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Het TDK-Relais

GESCHIKT VOOR IEDER ANALOGE 2-DRAADS SPREEKVERBINDING
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Het TDK-Relais

Functie van het TDK-Relais

Het activeren van een elektrische deuropener door middel van het sturen van

een DTMF-toon. 

Toepassing

Wordt veel gebruikt in combinatie met telefooncentrales welke niet voorzien zijn

van een deuropener-faciliteit voor normale 2-draads analoge toestellen.

Tevens wordt het TDK-Relais gebruikt als uitbreiding van de Portadial Interface

type 2 of de Portadial type 9 voor het openen van de deur als er een spreek-

luisterverbinding is met de deurtelefoon.

Werking

Deze uitgekiende TDK-ontvanger is parallel te schakelen aan de spreek-/luisterverbinding van de deurintercom van de betreffende

deur. Zodra een persoon zich meldt via de deurintercom kan ieder hiervoor geprogrammeerd toestel met de deur spreken en d.m.v.

het indrukken van een toets op het telefoontoestel de deuropener activeren

Op het TDK-Relais is in te stellen door middel van een jumper op welke DTMF-toon het relais schakelt. U kunt het TDK-Relais op de

volgende tonen laten schakelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * en #.

Ook de schakeltijd van het relais is aan te passen. Dit wordt met behulp van een potmeter gedaan. Het relais kan dan tussen de 2 en

6 seconden schakelen.

Technische gegevens

Voedingsspanning : 12 VDC of AC 500 mA adapter (wordt niet meegeleverd)

Uitgang : potentiaalvrij maak-contact 220 V / 5A  maximaal.

Behuizing : kunststof

Garantie

ADVITRONICS TELECOM B.V. heeft een eigen service-organisatie die zorg draagt voor en service van de door ons geleverde

producten. Op het TDK-Relais geldt een garantietermijn van 2 jaar na aankoop.

Artikelnummers

30181000 TDK-Relais Relais met universeel DTMF-ontvanger
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