
 
 

• Dane wymiarowe 

• Zalecana wysokość z zastrzeżeniem innych obowiązujących przepisów. 

• Instalacja naścienna 

 

- Zamawiane oddzielnie 

Puszka 



 

• Widok z przodu 



 

Po naciśnięciu klawisze są podświetlane i emitowany jest dźwięk (który można wyłączyć 
postępując zgodnie z dedykowaną procedurą)  
1. Głośnik 
2. Ekran 5” (16:9) 
3. Dioda sygnalizacyjna wyłączenia dzwonka 

Migająca czerwona dioda = dzwonek wyłączony 
4. Programowalne klawisze dotykowe * 
5. Klawisz dotykowy otwarcia zamka * 

Migająca biała dioda = funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy aktywna 
6. Klawisz aktywacji / przełączania panelu zewnętrznego 
7. Punkty orientacyjne dla niewidomych 
8. Klawisz wyłączenia rozmowy 

Migająca czerwona dioda = połączenie w toku 
9. Mikrofon 
10. Klawisz dotykowy oświetlenia schodów / funkcji „ulubione” 
11. Klawisz rozmowy 

Migająca zielona dioda = przychodzące wywołanie 
 * Jeżeli LED migają na biało po naciśnięciu, funkcja „bezpieczny zamek” jest aktywna a 
klawisz jest wyłączony 

• Widok z przodu 

• Dostępne funkcje 

Pętla indukcyjna 
Pracownia / Gabinet 

Status zamka 
Pager 

Klawisze programowane 
Interkom domyślny 

Interkom 
Autoaktywacja panelu 

Bezpieczny zamek 



 

• Widok z tyłu 



 

• Widok z tyłu 

• Informacje o konfiguracji, instalacji itd. znajdują się w 
dokumencie Karta Techniczna oraz są dostępne do pobrania ze 
strony  

• Dane techniczne 

1. Mikroprzełącznik Slave / Master 
2. Mikroprzełącznik ON / OFF funkcji “bezpieczny zamek” 

 
Funkcję należy aktywować przy odłączonym aparacie 

3. Gniazda konfiguratorów 
4. Mikroprzełącznik ON / OFF zakończenia linii 
5. Mikroprzełącznik ON / OFF dla opcji zasilania lokalnego 
6. Zaciski podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS 
7. Zaciski do podłączenia przycisku dzwonka przy drzwiach  
8. Zaciski do podłączenia dodatkowego dzwonka (1-5M). Podłączenie musi być „punkt-

punkt” na zaciskach dodatkowego dzwonka 
9. Zaciski (2-1) do podłączenia dodatkowego zasilacza lokalnego 
10. Joystick do regulacji i konfiguracji 

• Konfiguracja 



  

Zasilanie 18-27 Vdc 

Pobór prądu w trybie stand-by 10 mA 

Maksymalny pobór prądu 250 mA 

Maks. przekrój przewodu do zacisków 2 x 1 mm2 

Temperatura pracy 5 – 40 oC 

 

• Dane techniczne 



 

Uwagi, zalecenia i prawa klienta 

Należy zapoznać się dokładnie i zastosować się do poniższych uwag i zaleceń 
oraz zachować je na przyszłość do wglądu. Nieprzestrzeganie poniższych 
zaleceń będzie skutkowało wygaśnięciem praw gwarancyjnych. 

Produkt może być instalowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i nie może 
być narażony na kontakt z wilgocią. 
Zabronione jest używanie płynów i aerozoli czyszczących 
Zabronione jest zasłanianie otworów wentylacyjnych 
Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w urządzenie 
Zabronione jest usuwanie elementów zabezpieczających z urządzeń 
Zabroniona jest instalacja urządzenia w pobliżu cieczy, pyłów, szkodliwych 
gazów oraz w innych potencjalnie szkodliwych warunkach 
Zabroniona jest instalacja urządzenia w pobliżu źródeł ciepła 

Przed każdym działaniem, pracami w obrębie systemu należy odłączyć 
urządzenie od zasilania oraz wyłączyć zasilanie systemu. 

Uwaga: instalacja, konfiguracja, uruchomienie i serwis muszą być 
realizowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 
Upewnić się, że instalacja na ścianie została przeprowadzona prawidłowo. 
Prowadzić okablowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Podłączyć przewody zasilania zgodnie z instrukcją. 
Używać wyłącznie produktów wskazanych w dokumentacji do jakiejkolwiek 
rozbudowy systemu. 


