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Svarapparat påvegg

Spesifikasjon

Bestillings nr.

PE

PS

EAN

kremhvit glanset

1250 01

1

18

4010337010470

renhvit glanset

1250 03
6306474

1

18

4010337010487

antrasitt

1250 28
6306477

1

18

4010337010517

aluminiumsfarget

1250 26

1

18

4010337010494

svart matt

1250 005

1

18

4010337038641

grå matt

1250 015

1

18

4010337082934

edelstål

1250 600

1

18

4010337020950

bronse

1250 603

1

18

4010337099710

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.
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Egenskaper
- Komplett forhåndsmontert påveggs-svarapparat. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- Designmangfold gjennom integrasjon i bryterprogrammet, gir et enhetlig utseende på porttelefon og elektroinstallasjon.
- Kan monteres både med og uten ramme.
- Enkel montasje ved pluggbare skrueklemmer på monteringsplaten. Svarapparatet kobles til når den settes på monteringsplaten.
- Enkel demontering av svarapparatet ved renoveringsarbeider.
- Festehull for montering.
- Signaloverføring og forsyning til svarapparatet via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Parallellkobling av opptil tre svarapparater mulig (ved spenningsforsyning via 2-trådsbuss).
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel igangkjørings-prosedyre.
- Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
- Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte ringeknappene.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Fortsettelsesfunksjon ved høy omgivelsesstøy under taleforbindelse.
- Lyttesperre.
- Betjeningsknappene med integrerte lysdioder for tilstandsvisning.
Betjeningstastene til svarapparat påvegg styrer følgende funksjoner i forbindelse med reléaktuatoren eller den innfelte reléaktuatoren:
- Kobling av lys og andre funksjoner.
- Aktivering av døråpneren.
- Innstilling av ringetonemelodien.
- Slå ringetone på og av.
- Mottak av anrop.
- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- Innstilling for ringetone- og talevolum.

Tekniske data
Spenningsforsyning:

DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Omgivelsestemperatur:

0 °C til +50 °C

Tilkoblinger
- 2-trådsbuss:
- Etasjeringeknapp:

2 x skruklemme
2 x skruklemme

Merknader
- Montering uten ramme er mulig.
- Ved montering i forbindelse med System 55 eller bryterprogrammene Gira F100 og Gira E22 kreves en 2-hulls ramme uten mellomtrinn.
- Ved montering på apparatboks kreves en ramme
- Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere
(f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygde høyttalere og 68 påvegg-svarapparater).

Mål i mm
System 55:
Gira F100:

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

B 55
B 70

H 127
H 142

T 20
T 20

