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Köszönjük, hogy a GOLMAR termékét választotta.
Az ISO-9001 minősítés és elkötelezettségünk a vásárlók igényeinek kielégítésére
jellemzi annak a terméknek a gyártását, melyet a kezében tart.A fejlett
technológiának és a szigorú minőségellenőrzésnek köszönhetően a legjobb
megoldást tudjuk nyújtani telepítőknek és felhasználóknak egyaránt. A megfelelő
felszerelés és a helyes vezetékezés érdekében kérjük fordítson elég időt ennek a 
kézikönyvnek az áttanulmányozására.

O

O
O

Hívás kezdeményezéséhez a látogatónak meg kell nyomnia  a lakáshoz tartozó 
gombot. A hívást a gomb megnyomásakor akusztikus hang kíséri. Ezzel 
egyidőben a hívás a lakáskészüléken is hallható lesz.

A beszélgetés megkezdéséhez emelje fel a kézibeszélőt.
A mágneszár működtetéséhez bármikor megnyomhatja az ajtó nyitó gombot. 

O
O
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A tápegység rögzítőcsavarjait ne szorítsa meg túlzott erővel..
A rendszert feszültségmentes állapotban szerelje. Bármely beavatkozás előtt 

szüntesse meg a tápfeszültséget. Győződjön meg a 230VAC tápfeszültség 
megszűnéséről.

A rendszer üzembehelyezése előtt ellenőrizze a kültéri egység és a lakáskészülék 
közötti vezetékezést és a tápegység csatlkozásait. Mindíg kövesse a telepítői 
kézikönyv utasításait.

O
O
O
O
O
O

Audio rendszer 2 vezetékes bekötéssel..
Időjárásálló (IP-44) és vandálbiztos (IK-09) kültéri egység.
Működtetéséhez elegendő 1 db 1 TF-104 tápegység (12VAC / 1.5A).
Elektronikus hívás akusztikus nyugtázó jelzéssel.
12VAC mágneszár vezérlés.
Lakáskészülék hangerő szabályozóval és kiegészítő nyomógombbal (T-922).
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A kültéri egység felső széle 1,65m-re legyen a talaj szintjétől.
A doboz helyének méretei:

                                             131mm x 131mm x 45 mm.

A kültéri egység elhelyezésénél vegye figyelembe a környezeti tényezőket.
     Amennyiben szükséges, alkalmazzon esővédő keretet a biztonság érdekében.

DIN 46277

f3,5 x  25
DIN-7971

 f3,5 x 25
DIN-7971

ápegység (TF-104) Ttelepítése.

A tápegység közvetlenül falra történő,
    szereléséhez használja a rögzítő füleket.
     Fúrjon két,  Ø6mm lyukat és helyezzen
     el bennük tiplit.
     Rögzítse a tápegységet a 
     csavarok segítségével.

A tápegységet telepítheti DIN szabványos C-sínre történő fepattintással is
    (3 egységet foglal el).
     A C-sínre történő felszereléshez használjon csavarhúzót, mint ahogyan azt a 
     képen is látja.

A tápegységes száraz és védett helyre kell 
   elhelyezni. A tápegység védelmére
   javasoljuk kismegszakító használatát.

üllyesztett doboz Selhelyezése.
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égső Vbeállítások.

Ha az üzembehelyezés után nem 
    megfelelő a hangerő, az ábrán
    látható módon állítsa be azt.

Névcímke elhelyezése.

ültéri egység Krögzítése.

A kültéri egység rögzítéséhez használja a mellékelt 
speciális csavarokat és a hozzájuk tartozó szerszámot.

Törje ki az alsó kábelrést a kábelek átvezetéshez.

Húzza keresztül a vezetékeket ezen a lyukon,
     úgy, hogy a nyílás a süllyesztett doboz alsó
     felén legyen. Szintezze be a süllyesztett dobozt.
     Miután rögzítette a süllyesztett dobozt, 
     távolítsa el a védőfóliát a kültéri egység
     rögzítésére szolgáló furatokról.

üllyesztett doboz Srögzítése.
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A lakáskészülék szétszereléséhez
     illesszen egy lapos csavarhúzót a
     készülék megfelelő nyílásába a képen
     látható módon és fordítsa el azt.

A lakáskészüléket ne szerelje közvetlen hőforrás
     közelébe, poros, párás környezetbe.
A lakáskészüléket rögzítheti elektromos szerelődobozra 
     Vagy közvetlenül a falra a képen látható módon.
     Ha a lakáskészüléket közvetlenül a falra szereli,
     fúrjon két  Ø6mm-es lyukat és használjon 6mm-es
     tiplit, valamint  Ø3,5 x 25mm csavarokat.

Húzza át a vezetékeket a 
megfelelő nyíláson keresztül és
kösse be azokat a kapcsolási
rajznak megfelelően. 

Szerelje össze a lakáskészüléket a képen látható módon.
Miután összeszerelte, csatlakoztassa a kézibeszélő
vezetékét a megfelelő helyekre és tegye a helyére.

 T-920 és T-922 lakáskészülékek.A
Lakáskészülék kézibeszélő.
Hangszóró rács.
Mikrofon nyílás.
Kézibeszélő rögzítő fül.
Kézibeszélő vezetékének csatlakozási 
pontja.
Kiegészítő nyomógomb (csak T-922).
Elektromos zár működtető gomb..
Hívás hangerő szabályozó.
Hívás kapcsoló.
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Maximális terhelés
200mA / 48VDC

T-922 lakáskészülék
kiegészítő nyomógombja

230VAC

HIBAELHÁRÍTÁS

gy ajtós rendszer.E

ezetékek Vkeresztmetszete.

Sorkapocs

Maximális távolság

O A rendszer nem működik.
w Ellenőrizze a tápegység SEC sorkapcsai között a kimeneti feszültséget:   12VAC és 

17VAC között kell lennie. Ha nem megfelelő, cserélje ki a tápegységet.
w   Ellenőrizze a vezetékek csatlakozását.
w   Ha csak az ajtónyitás működik, akkor az 1. és 2. kapcsokon a vezetékek fel lettek

           cserélve.
O Nem megfelelő hangerő.

w A 3. oldali ábra szerint állítsa be a hangerőt. Visszhang esetén csökkentse a 
     hangerőt mindaddig, amíg a visszhangosodás meg nem szűnik.

O A lakáskészülék folyamatosan csörög, nincs hang és a zárnyitás sem működik.
w Az 1. és 2. sorkapcsokhoz kötött vezetékek rövidzárlatosak.
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