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Descrierea aparatului
Staţia de exterior din oţel special este o staţie de exterior premontată şi protejată împotriva
vandalismului, pentru sistem de videointerfonie Gira.
Placa frontală din oţel special V2A de mare calitate este deosebit de robustă, având
o grosime de 3 mm. Tastele de apel sunt fabricate, de asemenea, din oţel special rezistent.
Plăcuţele inscripţionate cu iluminare sunt acoperite de o placă din sticlă neîntreruptă,
securizată şi protejată împotriva focului. Plăcuţele inscripţionate pot fi deschise printr-un
mecanism ascuns şi apoi pot fi extrase spre partea frontală.
Atât tastele de apel cât şi plăcuţele inscripţionate sunt iluminate uniform de un element alb
cu LED, dimensionat pentru economie de curent.
Difuzorul şi microfon sunt protejate contra apei şi vandalismului, fiind montate în spatele
deschiderilor respective pentru sunet.
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Ancorajul pentru zid (ataşate pachetului de livrare)
Doza de montaj
Placa de închidere din tablă
Colţarul din plastic
Cârligul pentru banda de prindere
Placa frontală
Apărătoarea difuzorului
Microfon
Plăcuţele pentru nume
Tastele de apel
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Instalarea dozei de montaj

Atenţie
Încorporarea şi montarea aparatelor electrice este
permisă numai specialiştilor electricieni.
• Alegeţi un loc de montaj adecvat şi ştemuiţi în perete
o deschidere de montaj.
1. Dacă este necesar, montaţi ancorajele pentru zid din
pachetul de livrare.

La montarea dozei de montaj, respectaţi următoarele
indicaţii:
• Acordaţi atenţie poziţiei de montare corecte.
(respectaţi indicaţia etichetei adezive "TOP").
• Doza de montaj trebuie să fie introdusă drept. În cazul
montării ulterioare a staţiei de exterior din oţel special,
nu mai există nicio posibilitate de îndreptare.
• Instalaţi doza de montaj pe cât posibil la nivel cu
suprafaţa!
Placa de închidere din tablă trebuie să permită ulterior
montarea la nivel cu suprafaţa. Nivelarea maxim
admisă a tencuielii este de 20 mm.
max.
20 mm

2. Încastraţi doza de montaj în gips, coplanar cu
suprafaţa ulterioară (nivelarea tencuielii
max. 20 mm).
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3. Introduceţi apărătoarea pentru tencuială din
pachetul de livrare.

4. Tencuiţi peretele.

5. Înlăturaţi tencuiala cu atenţie şi extrageţi
apărătoarea pentru tencuială.
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Instalarea plăcii frontale
1. Introduceţi placa de închidere din tablă la nivel cu
suprafaţa în doza de montaj.

i

Montarea dreaptă a plăcii de închidere din
tablă

La montare, placa de închidere din tablă nu are voie
să se deformeze sau să se tensioneze în doza de
montaj.
Introduceţi prin glisare placa de închidere din tablă,
până când colţarul din plastic se aşează în contact
plan cu peretele.

2. Fixaţi placa de închidere din tablă cu cele 4 şuruburi
Inbuss şi cu şaibele crenelate din pachetul de
livrare.
Pentru a asigura stabilitatea ulterioară a plăcii
frontale, şuruburile Inbuss trebuie să fie strânse
ferm.

3. Deschideţi prin rabatare cele două suporturi laterale
de montaj (1.), acroşaţi placa frontală a staţiei de
exterior din oţel special în suporturile de montaj (2.)
şi banda de prindere în cârligul plăcii de închidere
din tablă (3.).

3.

1.

2.

ZV BUS

4. Conectaţi linia de bus bifilară clemele de BUS.
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Dezactivarea iluminării tastelor de apel

Pentru a dezactiva permanent iluminarea tastelor
de apel, se înlătură punţile dintre BUS şi ZV.

5. Trageţi placa frontală din suporturile de montaj (1.) şi
închideţi prin rabatare suporturile de montaj (2.).

2.

1.

6. Fixaţi bolţul, respectiv bolţurile de închidere
inferioare ale plăcii frontale în poziţia "Close".
Open
Close

7. Aşezaţi placa frontală peste bolţurile de ghidaj şi
apăsaţi-o, până când bolţurile de închidere
superioare şi inferioare se fixează.

Punerea în funcţiune
După ce toate aparatele (staţiile de exterior şi de interior, dispozitivul de comandă etc.) au
fost instalate, sistemul de videointerfonie poate fi pus în funcţiune.
Punerea în funcţiune a unei staţii de exterior este descrisă în manualul sistemului, ataşat
dispozitivului de comandă.

Intrarea multifuncţională
La intrarea multifuncţională
a difuzorului
încorporat de la staţia de exterior din oţel special se poate
conecta un buton mecanic, prin intermediul conductorului
de legătură din pachetul de livrare.
Butonul va avea aceeaşi funcţie ca şi o tastă de apel,
putând fi utilizat astfel, de exemplu ca tastă de apel sau
pentru comanda unui actuator de comutare.
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Schimbarea plăcuţei inscripţionate
Plăcuţele inscripţionate
Pentru etichetarea staţiei de exterior Gira din oţel special, utilizaţi exclusiv plăcuţele
inscripţionate Gira.
Plăcuţele transparente din plastic sunt rezistente la lumină, la intemperii şi nu se
ondulează.
Cu ajutorul codului de validare din pachetul de livrare, puteţi obţine gratuit plăcuţele
inscripţionate pentru prima etichetare, de la www.marking.gira.com.

cli

ck

1. Deblocaţi tasta de apel cu cheia din plastic conţinută
pachetul de livrare:
În acest scop, rotiţi cheia din plastic în sens antiorar,
până când se fixează.

