Innholdsfortegnelse pakkeløsning B‐VC16IF, el nr. 6304593
Antall

Varenr

El nr

Beskrivelse

2

331130 6300502

Innfellingsboks/montasjeramme 3
moduler.

2

331231 6300508

Dekkramme for 331130, natureloksert
aluminium.

1

342461

na

Front for 342560 uten ringeknapp,
natureloksert aluminium.

1

342560

na

Samtalemodul med integrert
fargekamera.

1

332911 6300532

Komplett blindmodul natureloksert
aluminium

4

332241 6300529

Front for 342240 med 4 ringeknapper,
natureloksert aluminium.

4

342240 6300545

Trykknappmodul 4 brytere

1

346902 6300665

sammenkoplingskabel for knapperader i
bus system

1

346000 6300633

Strømforsyning

1

F441

6304525

1

306065 6300681

16

344342

na

Videonode 4 inn 4 ut

Adressekit for 20 brukere

Polyx basic, handsfree fargemonitor 3,5”

Norsk importør:
PHONO*elektro‐akustikk as
Pb. 1020 Hoff
0218 OSLO
www.phono.no
Tlf: 22 50 87 00

Bilde

BTICINO

KOPLINGSSKJEMA PAKKELØSNING 6304559 ‐ 6304568
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KOPLING:
* Flatkabel som følger med kamera/samtale 342560
benyttes for å kople til første trykknappmodul
342240.
* Flatkabel som følger med 342240 benyttes til å kople
til neste 342240.
* Lang flatkabel 346902 benyttes for å forbinde fra
bunnen av en knapperekke til toppen av den neste.
* I siste 342240 monteres CT15/11 (oransje
endeavslutning som følger med 342560).
* Elektrisk
l k k sluttstykke
l
kk 12VDC/<250mA
/
kkoples
l till
klemmer S+ og S‐ på 342560.
* Eventuell postsonelås kan koples mellom klemme PL
og S+ på 342560. Sluttstykket vil åpne så lenge PL og
S+ er kortsluttet, og lukke så snart kortslutningen
oppheves.
* Kople 2 ledere fra strømforsyning 346000 klemmer
BUS til F441 klemmer SCS
* Et revolvert par koples til klemme BUS på kamera
342560, og forbindes med klemme IN 1på videonode
F441.
*Et revolvert par koples fra monitor til monitor på
klemme BUS.
NB! Man må kople inn og utgående kabel sammen på
klemmen bak på monitoren. Det er ikke tillatt å lage
en T skjøt med 3 eller flere kabler, bak knapp i
korridor eller i andre koplingsbokser i anlegget.
1 slik stiger kan koples til hver av klemmene OUT 1 ‐
OUT 4 på F441 .
* På siste monitor på hver stiger settes bryter på
baksiden til ON. På alle andre monitorer (hvor det er
både inn og utgående kabel) skal bryter stå på OFF.
* Lokal ringeknapp utenfor leilighetsdøren kan koples til
mellom klemmer
bak på monitor.
NB: Knappen kan ikke ha lys innebygget.
PROGRAMMERING/JUSTERING:
NB: All programmering må ferdigstilles før man setter
på spenning. Dersom man trenger å endre på
programmering, må spenningen på den komponenten
man har gjort endringer på koples fra og til igjen i
etterkant.
* Sett inn en brikke nr 1 i den høyre av de to soklene
merket N bak på kamera/samtalemodul 342560.
Knappene i panelet vil nå få adresser fra 1 og
oppover. Laveste adresse er knappen nærmest
CT15/11 endeavslutning. Knappene får så fortløpende
stigende adresser, med høyeste adresse nærmest
kamera/samtalemodul 342560.
* Sett inn adresse for å kople den enkelte monitor mot
ønsket knapp i panelet, i sokler N bak på den enkelte
monitor.
NB: Husk at man alltid må tenke 2 siffer (1=01 og så
videre), og at åpne sokler teller som 0. Setter man en
brikke 2 i venstre N sokkel vil denne telle 20 i stedet
for 2.
* Når programmeringen er klar, kople til 230VAC på
strømforsyning 346000.
* Ring på til en monitor og juster kameraets
dekningsområde, ved å løsne den lille skruen over
kameralinsen og vri på linsen til ønsket posisjon. Skru
fast skruen igjen, og sett på fronten.
* Opprett en samtaleforbindelse, og juster volumet for
samtalen i begge retninger med den lille oransje
plasttrekkeren som følger med 342560.

1

Postsonelås
el. sluttstykke

BTICINO

KABELTYPER OG AVSTANDER:
* Det skal kun benyttes uskjermet, parvis revolvert kabel.
* Maks avstand fra kameramodul til videoadapter 346830:
PT 0,6mmØ = 100m
Cat5UTP = 75m
Bticino 336904 = 100m
* Maks avstand fra videoadapter til siste monitor på hver stiger:
PT 0,6mmØ = 100m
Cat5UTP = 75m
Bticino 336904 = 100m
* Maks avstand fra kameramodul til siste monitor på hver stiger:
PT 0,6mmØ = 100m
Cat5UTP = 150m

PHONO*elekro‐akustikk as 2009

BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON POLYX BASIC.
BRUKERVEILEDNING:
Anrop fra ytterdør:
En ringetone høres i apparatet, og bilde fra kamera i
ringepanel kommer opp på skjermen.

Opprette samtaleforbindelse:
Trykk på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble.
Du har nå toveis samtaleforbindelse.
Fargemetning

NB! Observer følgende:
Samtale kan kun opprettes mens det er bilde på skjermen
Etter 60 sekunder vil samtale og bilde brytes for å unngå at en
beboer opptar systemet i for lang tid.

Lyssyrke

Åpne ytterdør:
Trykk en gang på knapp med nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.
Riktig lås går automatisk i noen sekunder

Avslutte forbindelse:
Trykk en gang til på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble.

Justering av lydstyrke for ringesignal:
Skru på volumkontroll med bjelle ved siden av, til ønsket ringestyrke.
Skrur du volumet helt ned vil en rød diode tennes som varsel om at ringesignalet er avskrudd.

Justering av talestyrke i høyttaleren:
Skru på volumkontroll over knapp med snakkeboble til lydstyrken på lyd fra gaten er passe.

Justering av bilde:
Lysstyrke og fargemetnng kan justeres med skyvekontroller i underkant av apparatet.
Anrop fra knapp utenfor leilighetsdør.
Et signal annerledes enn det som kommer når det ringer fra ytterdør lyder. Ikke noe bilde vises.
Funksjonsknapper 1-6:
1:______________________

2:______________________

3:______________________

4:______________________

5:______________________

6:______________________

Vedlikehold:
Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.
Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.
Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Apparatet skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.
Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet.
Feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.
Installert av:

Importør:
PHONO*elektro-akustikk a/s,
Tlf: 22 50 87 00
Faks: 22 50 87 03
E post: post@phono.no

