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1. Felépítés és funkció

2. Funkciók

Zárnyitási mód választó: Bővebb információ az 5.2.1. és 5.2.2. fejezetben.

DIP kapcsolók: Bővebb információ a 6.1. fejezetben.

Csatlakozók: A BUS vonal és a zárak bekötésére szolgál.

BUS: Polaritásfüggetlen BUS csatlakozó.

PL: Külső ajtónyitó nyomógomb bemenet.

S1+, S2+: Elektromos zárak (+) kimenete.

S-: Elektromos zárak (-) kimenete. Ha külső tápegységről 
működnek a zárak, nem kell bekötni.
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3. Műszaki adatok
Zárnyitás kimenet: 12Vdc, 300mA

Teljesítmény felvétel: 1W készenléti állapotban, 12W működés közben

NO, COM feszültségmentes kontaktus: Max: 48Vdc, 1,5A

Zárnyitási idő: 1~99 másodperc, lakáskészülékről állítható

Működési hőmérséklet: -10°C~45°C

4. Felszerelés

4.1. Felszerelés es ővédő nélkül

4.2. Felszerelés es ővédővel
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4.3. Névtábla elhelyezése
Távolítsa  el  a  készülék  előlapját,  majd  helyezzük  a  címkét  a  tartóba.  Ezt  követően
helyezze  vissza  az  előlapot.  Óvatosan  távolítsa  el  az  előlapot,  nehogy  leszakítsa  a
mikrofon kábelét.

5. Vezetékezés

5.1. Alap bekötés
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5.2. Elektromos zár bekötése

5.2.1. Elektromos zár bekötése bels ő tápellátás esetén

• Normál működésű elektromos zár működtethető

• Maximálisan 12Vdc, 300mA

• A kiegészítő zárnyitó gomb nem időzíthető

• A zárnyitási mód értékét 0-ra kell állítani. (Ez az alapértelmezett beállítás)

1 elektromos zár esetén 2 elektromos zár esetén

Jumper helyzete: 

5.2.2. Elektromos zár bekötése küls ő tápegységgel

• A kiegészítő tápegységet a zárnak megfelelően kell kiválasztani.

• A kaputábla reléje 48V/1,5A AC/DC kapcsolására alkalmas.

• A kaputáblában lévő átkötőket el kell távolítani a zár csatlakoztatása előtt

• A zárnyitási módot a zár típusának megfelelően kell beállítani

1 elektromos zár esetén 2 elektromos zár esetén
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5.2.3. Zárnyitási mód beállítása a lakáskészüléken

A menüben érintse meg a

 ikont.

2 másodpercig tartsa

nyomva a  gombot.

A digitális billentyűzet
segítségével adja meg a

beállítani kívánt
paramétereket.

Zárnyitási mód beállítása

8010 Normál működésű mód

8011 Fordított működésű mód

8401~8499 Zárnyitási idő

Megjegyzés:

• Csatlakoztassa  a  VDT-591/592-es  kaputáblát  a  rendszerhez  a  beállítás  előtt.  A
beállításokat  a  kaputábla  memóriája  tárolja,  így  elegendő  egy  lakáskészüléken
elvégezni a beállításokat.

• A  fenti  példa  VDT-47M  típusú  lakáskészülékre  vonatkozik.  A  zárnyitási  mód
beállítása a lakáskészülék típusától  függően eltérhet,  ezeket megtalálja  az adott
típus kezelési útmutatójában.
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5.3. Több kaputáblás rendszer bekötése
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5.4. Több monitoros rendszer bekötése

5.4.1. Monitorok sorba f űzése

Megjegyzés:

• Négynél több monitor esetén a megnövekedett tápfelvétel miatt nagyobb 
tápegységre, vagy nagyobb keresztmetszetű vezetékre lehet szükség. Ilyen igény 
esetén forduljon viszonteladójához.
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5.4.2. DBC4A használata (csillagpontos bekötés)

Megjegyzés:

• Négynél több monitor esetén a megnövekedett tápfelvétel miatt nagyobb 
tápegységre, vagy nagyobb keresztmetszetű vezetékre lehet szükség. Ilyen igény 
esetén forduljon viszonteladójához.
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6. Beállítások

6.1. DIP kapcsolók beállítása
Összesen  2  DIP  kapcsoló  áll  rendelkezésre  az  eszköz  beállításához.  A  beállítások
módosíthatók bekötés előtt és után is.

6.2. Hívás visszajelzési mód beállítása 

Az "A" gomb megnyomásakor minden 0-tól
15-ig címzett monitor kicsöng, a "B" gomb
megnyomására  pedig  16  és  31  közötti
címzésű monitorok válaszolnak

Amikor megnyomja a hívó gombot, a kaputábla hangjelzéssel nyugtázza, hogy a monitor
kicseng. Ennek a hangjelzésnek három különböző módja van:

• [1] egyszeri hangjelzés

• [2] a kaputábla addig ad ki hangjelzést amíg a monitor nem bontja a kapcsolatot

• [3] nincs megerősítő hangjelzés
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Megjegyzés:

• 5 másodperc tétlenség vagy az „A” gomb megnyomása után a kaputábla készenléti
állapotba kapcsol.

• Ez  a  funkció  csak  a  1608-cal  vagy  ennél  nagyobb  sor számmal  kezd ődő
készülékeken érhet ő el.
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6.3. Zárnyitási id ő beállítása
A  zárnyitási  időt  1-től  30  másodpercig  lehet  beállítani.  Az  alapértelmezett  érték  1
másodperc.

Megjegyzés: 

• 5 másodperc tétlenség vagy az „A” gomb megnyomása után a kaputábla készenléti
állapotba kapcsol.

• Ez  a  funkció  csak  a  1608-cal  vagy  ennél  nagyobb  sor számmal  kezd ődő
készülékeken érhet ő el.
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7. Ajánlott vezeték és maximális távolság
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           Az Ön márkakereskedője:

A dokumentáció az importáló szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket 
vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a 
termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2016. július 27.
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