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Kép

Tulajdonságok
•Kivitel:			
Kültéri, vízálló, fém/műanyag ház
•Audio/video:		
Audio
•Hálózat:			N+1 vezetékes
•Bemenetek:		
Nyitógomb, telefonok
•Kimenet:		
Elektromos zár
•Kiegészítők:		
WL02NLFD beltéri kagyló
			G-WL-PS2E tápegység vagy
			G-WL-PS-2-3 tápegység
			Nyomógomb

Nyitógomb bemenet:
SÁRGA		-		Nyitógomb NO
ZÖLD		-		Nyitógomb COM
Beltéri egység kimenetek:
SÁRGA		
-		
Beltéri egység 1
ZÖLD		
-		
Beltéri egység 2
Tápegység bemenet és zár kimenet:
PIROS		-		+12V DC
SÁRGA		-		GND
Zöld		-		Elektromos zárFEKETE		-		Elektromos zár+
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•Tápfeszültség:			
12 V DC
•Nyugalmi áramfelvétel:		
50 mA
•Működési áramfelvétel:		
120 mA
•Működési hőmérséklet:		
-40°C~70°C
•Páratartalom tűrés:		
95%
•Méret:				216x140x54 mm
•Zárkimenet:			
12 V DC
•Maximális távolság:		
100 m
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Nyitógomb

Bekötés
Beltéri 2 Beltéri 1

G-WL-02NE 1x2
Kültéri audio kaputelefon
ADATLAP

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-02NE 1x2 egy 2 lakásos kültéri 1+N vezetékes kaputelefon egység. Könnyedén szerelhető és beköthető,
nyitógomb kimenetének köszönhetően belülről nyomógomb
segítségével nyitható.

Első lépésként szedje le a felső és alsó műanyag burkolatot.
Ezt egyszerűen kézzel le tudja pattintani. A burkolatok alatt
találja a 2 csavart ami a hátsó műanyag burkolatot tartja,
ezt a csomagban található imbuszkulcs segítségével ki tudja
csavarni. Ez után hozzáfér a csatlakozókhoz.
A csomagban 3 vezetéksort talál, ezeket a képen látható
módon kell csatlakoztatni a kültéri egységhez.

Nyitógomb bemenet
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Beltéri egység
kimenetek
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Az elektromos zár kimenetre feszültségre nyitó elektromos
zárat közvetlenül rá lehet kötni. Síkmágnesek, csapzárak
esetén relét kell alkalmazni (pl.: ABK-506A). Ezek bekötését a
következő képeken láthatja:
Csapzár bekötése

Tápegység bemenet
Zár kimenet

NO NC
COM

Bekötés

Szerelési rajz

Síkmágnes bekötése:
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Hagyományos, feszültségre nyitó elektromos zár bekötése:
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Használat
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Felcsöngetéshez nyomja meg a kültéri egység valamelyik
gombját röviden. Az alsó gomb az 1-es, míg a felső a 2-es
kagylót fogja csörgetni. Amikor csörög a kaputelefon beltéri
egysége emelje le a kagylót. Ügyeljen arra, hogy inkább felfelé emelje, vízszintes irányban a kagylót nem lehet levenni
az egységről. Amint felvette, a felső gomb segítségével nyithatja a zárat. Az alsó gomb segítségével tudja megszakítani
a hívást annélkül, hogy felvenné a kagylót.
A kagyló felvétele nélkül az ajtó nem nyitható.