120°

2. Fixaţi tasta de apel:
În acest scop, apăsaţi ferm în interior tasta de apel
aprox. 1 cm.
cli

1 cm

ck

✓ Tasta de apel se fixează şi rămâne în poziţia apăsată.

3. Cu partea plată a cheii din plastic, prindeţi de sub
capacul din sticlă şi extrageţi suportul plăcuţei
inscripţionate printr-o mişcare de pârghie.
Nu scoateţi suportul plăcuţei inscripţionate
Nu ridicaţi şi nu scoateţi suportul plăcuţei inscripţionate!

4. Scoateţi plăcuţa inscripţionată existentă şi
introduceţi până la limită noua plăcuţă inscripţionată
în suportul plăcuţei inscripţionate.
Mu
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5. Aşezaţi plăcuţa inscripţionată sub ciocurile de fixare
a suportului plăcuţei inscripţionate.

6. Introduceţi din nou suportul plăcuţei inscripţionate.
Concomitent, conduceţi plăcuţa inscripţionată cu
degetul.

click

ustermann

click

7. Desfaceţi tasta de apel:
În acest scop, apăsaţi uşor cheia din plastic în
interior şi rotiţi-o în sens orar, până când tasta de
apel se desprinde din poziţia inferioară.

8. Blocaţi tasta de apel:
În acest scop, rotiţi din nou cheia din plastic în sens
orar, până când se fixează.

ustermann

9. Pentru testul de funcţionare, acţionaţi tasta de apel:
Tasta de apel este blocată corect dacă
• tasta de apel nu mai permite continuarea apăsării
în interior şi
• la apăsarea tastei de apel, se emite un sunet de
confirmare.
Dacă tasta de apel nu este blocată corect, vă rugăm să
repetaţi pasul 8.
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Deschiderea staţiei de exterior din oţel special
Pentru deschiderea staţiei de exterior din oţel special,
este necesar instrumentul de deschidere din pachetul de
livrare.

1. Rotiţi bolţul, respectiv bolţurile de închidere
inferioare cu instrumentul de deschidere poziţia
"Open".
La staţiile de exterior cu o fantă există un bolţ de
închidere inferior, iar la cele cu două fante, două
bolţuri de închidere inferioare.
Poziţia bolţurilor de închidere este indicată de
adânciturile mici de pe partea inferioară a plăcii
frontale.

90°
Open

Procedaţi cu atenţie în cazul pereţilor
tencuiţi
În cazul pereţilor tencuiţi, la deschiderea repetată
a staţiei de exterior apare pericolul ca tencuiala să
fie deteriorată cu instrumentul de deschidere.
90°

90°

Open

Open

2. Ridicaţi placa frontală din fixarea inferioară (1.) şi
trageţi-o oblic în jos din suporturile de fixare
superioare (2.).
2.

1.
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Modalitatea de operare
Reglarea volumului sonor
Volumul sonor poate fi setat individual la fiecare staţie de exterior.
Reglarea volumului sonor trebuie să se efectueze cu două persoane.
1. La dispozitivul de comandă apăsaţi pentru 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare.

1x

M. Meier

2. La staţia de exterior apăsaţi scurt o tastă de apel deja
alocată.
3. A doua persoană preia apelul de la uşă la staţia de interior
(cu receptorul sau cu tasta interfonului) şi acceptă
convorbirea.

1x

4. La staţia de exterior apăsaţi din nou scurt o tastă de apel.
M. Meier

✓ Prin acţionarea tastei, volumul sonor se modifică în timpul
legăturii de comunicare.
În total, există 4 trepte de volum sonor.
Cu fiecare acţionare a tastei de apel, se setează treapta
imediat superioară de volum sonor. Când s-a atins cea mai
înaltă treaptă de volum sonor, la următoare apăsare de tastă
este setată treapta cea mai scăzută de volum sonor.
5. Încheiaţi legătura de comunicare.
Ultima treaptă de volum sonor setată se va memora în staţia
de exterior.
6. La dispozitivul de comandă apăsaţi scurt tasta
"Systemprogr.", pentru a încheia modul funcţional
Programare.
Apelarea (acţionarea soneriei)
M. Meier

1. Apăsaţi tasta de apel, pentru a declanşa un ton de apel la
staţia de interior alocată.
✓ Acţionarea tastei este confirmată suplimentar printr-un ton de
confirmare.
✓ În cazul în care convorbirea este preluată de la staţia de
interior, deschiderea din microfon se aprinde în albastru.

Comanda luminii (în combinaţie cu un actuator de comutare)
Licht

1. Apăsaţi tasta de apel, pentru a conecta lumina sau un alt
consumator prin intermediul unui actuator de comutare alocat.
✓ Acţionarea tastei este confirmată suplimentar printr-un ton de
confirmare.
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Date tehnice
Conexiuni:

2
2
2
1
2

cleme cu şurub pentru linia de bus bifilară
cleme cu şurub pentru alimentarea suplimentară
conectori multipli pentru linia de bus de sistem (6 poli)
conector multiplu video (2 poli)
cleme cu şurub pentru contactul de sabotare

Gradul de protecţie:

IP 44

Temperatura de funcţionare:

-25 °C până la +70 °C

Dimensiuni (l x H x L):
1x, 2x, 3x:

140 x 198 x 40 mm (doza de montaj)
160 x 218 x 3 mm (placa frontală)

4x, 6x:

140 x 265 x 40 mm (doza de montaj)
160 x 285 x 3 mm (placa frontală)

8x, 9x:

140 x 332 x 40 mm (doza de montaj)
160 x 352 x 3 mm (placa frontală)

10x, 12x:

250 x 265 x 40 mm (doza de montaj)
270 x 285 x 3 mm (placa frontală)

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.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-InstallationsSysteme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de
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