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NR REF. 824/500
SYSTEM DOMOFONOWY „4+N”

CHARAKTERYS TYKA OGÓLNA
MONTAŻ MODUŁU ROZMÓWNEGO

MODUŁ ROZMÓWNY
NR REF. 824/500
Moduł rozmówny nr ref. 824/500 jest elementem
składowym instalacji domofonowej. Przeznaczony jest
on do montażu wewnątrz paneli mod. 825 Kombi.
Moduł nr ref. 824/500 współpracuje z następującymi
typami zasilaczy:
Nowe zasilacze w obudowie DIN:
- wersja domofonowa : 18K1; 786/11;
- wersja domofonowa z interkomem: 19K, 786/5;
Moduł rozmówny nr ref. 824/500 posiada wbudowany
układ regulacji wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Regulacja wzmocnienia możliwa jest przy użyciu
dwóch dostępnych z zewnątrz potencjometrów:
• EXT – regulacja wzmocnienia głośnika.
• INT – regulacja wzmocnienia mikrofonu.
Regulatory te są fabrycznie ustawione w sposób
optymalny.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+
1
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2

zasilanie +6 Vdc,
masa,
nieużywany,
wzmacniacz mikrofonu,
wzmacniacz głośnika,

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
Pobór prądu:
w stanie czuwania
w stanie pracy
Temperatura pracy

6 Vdc ± 5%
15 mA
80 – 100 mA
-10° + 50° C
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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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