2-DRAADS videoparlofonie
Verdiepingsoproep
interface

346833

Beschrijving
Verdiepingsoproepinterface waarmee door middel van een traditionele drukknop de volgende
functies beschikbaar kunnen worden gemaakt:
- algemene verdiepingsoproep
- geadresseerde verdiepingsoproep
- inschakeling trapverlichting
- opening deurslot (met specifieke actuator)
- associatie van het videobeeld met de oproep naar de verdieping
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OPGELET: de maximale verbindingsafstand tussen de interface en de aangesloten
drukknoppen mag niet meer dan 3 meter bedragen.

Technische gegevens
Voeding van SCS BUS: 			
Opgenomen vermogen in stand-by: 		
Max. opgenomen vermogen tijdens bediening:
Bedrijfstemperatuur: 			

18 – 27 V DC
15 mA
15 mA
5 - 40 °C
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Bijschrift

Afmetingen

1. Configuratiepoort (verwijder de bovenste beschermende plastic kap om er toegang toe te
krijgen)

BASIS plasticbehuizing
40 mm

2. Klemmen voor de aansluiting van de drukknoppen/ contacten (sluit een drukknop aan

18 mm

tussen

40 mm

3. PL1 en C en een andere tussen PL2 en C)
4. Klemmen voor de aansluiting met de 2-draads BUS

Configuratie
Het toestel moet fysiek worden geconfigureerd met betrekking tot:
N = adres van het interne toestel dat wordt opgeroepen
(alleen te gebruiken met MOD = 0)
P = adres van de buitenpost dat geassocieerd is met het deurslot dat moet worden
geopend
(alleen te gebruiken met MOD = 2 en MOD = 3)
MOD = bedieningsmodus
de configurator die met MOD verbonden is, wijst de bedieningsmodi toe aan de drukknoppen die
verbonden zijn tussen (PL1 en C) en (PL2 en C), zoals in de tabel wordt weergegeven:

MOD
0
1
2
3
4(*)

N
Adres binnenpost (00-99)
Adres binnenpost (00-99)

P
Adres deurslot (00-95)
Adres deurslot (00-95)
Adres camera (00-95)

PL1
Geadresseerde verdiepingsoproep
Algemene verdiepingsoproep
Openen deurslot
Openen deurslot
-

(*): zie installatienota's op de volgende pagina.
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PL2
Trapverlichting vanaf binnenpost met 00
Trapverlichting vanaf binnenpost met 00
Trapverlichting vanaf binnenpost met 00
Openen deurslot (P+1)
-
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Opmerkingen in verband met de installatie
Met de MOD = 4 configuratiemodus kan het videobeeld van een camera worden geassocieerd met
de oproep naar de verdieping die door de drukknop buiten de deur wordt voortgebracht.
Als men deze functie op een correcte manier wil gebruiken, moet met het volgende rekening
worden gehouden:
- De betrokken interne toestellen, de 346833 interface en de camera moeten fysiek op dezelfde SCS
BUS aangesloten zijn.
- In systemen voor meergezinswoningen moeten de betrokken toestellen na de
appartementsinterface 346850 worden aangesloten - (camera's en interne toestellen zijn
plaatselijke middelen van de afzonderlijke gebruiker).
- De actieve functie houdt de SCS BUS ongeveer 30" bezet. Tijdens die periode kan geen andere
oproep worden doorgestuurd. Als het interne toestel een verbinding tot stand brengt, blijft de
BUS bezet tot de TIME OUT-periode verstreken is of de verbinding met het interne toestel zelf
wordt onderbroken.
- Alleen de volgende 2-draads camera's van BTicino kunnen voor deze functie worden gebruikt:
391670 – 391657 – 391658 – 391659 – 391667 – 391668 - 391669 – 391661 – 391662 –
391663.
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