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NR REF. 788/4
NR REF. 788/54

ZASILACZE I PRZEKAŻNIKI
WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

PRZEKAŹNIK NR REF. 788/4
PRZEKAŹNIK NR REF. 788/54

PRZEKAŹNIKI CZTEROW EJŚCIOWE
NR REF. 788/4 ORAZ NR REF. 788/54

Czterowejściowy przekaźnik nr ref. 788/4 wraz ze
swoją unowocześnioną wersją nr ref. 788/54 są
niezbędnymi elementami rozbudowanych systemów
videodomofonowych. Stosowany jest w przypadku
układów
o
strukturze
czterowejściowej
lub
trzywejściowej z opcją interkomu.

2
1

WYJŚCIA (A, B, C,D)
SN
wyjście generatora
(do zacisku wspólnego przyc. w panelu
zewnętrznym),
~12
napięcie zasilające (12 Vac),
~0
masa dla napięcia 12 Vac,
SE
podłączenie elektrozaczepu,
1
wzmacniacz mikrofomu modułu rozmównego
(do zacisku 1A w panelu zewnętrznym),
2
wzmacniacz głośnika modułu rozmównego
(do zacisku 2 w panelu zewnętrznym),
V3
sygnał video (koncentryk),
V5
R1

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

+TC

ZASILANIE
GND masa (niewykorzystywany),
INH
niewykorzystywany,
~B
zasilanie przekaźnika
(do zacisku ~12 w zasilaczu video),
~A
zasilanie przekaźnika
(do zacisku ~0 w zasilaczu video),
+TC
zasilanie kamery TV
(do zacisku +TC w zasilaczu video),
R2
zasilanie videomonitora
(do zacisku R2 w zasilaczu video),
R1
masa dla zasilanie videomonitora
(do zacisku R1 w zasilaczu video),
~0
masa dla napięcia 12 Vac,
~12
napięcie zasilające (12 Vac),
-6
zasilanie modułu rozmownego (minus),
+6
zasilanie modułu rozmownego (plus)
AP
sterowanie przekaźnika elektrozaczepu,
SE
zasilanie elektrozaczepu,
PION
9
sterowanie elektrozaczepem
(do zacisku 9 w videomonitorach),
6
masa (do zacisku 6 w videomonitorach),
R2
zasilanie videomonitora
(do zacisku R2 w videomonitorach),
R1
masa dla zasilanie videomonitora
(do zacisku R1 w videomonitorach),
V5
sygnał video (koncentryk),
V3
sygnał video (koncentryk),

~6

2

linia mikrofonu
(do zacisku 2 w videomonitorach),
linia głośnika
(do zacisku 1 w videomonitorach),

+6

sygnał video (koncentryk),
masa zasilania kamery TV
(do zacisku R1 w panelu zewnętrznym),
zasilanie kamery TV
(do zacisku +TC w panelu zewnętrznym),
zasilanie modułu rozmównego
(do zacisku - w panelu zewnętrznym),
zasilanie modułu rozmównego
(do zacisku + w panelu zewnętrznym),

DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Pobór prądu
Temperatura pracy
Wymiary
(dł. x szer. gł.)

12 Vac.
100 mA.
-5°C ÷ +45°C
234 x 110 x 75 mm (13 DIN)
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Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten sy mbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie
nie powinno by ć wy rzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektry cznych i elektroniczny ch działających w systemie
recy klingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuży tym sprzęcie elektryczny m i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powy ższy mi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negaty wnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia czło wieka wy nikających ze złego składowania i przetwar zania zuży tego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to możliwe proszę wy jąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązujący mi wy maganiami. Przestrzeganie powy ższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzy mać zasoby i surowce naturalne.
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