
KÉTVEZETÉKES ELEKTROMOS AJTÓNYITÓ ÉS KAPUTELEFON KÉSZLET
A lakás bejáratának biztonságát nyújtja

DA-1AS

-vezetékes



Egyszerűsített kétvezetékes ajtónyitó készlet

Elektromos ajtónyitó
A kapuegységről táplált ajtónyitót a 
főállomásról lehet működtetni a 
DOOR RELEASE (AJTÓNYITÁS) 
gomb lenyomásával.

Kapuegység
� Rongálásálló kivitel
� Vékony, kompakt kialakítású 

berendezés
� A névsor hátulról meg van 

világítva
� Ezüst vagy szürke színű 

doboz választható

EL-9S  vagy egyenértékű

DA-1DS

DA-1DG
(Készlet: DA-1AG)

DA-1MD
DAR-1

További hívásjelző
PT-1211DR

Főállomás
� A kapuegység beállítható 

hangjelzéssel hív. A hangjelzés 
kikapcsolható, LED-es kijelzés 
mellett

� Ajtónyitó gomb a zár nyitására

Tápegység

Relé/vezérlő 
(kevesebb, mint 18 
V=, 40 mA)

Kapu, világítás, garázskapu stb.

AC

Névsorvilágítás

Rendszerjellemzők
� Az elektromos ajtónyitót ugyanazon két vezetékkel lehet bekötni a kapuegységről. Az 

ajtónyitáshoz nincs szükség külön tápegységre.
� A meglévő ajtócsengő vagy dallamcsengő felhasználható (a transzformátorból ki kell kötni).
� A főállomáson található az AJTÓNYITÓ gomb és egy FUNKCIÓ gomb a bejárati világítás 

stb. bekapcsolására.
� Opcionális további hívásjelző

Elnevezések és méretek Opcionális

Műszaki adatok

DAR-1
További hívásjelző

EL-9S
Elektromos 
ajtónyitó vagy 
más: névleges 
16 V=, 20ΩΩΩΩ 
vagy több.

Kapu, világítás, 
garázskapu vagy más 
eszközök működtethetők a 
relé/vezérlő segítségével.

� Tápellátás: 15 V=, tápegységből biztosítva
� Hívás: elektronikus hangjelzés (amíg a gombot lenyomva tartják) hangerő-

szabályozással vagy némítással
� Kommunikáció: kétirányú, kézibeszélővel
� Tömeg: DA-1MD: kb. 370 g. DA-1DS: kb. 270 g. PT-1211DR: 380 g.
� Bekötés: 2 vezetékes, polaritásérzékeny az ajtótól a DA-1MD egységig
� Bekötési távolság: (1) Ajtónyitás (2) Kapuegység (3) Főállomás (4) Tápegység

� A DA-1AS készlet tartalma: DA-1DS, DA-1MD és PT-1211DR.
� A PT1211DR tápegység kizárólag a DA-1MD egységgel való használatra készült.

Forgalmazza:

DA-1AS(EU)0802A

H o g y  n y u g o d t a n  a l u d j u n k �
http://www.aiphone.com/
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ÜZEMJELZŐ gomb
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� Tápegység

230V

15V


