2 – RZ DOWE PANELE DOMOFONOWE

MIWUS

Mod.525

Panele zewn trzne z:
4 przyciskami nr ref. 525/4_4D, 5 przyciskami 525/5_5D,
6 przyciskami nr ref. 525/6_6D, 7 przyciskami 525/7_7D,
8 przyciskami nr ref. 525/8_8D, 9 przyciskami 525/9_9D,
10 przyciskami nr ref. 525/10_10D
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OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

PANEL DOMOFONOWY
MIWUS MOD 525

PANELE DOMOFONOWE SYSTEM „4+N”

MOD. 525

PANEL DOMOFONOWY

Wszystkie panele przystosowane s do monta u
podtynkowego i natynkowego. W wersji podtynkowej
wskazane jest zastosowanie ramki podtynkowej
nr ref. 525/RP2 (dla wersji dwurz dowej), która
maskuje ewentualne nierówno ci otworu wykonanego
pod panel.
Panele mod. 525 współpracuj z nast puj cymi
typami zasilaczy:
W obudowie DIN:
- wersja domofonowa : 18A, 18A1, 18L1;
- wersja domofonowa z interkomem: 19A, 19L1;
W obudowie standardowej ( do przykr cenia na
cian ):
- wersja domofonowa : 18T; 18T4
- wersja domofonowa z interkomem: 19ET

DANE TECHNICZNE

rys. 1

Temperatura pracy

-15°C ÷ +45°C

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

152 x 110 x 23mm (bez daszka)
Panele 525/4, 525/5, 525/6,
525/7, 525/8, 525/9, 525/10

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

152 x 110 x 23-35mm
(z daszkiem)
Panele 525/4D, 525/5D, 525/6D,
525/7D, 525/8D, 525/9D, 525/10D

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

177 x 134 x 23mm
(z ramk 525/RP2)

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE

Panele z miejscem na moduł rozmówny:
G1
wywołanie pierwszego unifonu,
G2
wywołanie drugiego unifonu,
GN
wywołanie n – tego unifonu,
G
zacisk wspólny przycisków,
441
„plus” wzmacniacza mikrofonu,
MK
„minus” wzmacniacza mikrofonu,
GŁ, GŁ
gło nik panela,
12V, 0V
pod wietlenie panela.

rys. 2
Panel domofonowy MIWUS wykonany jest z blachy
nierdzewnej. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi
ruba patentowa mocuj ca płyt czołow .
Panel MIWUS posiada wbudowany moduł rozmówny
z 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 przyciskami wywołania.
Wyst puje w dwóch wersjach:
- z daszkiem (oznaczane indeksem D) np. 525/4D
- bez daszka np. 525/4
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MONTA WERSJI NATYNKOWEJ

MONTA WERSJI PODTYNKOWEJ

Etykiety na nazwiska s podwójne. Składaj si
z prze roczystej oraz białej osłony. Kartk z opisem
(nazwiskiem) wkłada si pomi dzy obie etykiety przy
czym prze roczysta etykieta jest na zewn trz panela:
Aby zało y etykiet na nazwisko nale y wykona
nast puj ce czynno ci:
1) Odkr ci przy pomocy klucza rub patentow
mocuj c płyt czołow .
2) Wypi gło nik ze zł cza płytki.
3) Wysun
podwójn etykiet znajduj c si za
płyt czołow ,
4) Wło y kartk z opisem (nazwiskiem) pomi dzy
etykiety i ponownie zamocowa je w uchwycie,
5) Podł czy gło nik do odpowiedniego zał cza
i przykr ci płyt czołow .

W wersji podtynkowej zalecane jest zastosowanie
ramki podtynkowej nr ref. 525/RP2 (dokupowanej
osobno) celem ukrycia ewentualnych niedokładno ci
wykonania otworu.
Aby zamontowa
panel zewn trzny w wersji
podtynkowej nale y wykona
opisane poni ej
czynno ci.
1) Odkr ci przy pomocy klucza rub patentow
mocuj c płyt czołow .
2) Wypi gło nik ze zł cza płytki.
3) Umie ci ramk w murze (otworze),
4) Przeło y
przewody podł czeniowe poprzez
otwór C w tylnej cz ci panela (rys. 3) i umie ci
podtynkow cze obudowy w murze (otworze),
5) Przykr ci
panel do podło a wykorzystuj c
4 otwory A, B znajduj ce si w tylnej cz ci
panela (rys. 3),
6) Podł czy przewody do odpowiednich zacisków
w panelu zewn trznym.
7) Zako czy monta panela wpinaj c w zł cze
gło nik oraz przykr caj c płyt czołow .

MONTA WERSJI NATYNKOWEJ
Aby zamontowa
panel zewn trzny w wersji
natynkowej nale y wykona
opisane poni ej
czynno ci.
1) Odkr ci przy pomocy klucza rub patentow
mocuj c płyt czołow .
2) Wypi gło nik ze zł cza płytki.
3) Przeło y
przewody podł czeniowe poprzez
otwór C w tylnej cz ci panela (rys. 3),
4) Przykr ci
panel do podło a wykorzystuj c
4 otwory A, B znajduj ce si w tylnej cz ci
panela (rys. 3),
5) Podł czy przewody do odpowiednich zacisków
w panelu zewn trznym.
6) Zako czy monta panela wpinaj c w zł cze
gło nik oraz przykr caj c płyt czołow .

WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE

ZAKŁADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI

rys. 3
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MOD. 525

MONTA WERSJI PODTYNKOWEJ
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Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to możliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

DOMOFONY VIDEODOMOFONY

TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU
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