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KOMPONENTY A ROZMĚRY
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INSTALACE PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ

ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU AC
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POMOCNÉ TLAČÍTKO VIDEOMONITORU (ZAPOJENÍ NA VIDEOMONITORU)

DVOJE VSTUPNÍ DVEŘE
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INSTALAČNÍ ÚCHYTKA
K instalaci zvolte rovnou, kompaktní a pevnou stěnu. Mějte na paměti rozměry videomonitoru, který 
se následně připojí k instalační úchytce. Umístěte úchytku od zdrojů přímého světla k zamezení 
nežádoucích světelných efektů (odrazy, ...). Vyhněte se také silným zdrojům tepla, vlhkosti, páry, které 
mohou mít vliv na životnost přístroje.

Rozměry videomonitoru a instalační 
úchytky videomonitoru

60 mm
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210 mm

4 mm

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE
NAPÁJECÍ ZDROJ

1 Montáž na lištu DIN 2

Konzultujte bezpečností instrukce na konci tohoto dokumentu. Chraňte napájecí zdroj dodržováním 
norem vztahujících se k elektrickým instalacím.
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VIDEOMONITOR

VSTUPNÍ PANEL

1 2

Doba aktivace el. 
zámku

Hlasitost vstup. 
panelu

0,3 Seg 3 Seg 6 Seg

3

Nezapomeňte nastavit 
hlasitost a dobu aktivace 
elektrického zámku, a to 
před upevněním vstupního 
panelu na stěnu.

NASTAVENÍ VSTUPNÍHO         
PANELU:
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45 mm

11 mm

4

6 Jmenný štítek

5

TECHNICKÉ PARAMETRY

VIDEOMONITOR

NAPÁJECÍ ZDROJ

REFERENCE: 9620022 ALC-260

SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ:
Napětí: 100-240 V~50/60Hz

Proud: 0.88 A (max.)

VÝSTUPY:
Napětí: 18 V

Proud: 2 A (max.)

PROVOZNÍ TEPLOTA: 0.. +45 OC

REFERENCE: 9630069 MVC-132

OBRAZOVKA: 7” BAREVNÉ TFT LCD

NAPÁJENÍ: DC18V/1.5A

SPOTŘEBA: ≤3W (v klidovém režimu); ≤10W 
(v činnosti)

VYZVÁNĚCÍ MELODIE: 9 melodií

MONTÁŽ: Povrchová
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Nic nefunguje

Ověřte, že LED napájecího zdroje nesvíti.
a) Ověřte napětí sítě b) Odpojte svorky +, 
- napájecího zdroje a ověřte, zda napětí 
na svorkách je 18V DC. Není-li na daných 
svorkách napětí, napájecí zdroj může mít 
závadu. V opačném případě ověřte, zda 
není v zapojení +,- v instalovaných přístrojích 
zkrat.

Nelze provést volání ze vstupního panelu. 
Vstupní panel nemá napájení

(Je-li mezi svorkami 1,2 vstupního panelu 
napětí 15-18Vdc, pokračujte k následujícímu 
kroku).
Odpojte vodiče 1 a 2 videomonitoru a ověřte 
napětí na svorkách. Je-li napětí správné, 
ověřte vodiče mezi videomonitorem a 
vstupním panelem. Není-li napětí správné, 
videomonitor může mít závadu.

Nelze provést volání ze vstupního panelu
Ověřte, zda je zařízení instalováno v rámci 
funkčních parametrů. Ověřte vzdálenosti, 
uvedené na první stránce, a také typy 
vodičů.  Nenacházíte-li závadu, vstupní 
panel může mít závadu.

Vstupní panel není ve videomonitoru slyšet
Nastavte hlasitost pomocí regulátoru 
hlasitosti na videomonitoru. Nenacházíte-li 
závadu,  videomonitor nebo vstupní panel 
mohou mít závadu.

Ve vstupním panelu není slyšet videomoni-
tor

Nastavte hlasitost pomocí regulátoru 
hlasitosti ve vstupním panelu. Nenacházíte-
li závadu, videomonitor nebo vstupní panel 
mohou mít závadu.

Napětí v elektrickém zámku je velmi nízké
Vstupní panel vydává napěťový impulz, 
následovaný udržovacím napětím. 
Napěťový impulz nelze změřit multimetrem, 
a případné měření bude prováděno na 
udržovacím napětí, jehož hodnota může 
být mezi 3V-14V. Tohle umožňuje aktivaci el. 
zámků s cívkou od 10 do 50 ohmů, nacházející 
se u většiny el. zámků. Nefunguje-li el. zámek 
pokračujte k následujícímu kroku.

Elektrický zámek nefunguje
Má-li el. zámek polaritu, ověřte že připojujete 
kladný pól do svorky 5 a negativní pól do 
svorky 6 vstupního panelu.
Ověřte, zda odpor na svorkách el. zámku 
činí mezi 10 a 50 ohmy. El. zámky mimo 
uvedené hodnoty nejsou kompatibilní s tímto 
systémem.
Ověřte, že se el. zámku dostává napětí. V 
opačném případě  odpojte vodiče ze svorek 
5 a 6 vstupního panelu a ověřte napětí na 
svorkách. Není-li na svorkách napětí, vstupní 
panel může mít závadu. V opačném případě 
ověřte vodiče mezi vstupním panelem a 
elektrickým zámkem.

VSTUPNÍ PANEL

REFERENCE: 9800152 PDP-01011

KAMERA: 1/3” barevná CCD;1.5lux

ZAPOJENÍ: 2 vodiče, bez polarity

SPOTŘEBA: ≤0,7W (v klidovém režimu); ≤6W 
(v činnosti)

DOBA VOLÁNÍ: 90 sek.

DOBA HOVORU: 60 sek.

ELEKTRICKÝ ZÁMEK: 10 Ω ~ 50 Ω. Udržovací proud: 
≤150mA

INSTALACE: Povrchová



Bezpečnostní instrukce
Nevystavujte zařízení vodě. Neumísťujte nádoby s tekutinami, jako sklenice, na zařízení. Neumísťujte zdroje přímého 
ohně, jako rozsvícené svíčky, na zařízení.  Nezakrývejte  ventilační otvory zařízení např. novinami, záclonami aj. Instalujte 
zařízení s dostatečným volným prostorem v jeho okolí pro ventilaci. Instalujte zařízení tak, aby připojovací svorky 
zařízení byly lehce přístupné.
Safety Instructions
Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as 
glasses, on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do 
not block the ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the 
equipment, leave some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way 
that the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

Consignes de sécurité
N’exposez pas l’équipement à des projections ou gouttes d’eau. Ne posez pas d’objets contenant du liquide, tels que des verres, sur 
l’équipement. Ne mettez pas de source de flamme, comme des bougies, sur l’équipement. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation 
de l’équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l’équipement en laissant un espace libre tout autour 
de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l’équipement de telle sorte que la prise d’alimentation d’électricité ou le 
connecteur de l’équipement soit facilement accessible.
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Irún (SPAIN), 8 Aug 2017

Vyhrazeno právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění

VIDEOVRÁTNÝ, SYSTÉM 2 VODIČOVÝ




