Descrierea aparatului

E2

Conexiuni
– / + (Bus)
Prin clemele "– / +" se conectează
actuatorul de comutare în varianta sub
tencuială la linia de bus bifilară.
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BUS cu neutralitate faţă de
polaritate

În cazul conectării la clemele "– / +" nu
este necesară respectarea polarităţii,
deoarece linia de bus bifilară
a sistemului de videointerfonie al firmei
Gira are neutralitate faţă de polaritate.
Conectarea butonului
Conectarea butonului se realizează
printr-un conductor de legătură trifilar cu
lungime de aprox. 20 cm. Acest
conductor de legătură are voie să fie
prelungit până la max. 5 m.
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Interfaţa de buton pentru sistemul de
interfonie dublă este prevăzută pentru
încorporarea într-o doză de comutator
(recomandare: doză de comutator
îngropată) în spatele unui buton
convenţional.
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Încorporarea şi montarea aparatelor
electrice este permisă numai
specialiştilor electricieni.
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Interfaţa de buton pentru sistemul de
interfonie dublă serveşte la transpunerea
unui semnal de la un buton fără potenţial
pe busul sistemului de videointerfonie
Gira.
Interfaţa de buton dispune de două intrări
independente una de cealaltă, în scopul
conectării pentru butoane fără potenţial.
Intrările pot fi alocate fie unui actuator de
comutare (pentru declanşarea unei
manevre de comutare), fie unei staţii de
interior.
În cazul alocării interfeţei de buton la
o staţie de interior, intrările se comportă
diferit:
• Intrarea 1 declanşează un apel de la
etaj.
Această intrare este necesară de
exemplu când, pentru conectarea unei
staţii de interior, inclusiv a unui buton
de apel de la etaj, este disponibil numai
un conductor bifilar (de ex. în cazul
post-echipării unei instalaţii de interfon
existentă).
• Intrarea 2 declanşează un apel de la
uşă.
Această intrare este necesară de
exemplu când sistemul automat de
deschidere uşă de la staţia de interfon
de interior trebuie să fie declanşat
printr-un buton mecanic.

GN

Interfaţa de buton pentru sistemul
de interfonie, dublă

Alocarea interfeţei de buton unei staţii
de interior

Montarea
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Instrucţiuni de operare

1. La dispozitivul de comandă, porniţi
modul funcţional Programare,
apăsând pentru 3 s tasta
"Systemprogr.", până când LED-ul de
lângă tastă se aprinde intermitent.
2. Apăsaţi timp de 3 s butonul conectat
la interfaţa de buton, pe care doriţi
să-l alocaţi staţiei de interior.

✓ LED-ul interfeţei de buton se aprinde
mai întâi în roşu şi apoi, după 3 s,
scurt în verde.
Dacă tasta este eliberată după 3 s,
LED-ul se aprinde pentru confirmare
aprox. 1 s în verde.
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Eliberarea butonului după 3 s

Dacă acţionarea tastei nu se încheie
după prima schimbare din roşu în verde,
intrarea va fi adusă din nou după alte 3 s
în starea livrată din fabricaţie.
3. Apăsaţi la staţia de interior timp de
3 s tasta
, până auziţi un ton scurt
de confirmare.

✓ Un ton de confirmare lung
adevereşte o alocare reuşită.
4. Apăsaţi la dispozitivul de comandă
tasta "Systemprogr.", pentru
a încheia modul funcţional
Programare.
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Butonul de apel de la etaj la
interfaţa de buton

Dacă butonul conectat la interfaţa de
buton este utilizat ca buton de apel de la
etaj (intrarea 1), funcţia "Alocarea staţiei
de interior prin intermediul butoanelor de
apel de la etaj" nu poate fi folosită. Acest
lucru este posibil numai cu un buton de la
clema ET.
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Regimurile funcţionale la
actuatorul de comutare AMS

Cu interfaţa de buton se pot folosi
exclusiv regimurile funcţionale
"Comutare", "Timer/min", "Timer/sec."
şi "Impuls".

Staţie
interior
Wohnungsstation

2. Apăsaţi de mai multe ori la
actuatorul de comutare tasta
"Funktion", până când LED-ul funcţiei
dorite se aprinde intermitent.
3. Apăsaţi la actuatorul de comutare
pentru 3 s tasta "Progr.", până când
LED-ul de lângă tastă se aprinde
intermitent.

mai întâi în roşu şi apoi, după 3 s,
scurt în verde.
Dacă tasta este eliberată după 3 s,
LED-ul se aprinde pentru confirmare
aprox. 1 s în verde.
5. Apăsaţi la dispozitivul de comandă
tasta "Systemprogr.", pentru
a încheia modul funcţional
Programare.

i

1287 00

Sistem
de
Türöffner
deschidere
Eingang
a uşii intrare

Dispozitiv
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Fkt./Prog. LED

✓ La actuatorul de comutare se
aprinde intermitent LED-ul ultimului
regim funcţional reglat.

