VZ-KP02
Kulcsos programkapcsoló és vezérlő

Kép

Tulajdonságok

Használat

•Szerelés:
•Anyag:		
•Kimenetek:
•Bemenetek:
•Visszajelzés:

Forgassa el a kulcsot a “LOCK” zárhoz. Ekkor az ajtó végig
zárva marad, hiába kap a készülék jelet szenzoroktól vagy a
beléptetőtől.
Ha elforgatja a kulcsot az “EXIT” zárhoz, az ajtó csak a belső
érzékelőtől kapott jelre nyílik. Zárásidőben érdemes ezt
bekapcsolni.
AUTO állásban az ajtó normál, automata ajtóként működik.
PARTIAL esetén az ajtó automata működésű lesz, azonban az
ajtó csak részlegesen fog kinyílni.
Ha az “OPEN” állásba forgatja a kulcsot, az ajtó kinyit, és
nyitva is marad. Tűz esetén érdemes erre kapcsolni.
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Specifikáció
•Tápfeszültség:		
•Programok száma:
•Élettartam:		
•Méret:			
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VZ-KP02
Kulcsos programkapcsoló
ADATLAP

12V DC/18~38V AC/DC
5
75.000 kapcsolás
82x82x46 mm (dobozzal)

Bekötés
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1/1

Süllyesztett vagy rátét (dobozzal)
Műanyag, fém burkolattal
Elektromos zár, 12V DC, száraz kontakt
Külső, belső érzékelő, beléptető központ
LED-es
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E- COM NO COM NO
Automata Részleges
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COM NO COM NO GND NO

18-38 V
AC/DC
12V DC

Leírás

Használat

A VZ-KP02 egy kulcsos programkapcsoló és vezérlő tolóajtó
automatikákhoz. Az eszköznek van külső és belső szenzor
bemenete, valamint beléptető központ bemenete. Ötféle programot tud kapcsolni kulcs segítségével, rendelkezik elektromos zár kimenettel, valamint egy stabil 12V egyenfeszültségű
kimenettel is. A csomagban egy felületre szerelhető doboz
valamint 2 db kulcs van a programkapcsoló mellett.

Az eszközt kétféle képpen is meg tudja táplálni, egyrész
18-38V AC/DC feszültséggel a 13-as és 14-es csatlakozókon
(pl.: tolóajtó vezérlőről), vagy 12V DC feszültséggel a 15-ös és
16-os csatlakozókon.
Az 1-es és 2-es lábakon a tolóajtó elektromos zárját tudja
megtáplálni (fix 12V DC).
A belső szenzort a 7-es és 8-as lábakra, a külső szenzort
a 9-es és 10-es lábakra kell kötni. A 11-es és 12-es lábakra
köthet beléptető eszközt, kártyaolvasót, kódzárat. A 3-as
4-es lábakat a tolóajtó vezérlő ajtónyitó lábaira, az 5-ös és
6-os lábakat pedig a részleges nyitás lábakra kell kötni.

