installatie worden 
toegepast worden op de lamp aangesloten. De lamp kan eenvoudig 
worden ingesteld of deze als master (personeelsruimte) of als slave 
(toilet) wordt gebruikt. De lamp is voorzien van een ingebouwd akoes-
tisch alarm met regelbaar volume en een potentiaalvrij wisselcontact bij 
oproep Tevens beschikt de lamp over een geheugen van 600 seconden 
in geval van stroom uitval.  
Levering kamerlamp inclusief draagraam type 130.2900, rood stee-
klampje  type 130.9520 en wit steeklampje type 130.9500 
 
      Voedingsspanning:          24VDC / 400 mA (in alarm) 
      Afmetingen:                     110x90x60 mm 
      TU artikelnummer            2506954 
 
Oproeptrekcontact 125.8600S 
 
      Trekcontact voor plaatsing in toilet. Standaard geschikt voor inbouw 
      in U40 inbouwdoos. Voorzien van geruststellampje. 
 
      Voedingsspanning:          24VDC 
      Afmetingen (hxbxd):        80x80x15mm 
      TU artikelnummer:       2035 202 
 
Katrollenset 125.8600KA 
 
      Katrollenset voor het rondspannen van het trekkoord in het  toilet. 
      Geschikt voor trekkoord met een maximale diameter van 8mm. 
 
      TU artikelnummer:       2035 384 
 
Trekkoord 125.8600TK 
 
      Trekkoord voor verlenging van het trekcontact  125.8600S.   
      Wordt met behulp van katrollen in het toilet rondgespannen. 
 
      Diameter:                         3mm 
      Kleur:                               rood 
      TU artikelnummer:       2035 343 
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 Afstelcombinatie 125.9130S 
 

Combinatie voor het afstellen van een roep. Standaard geschikt  voor 
inbouw in U40 inbouwdoos. Voorzien van geruststellampje. Indien toe-
gepast in personeelsruimte kan de combinatie worden voorzien van 
een extra zoemer. 

      Voedingsspanning:              24VDC 
      Afmetingen (hxbxd):            80x80x15mm 
      TU artikelnummer:           2677839 
 
Roepcombinatie 125.9120S 
 
      Kan in combinatie met of i.p.v. een oproeptrekcontact als extra      
      roepdrukker worden gebruikt. Standaard geschikt voor inbouw in U40 
      inbouwdoos. Voorzien van geruststellampje. 
      Voedingsspanning:              24VDC 
      Afmetingen (hxbxd):            80x80x15mm 
      TU artikelnummer:           2677821 
 
Opbouwrand 125.4200 
 
      Indien de installatie in opbouwmontage moet worden uitgevoerd      
      kan deze opbouwrand worden toegepast. Hierbij is het gebruik van de 
      adapterplaat 125.4100 noodzakelijk. 
  
      Geschikt voor de combinatie 125.8600S / 125.8130S / 125.8120S 
      Afmetingen (hxbxd):            130x112x25mm 
      TU artikelnummer:           2035 301 
 
Adapterplaat 125.4100 
 
      Benodigd voor het monteren van de combinaties in de opbouwrand 
      125.4200.  
      TU artikelnummer:           2035 319 
 
Zoemer 125.0002 
 
      Kan als extra insteekzoemer worden toegepast in de afstelcombinatie 
      125.9130S.  
      TU artikelnummer:           2035 293 
 
Voedingsunit 
 
      Gestabiliseerde voedingsunit primair 230VAC, secundair 24VDC. 
       
      015.2405T – 0,5A voeding voor 1 toilet. 
      TU artikelnummer:       2340 479 
       015.2425 – 2.5A voeding voor meerdere toiletten. 
      TU artikelnummer:       2512 499 

Wij behouden ons het recht voor, om zonder nadere kennisgeving de producten of dienstverlening te kunnen wijzigen en/of terug te trekken 
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