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Kép

Beállítás

•Kivitel:			
Kültéri, vízálló fém/műanyag ház
•Audio/video:		
Audio
•Hálózat:			4 vezetékes
•Kimenet:		
Elektromos zár (relés NO/COM)
•Kiegészítők:		
G-WL-03NLCH
			G-WL-03NLCH4
			G-WL-02NLFD
			G-WL-03NQH2-162
			G-WL-PS-2E
			G-WL-PS-2-3
•Olvasható kártya:		
125 kHz EM és 13,56 MHz MIFARE

•Door station speech volume: Kültéri egység beszéd hangereje
•Indoor phone speech volume: Beltéri egység beszéd hangereje
•Indoor phone ring volume: Beltéri egység csengési hangereje
•Door station feedback ring volume: Kültéri egység csengési
hangereje

Specifikáció
•Tápfeszültség:			
12 V DC
•Nyugalmi áramfelvétel:		
75 mA
•Működési áramfelvétel:		
250 mA
•Hőmérséklet tűrés:		
-25°C ~ 70°C
•Páratartalom tűrés:		
<95%
•Méret:				
•Kártyaolvasó tápfeszültség:
12-18 V DC
•Olvasási távolság:			
~5 cm
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Tulajdonságok

Bekötés
Leírás
A Genway kaputelefon rendszerek ideálisak bármilyen
környezetben, legyen szó akár egy- vagy többlakásos, audió
vagy videó kaputelefonokról. A Genway termékei mindig
biztonságos, megbízható működést garantálnak, megfizethető áron. Cégünk forgalmazza a Genway Cat5-ös, 4
vezetékes, N+1 vezetékes társasházi rendszereit, valamint az
egylakásos szetteket.
A G-WL-03NLA a 4 vezetékes audio társasházi rendszer kültéri
egységeként szolgál. Esztétikus fém házzal rendelkezik,
használata és beállítása rendkívül egyszerű. Kártyaolvasójának köszönhetően nem csak kóddal, de kártyával is
nyitható a zár.

Az eszközből 2x4 lábas csatlakozó jön ki. Az alsó csatlakozókon a tápfeszültség bemenetet és a zár kimenetet találja.
A felső csatlakozóknál a 4 vezetékes gerincvonalat tudja
bekötni.
A kártyaolvasónak külön tápellátás szükséges, és külön relés
kimenete van. Ezt a legalsó részen találja, 8 lábas sorkapocsból csupán 4 lábat kell alkalmazni ezeknek a bekötésére.
A rendszer pontos bekötését a 4 vezetékes rendszer útmutatójában találhatja meg.

Beállítás
A kültéri és beltéri egységek hangerejét a kültéri egység
hátulján tudja beállítani. Amennyiben az imbusz kulcs
segítségével leszereli a hátlapot, megláthatja a fehér
matricát a burkolaton, mellette 4 lyukkal. A 4 lyuk mögött 1-1
potenciométer található aminek segítségével a következőket
lehet beállítani:

Beállítás
Felcsöngetni a * megnyomása után a lakásszám beütésével
lehet. A nyitókód beírásához *+F4 után üsse be a lakásszámot, majd a 4 jegyű nyitókódot. Ekkor a “Pass” felirat
kíséretében nyit az elektromos zár. Ezen kívül EM vagy
MIFARE kártya lehúzásával is nyitható a zár.
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