
8 -פתיחת דלת משלוחה מצלצלת  

פתיחת דלת משלוחה לא מצלצלת

מענה לקריאה מפנל 
(ממתינה)במהלך שיחה 

*9

דיבור ופתיחת דלת מהשלוחות. 

8
שיחה מתנהלת בין  

שלוחה לפנל דלת
פתיחת דלת




8
שיחה מתנהלת בין  

שלוחה לפנל דלת
פתיחת דלת





8
איתות שיחה  

ממתינה
שיחה מתנהלת בין  

שלוחה לקו חוץ

*9
הקש



שיחה בין  
השלוחה לדלת

פתיחת
דלת 

כיוון עוצמת קול. 

eDOOR

לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על המקש       -כיוון עוצמת מיקרופון

לחץ על המקש         לאחר שנוצר קשר עם הפנל –כיוון עוצמת רמקול 

(ישנם שלוש רמות הגברה לרמקול ומיקרופון) 

חיבור מספר פנלים במקביל

(.חיבור לשלוחה)במקביל ניתן לחבר עד ארבעה פנלים 

לתכנת את מספר הפנל  ואת  ,( כאשר יתר הפנלים מנותקים ממתח)יש לחבר כל פנל בנפרד 

.כל שאר ההגדרות הנדרשות לגביו

.תכנת אותו למספר אחד וסיים את כל ההגדרות לגביו,  חבר את הפנל הראשון. 1

.נתק את הפנל וחבר את הפנל השני ותכנת אותו למספר שתיים את שאר ההגדרות לגביו. 2

.חזור על השלבים לשאר הפנלים אם יש. 3

.חבר את כל הפנלים בחזרה. 4

מומלץ לחבר לכל פנל שנאי בנפרד

.הגדרת מספר פנל 

2הגדרת פנל מספר : דוגמה

 

FLASH
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 מתחבר לשלוחת דלת במרכזיתe-max 

 ליציאה( עוקף)לחצן חיצוני
כיתוב שם מואר כחול

 ספרות 2-6קוד טכנאי בין
 שניות 1-99זמן ממסר לפתיחת דלת
 12מתח עבודהv /ac

 סגור / ממסר מגע יבש פתוח(n.o /n.c )

719*יצירת קשר יזום עם הפנל 8
שיחה מתנהלת בין  

שלוחה לפנל דלת
פתיחת דלת





לאחר סיום ההגדרות וחיבור כל הפנלים משתנה החיוג ליצירת קשר יזום לפנל: הערה
* 711הקש  1ליצירת קשר עם פנל             
* 712הקש  2ליצירת קשר עם פנל             
* 713הקש  3ליצירת קשר עם פנל             
* 714הקש  4ליצירת קשר עם פנל             

*יש להאזין לצליל אישור         לאחר כל הקשה על : הערה

4
6

719       *          1234*          78   *        02*          *  
חייג לשלוחת הפנל קוד טכנאי             פעולה' מס הקשאישורמספר פנל יציאה




. . .

:כדי להוסיף כיתוב שם
. יש לפתוח את הבורג כמתואר בתמונה

.הטה את תושבת פלסטיק השחורה כלפי מעלה והסר אותה
.הוסף דף לבן עם השם מתחת לפלסטיק הלבן

.החזר את התושבת השחורה וסגור את הבורג בחזרה

.מומלץ להכניס את כיתוב השם לפני ההתקנה :הערה



משך הזמן שניתן לשוחח עם הפנל עד לניתוק השיחה -משך זמן שיחה 
שניות 30על מנת שהשיחה עם הפנל תתנתק לאחר : דוגמה

שניות 10-99

מרגע הלחיצה עד לתחילת פעולת הממסר -(עוקף)זמן השהיה ללחצן חיצוני 
שניות מרגע הלחיצה על הלחצן 5על מנת שהמנעול החשמלי יכנס לפעולה לאחר  :דוגמה

שניות   01-10

איפוס קוד טכנאי

איפוס קוד  טכנאי          

 כיתוב שם

שניות 1-99, משך הזמן שיפעל ממסר פתיחת הדלת -הגדרת זמן ממסר

שניות 5על מנת להגדיר שבפקודת פתיחת הדלת יעבוד הממסר במשך : דוגמה

. ניתן לתכנת מכל שלוחה המחוברת למרכזיה
.ולהמתין למענה*  719הרם את השפופרת מאחת השלוחות וחייג לפנל  •
.לאחר יצירת הקשר עם הפנל ניתן להתחיל בתכנות•
. *יש להאזין לצליל אישור      לאחר כל הקשה על  •
יש להקיש שוב עד להישמע צליל אישור  *-במידה ולא נשמע צליל אישור לאחר הקשה על ה•

.ולהמשיך בתכנות

.נתק -ו                 את הערך הרצוי           הפעולה' מס           קוד טכנאי                

(1234קוד טכנאי בברירת מחדל )

כיצד מתכנתים

(ספרות 2-6)קוד גישה לתכנות  -החלפת קוד טכנאי
לקוד חדש 1234החלפת קוד הטכנאי  :דוגמה

.1234קוד טכנאי בברירת מחדל 

*719

** **
(שניות 10עד )לאחר הקשת קוד איפוס יש לנתק את המתח מידי :הערה

*


חייג לשלוחת הפנל קוד טכנאי             פעולה' מס הקשאישורקוד חדש יציאה

719 * 1234*    00*     ????*   *  

719  * 1234*     73*   05*          *  
חייג לשלוחת הפנל קוד טכנאי             פעולה' מס הקשאישורזמן ממסר יציאה

719  * 1234*    76*    30*          *  
חייג לשלוחת הפנל קוד טכנאי             פעולה' מס הקשאישורזמן שיחה יציאה

719 *  1234*     74*    05*          *  
חייג לשלוחת הפנל קוד טכנאי             פעולה' מס הקשאישורזמן השהיה יציאה

off/on power
הוראת איפוסנתק את המתח בפנל וחבר  שוב


חייג לשלוחת הפנל הקש
 *      4848*

תרשים התקנה

  1  2    3    4   5    6    7   8

מגע יבש  

 n.oפתוח 
j4

j5

מגע יבש פתוח  

n.c 

מגע יבש

12v/ac

Ext.

N.O/N.C

חיבור שלוחה
ללחצן חיצוני  

(עוקף) מנעול  
חשמלי


