RVS telefoontoestel type 1900-10 D
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Productinformatie

Praktische informatie
De 1900-10D is een zware, van RVS gemaakte telefoon die tegen een stootje kan. Daarom is dit toestel uitermate geschikt
voor omgevingen als overslag, distributiehallen, fabriekshallen, luchthavens, stations enz. Door zijn opvallende oranje kleur is
de 1900-10D eenvoudig te herkennen. Ook leverbaar in blank RVS, bewerkt RVS d.m.v. parelstralen
De 1900-10D heeft metalen verchroomde toetsen, haakcontact beugel en een RVS snoer met een inwendige staalkabel, welke
een gewicht van 250 kilo kan dragen.
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gewicht 3 kilo
afmeting (lxbxh) 24 x 21 x 8 cm
DTMF of puls kiezen
vandaalbestendig
hookflash toets (metaal)
beschermingsklasse IP 54
metalen behuizing
poedercoating
kleur oranje (RAL 2008)
2 invoerwartels PG 13.5
12 maanden garantie

Installatie
§ 2.1

Monteren

STAP 1 Open de behuizing door de twee schroeven uit de onderzijde te draaien.
STAP 2 De achterplaat heeft 3 bevestigingsgaten; 1 boven en 2 onder. Teken de gaten van de achterplaat af op de wand
en boor de gaten.
STAP 3 Bevestig de plaat eerst met het bovenste gat en daarna met de onderste gaten. Met de onderste gaten kan de
achterplaat nog iets worden verschoven om deze recht te hangen alvorens de schroeven goed vast te draaien.
STAP 4 Voer de telefoonkabel in door de linker wartel en sluit deze aan op de print in het telefoontoestel.
(zie sticker : aarde / B / A/ ( op 3 polig aansluitblokje )
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De 1900-10D heeft op het front een metalen hookflash-toets, waarmee u kunt doorverbinden.
Standaard staat de 1900-10D op DTMF kiezen, hookflash en bel aan.
Jumper instellingen:
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DTMF kiezen
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Hookflash
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