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Gong opbouw

Specificatie

zuiver wit glanzend

Art. nr.

VE

1200 03

1

EUR/stuk excl. BTW

PS

EAN

73,04

18

4010337200031

Kenmerken
- De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem voor aanvullende signalering.
- Compleet voorgemonteerde gong opbouw. Daardoor snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- Verscheidenheid in design door integratie en daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
- Eenvoudige montage door verwijderbare schroefklemmen.
- Eenvoudige demontage van het apparaat bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie gongen of huisstations mogelijk.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige insbedrijfstellingsprocedure.
- Bedieningstoetsen met geïntegreerde LED s voor statusaanduiding.
- Ledweergave bij een inkomende oproep.
- Oproepsignaal uitschakelbaar.
- Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
- Oproepmelodieselectie – maximaal vijf verschillende oproepmelodieën kunnen worden geselecteerd
De bedieningstoetsen van de gong sturen de volgende functies
- Instellen van de oproepmelodie.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Volumeregeling van oproepsignaal.

Technische gegevens
Voeding:

via 2-draads bus

Aansluitingen
- 2-draads bus:
- Verdiepingsbelknop:

2x schroefklem
2x schroefklem

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +50°C

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
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Aanwijzingen
- Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam nodig.
- Bij montage met afdekraam is een afdekraam 2-voudig zonder middenstijl nodig.

Afmetingen in mm
Apparaat:
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Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
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