✓ LED-ul interfeţei de buton se aprinde

stelle

✓ La actuatorul de comutare în
varianta sub tencuială LED-ul se
aprinde intermitent în verde şi
indică regimul funcţional activ
momentan.

1. La dispozitivul de comandă, porniţi
modul funcţional Programare,
apăsând pentru 3 s tasta
"Systemprogr.", până când LED-ul de
lângă tastă se aprinde intermitent.

4. Apăsaţi timp de 3 s butonul conectat
la interfaţa de buton, pe care doriţi
să-l alocaţi actuatorului de comutare.

Interfaţă
Tasterschnittde
buton

1. La dispozitivul de comandă, porniţi
modul funcţional Programare,
apăsând pentru 3 s tasta
"Systemprogr.", până când LED-ul de
lângă tastă se aprinde intermitent.

Alocarea automată

În starea de livrare a actuatorului de
comutare AMS şi a interfeţei de buton,
intrările interfeţei de buton sunt alocate
automat actuatorului de comutare. Dacă
actuatorul de comutare, respectiv
interfaţa de buton sunt programate pe
un alt aparat, această alocare se pierde.
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Fkt./Prog. LED
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Cu un buton de la intrarea 2 se poate
declanşa sistemul automat de deschidere
uşă activat la staţia de interior.
În acest sens, respectaţi următoarele
indicaţii:
• Un apel de la uşă declanşat de la
interfaţa de buton întrerupe
o convorbire de la uşă existentă.
• La staţia de interior este semnalizat un
apel de la uşă prin aprinderea
intermitentă a LED-ului .
O legătură de comunicare nu se poate
realiza.
• Funcţia de deschidere a uşii se poate
realiza numai în combinaţie cu un
actuator de comutare AMS (vezi
imaginea de mai jos).

Alocarea interfeţei de buton unui
actuator de comutare în variantă sub
tencuială

Alocarea interfeţei de buton unui
actuator de comutare AMS
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Indicaţii privind sistemul automat de
deschidere uşă

2. Apăsaţi de mai multe ori la
actuatorul de comutare în varianta
sub tencuială tasta "Fkt./Progr.",
până când LED-ul se aprinde
intermitent în verde cu frecvenţa
regimului funcţional dorit.
3. Apăsaţi la actuatorul de comutare
în varianta sub tencuială pentru 3 s
tasta "Fkt./Progr.", până când LED-ul
se aprinde intermitent în roşu.
4. Apăsaţi timp de 3 s butonul conectat
la interfaţa de buton, pe care doriţi
să-l alocaţi actuatorului de comutare.

✓ LED-ul interfeţei de buton se aprinde
mai întâi în roşu şi apoi, după 3 s,
scurt în verde.
Dacă tasta este eliberată după 3 s,
LED-ul se aprinde pentru confirmare
aprox. 1 s în verde.
5. Apăsaţi la dispozitivul de comandă
tasta "Systemprogr.", pentru
a încheia modul funcţional
Programare.
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Alocarea automată

În starea de livrare a actuatorului de
comutare în varianta sub tencuială şi
a interfeţei de buton, intrările interfeţei
de buton sunt alocate automat
actuatorului de comutare. Dacă
actuatorul de comutare, respectiv
interfaţa de buton sunt programate pe un
alt aparat, această alocare se pierde.

Restabilirea stării de livrare
În starea de livrare intrările interfeţei de
buton sunt alocate automat unui actuator
de comutare neprogramat (dacă există).
Imediat ce o intrare a fost alocată, de ex.
a unei staţii de interior, alocarea
automată pentru această intrare nu mai
există. Dacă o intrare a interfeţei de
buton urmează a fi readusă în starea de
livrare, vă rugăm să procedaţi după cum
urmează:
1. La dispozitivul de comandă, porniţi
modul funcţional Programare,
apăsând pentru 3 s tasta
"Systemprogr.", până când LED-ul de
lângă tastă se aprinde intermitent.
2. Apăsaţi la interfaţa de buton butonul
conectat la intrarea corespunzătoare
pentru 6 s.

✓ LED-ul interfeţei de buton se aprinde
în roşu. După 3 s LED-ul se aprinde
scurt în verde. Ţineţi apăsată tasta
încă 3 s, până când LED-ul se aprinde
din nou în verde pentru 1 s.
3. Apăsaţi la dispozitivul de comandă
tasta "Systemprogr.", pentru
a încheia modul funcţional
Programare.
Date tehnice
Alimentare cu
tensiune:

26 V CC ± 2 V
(tensiunea pe bus)

Dimensiuni:

LxlxH
43 x 28 x 15 mm

Domeniul de
temperaturi:

-5 °C până la
+ 50 °C

Garanţia producătorului
Garanţia producătorului se realizează în
cadrul dispoziţiilor legale privind comerţul
specializat.
Vă rugăm să predaţi sau trimiteţi
aparatele defecte fără taxare poştală, cu
o descriere a defecţiunii, comerciantului
de care aparţineţi (Comerţ specializat/
întreprindere de instalaţii/comerţ
specializat cu electronice).
Acestea transmit aparatele spre Gira
Service Center.

