VZ-FC03

Specifikáció

Használat

Vezetékes programkapcsoló
automata tolóajtókhoz.

•Tápfeszültség:			12V DC
•Áramfelvétel:			145 mA
•Méret:				113x63x20 mm

Kép

Bekötés

A gombok megnyomásakor a vezérlőn világít a megnyomott
gombhoz tartozó LED. Ez alól kivétel az “Automatic”, ilyenkor
az “Inside sensor” LED csak felvillan. Inaktivitás esetén az
eszköz 30 másodperc után visszatér nyugalmi helyzetbe, ezt
a piros LED villogása jelzi.
Rossz belépési jelszó esetén az eszköz 2 rövid sípszóval jelzi
ezt, 5 egymás után elrontott jelszó esetén pedig 3 percre
lezárja a tasztatúrát. A vezérlő kikapcsolás után is emlékszik
az utoljára használt beállításra.
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Az eszköz csatlakoztatható VZ-125, VZ-125S és VZ-195 vezérlőegységéhez egyaránt. A bekötést a lentebb látható képen
találja, a színek megegyeznek az eszköz mellé kapott
sorkapocs színeivel. Ebben az esetben a piros és a fekete a
tápellátást szolgálják (piros - 12V DC, fekete - GND), az 1-es
vezeték a kék (Lock), a 2-es a zöld (inside sensor), 3-as a sárga
(partial open) és a 4 a fehér (exit only ~ ez a rajzon szürkével
van jelölve).
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VZ-FC03
Vezetékes programkapcsoló
automata tolóajtókhoz
ADATLAP

6 - EXIT only
4 - Half open
8 - Inside sens.
5 - Full lock
21 - GND
16 - 12V

Leírás
A VZ-FC03 egy vezetékes programkapcsoló a VZ-125, VZ-125S
és VZ-195 tolóajtó szettekhez. Az eszköz felületre szerelhető, jelszóval védett, így csak az erre jogosult személyek
tudják beállítani. Az eszközön 5 db gomb található, ezek
segítségével lehet beállítani a tolóajtó nyitási módját. A könnyebb használat érdekében piros-zöld LED-es visszajelzéssel
rendelkezik.
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•Anyag:			Műanyag
•Szerelés:		Rátét
•Visszajelzés:		
LED (piros-zöld)
•Kompatibilis szettek:
VZ-125, VZ-125S, VZ-195

VZ-195
6 - EXIT only
4 - Partial open
7 - Inside sens.
5 - Full lock
3 - GND
2 - 12V

Használat
Miután bekötötte az eszközt, és felkapcsolta a tápellátást,
egyből használhatja is az eszközt. Először be kell írni a
jelszót, ennek gyári beállítása 12345. Ha ezt beírta egy
hosszú sípszót hall és a piros villogó LED zöld villogásra vált.
Ekkor kiválaszthatja milyen üzemmódban szeretné használni
a tolóajtót.
•1. Lock		
A tolóajtó le van zárva
•2. Full Open
A tolóajtó végig nyitva van
•3. Partial Open
A tolóajtó automatikusan működik, de
csak részlegesen nyílik ki
•4. Exit only
Csak kijáratnak használható a tolóajtó
•5. Automatic
A tolóajtó automatikusan működik

Jelszó

Jelszó beállítás
Nyomja le 10 másodpercig az
5-ös gombot (FUNG)

Egy hosszú sípszót fog
hallani, engedje el a gombot

A LED zölden fog világítani,
írja be a régi jelszót
Helyes jelszó
Két hosszú sípszót hall, írja
be az új jelszót
Helyes jelszó

Két rövid sípszót hall,
visszalépett nyugalmi
állapotba.

Hibás jelszó

Hibás jelszó

Három sípszót hall, ismételje
meg az új jelszót

Négy sípszót hall, a LED
zölden kezd el világítani, a
jelszó megváltoztatása
sikeres volt
Amennyiben elfelejtette a jelszót, szerelje le az eszköz
hátlapját. A panelen található Reset gombot nyomja le 10 másodpercig, ekkor a LED zölden elkezd világítani, és egy hosszú
sípszót hall. A jelszó visszaállt ezzel a gyári értékre (12345). A
jelszó minden esetben 5 karakter.

