ADAPTER OTWIERANIA BRAMY

AB 120

do central telefonicznych Platan:
Alfa, Alfa plus, Beta i Delta

Adaptery bramofonowe PLATAN AB 100, AB 110 i AB 120
są produktami firmy: PLATAN ® Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2
tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01
e-mail: platan@platan.pl, www.platan.pl
Konsultacje techniczne i serwis tel. (0-58) 555 88 88
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sopot, 2004-08-31
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ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB

120

Przeznaczenie
Adapter otwierania bramy AB 120 umożliwia wykorzystanie centrali telefonicznej Alfa
plus, Beta lub Delta do zdalnego sterowania elektrozaczepem (ryglem) lub układem
automatyki otwierania bramy. W razie potrzeby, do centrali można podłączyć kilka bramofonów lub adapterów otwierania bramy.

Instalacja
Adapter otwierania bramy AB 120 należy montować w zamkniętym pomieszczeniu. Adapter montuje się do ściany dwoma śrubami (śruby wraz z kołkami są załączone do kompletu).
Zaleca się wykorzystać prawy górny i lewy dolny z istniejących czterech narożnych otworów w
podstawie adaptera, dostępnych po zdjęciu pokrywy (rys. Widok Adaptera otwierania bramy
AB 120).
Do listwy zaciskowej adaptera bramofonu należy doprowadzić i podłączyć:
•
od strony centrali:
linię telefoniczną wybranego abonenta wewnętrznego (adapter bramofonu podłącza
się w centrali jak abonenta wewnętrznego). Jeżeli linia abonencka wychodzi poza obręb budynku, w którym zainstalowano centralę musi ona bezwzględnie posiadać zabezpieczenie odgromowe.
•
od kasety bramofonu:
•
od systemu otwierania bramy
2 żyły zasilające elektrozaczep bramy (lub sterujące układem automatyki)
2 żyły do czujnika otwarcia bramy (opcja)
W wykonaniu fabrycznym zaciski „CZUJNIK OTWARCIA” na listwie zaciskowej
adaptera są zwarte. W przypadku stosowania czujnika, zworę tę należy usunąć!
Na płycie adaptera bramofonu znajdują się
zwory:
EZ / KL (2 zwory) zmieniające obwód sterowania zamkiem. W ustawieniu fabrycznym zwory ustawione są w pozycję EZ – sterowanie elektrozaczepem (12V AC).
W przypadku wykorzystania adaptera do sterowania układem automatyki, po przestawieniu obu zwór w pozycję KL, wyjście staje się zwiernym stykiem przekaźnika.
gniazdo bezpiecznika sieciowego (stosować wyłącznie nominalną wartość bezpiecznika 32 mA)
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Po wykonaniu połączeń i ewentualnej zmiany ustawienia zwór programujących należy
założyć pokrywę adaptera i podłączyć zasilanie 230 V 50 Hz.
Uwaga 1:
Przed zdjęciem pokrywy należy bezwzględnie odłączyć adapter od zasilania 230V.
Uwaga2:
Linia abonencka, do której podłączony jest adapter otwierania bramy, nie może być linią
awaryjną (połączoną do linii miejskiej przy zaniku zasilania), ponieważ rozmowa przychodząca z sieci użytku publicznego podczas awarii centrali otworzy bramę!

Przygotowanie centrali do współpracy z adapterem otwierania bramy
W celu uzyskania współpracy z adapterem otwierania bramy, należy centralę odpowiednio
skonfigurować. W programie DoCent® dla portu, do którego dołączono adapter należy
ustalić kategorię BRAMOFON i nadać mu numer wewnętrzny (NW). W module programu
– Parametry sprzętowe można ustawić czas zadziałania elektrozaczepu w granicach od
2s do 8s co 0.5s (ustawienie standardowe wynosi 5s).

Otwieranie bramy
Po wybraniu numeru portu centrali, do którego jest podłączony adapter, jeżeli abonent chce
otworzyć bramę musi wybrać FLASH i „0” gdy posługuje się telefonem z wybieraniem tonowym lub „0” gdy posługuje się telefonem z wybieraniem dekadowym. W przypadku podłączenia czujnika otwarcia drzwi, elektrozaczep wyłącza się natychmiast po otwarciu drzwi.
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Cechy Adaptera otwierania bramy AB 120
1.
2.
3.
4.
5.

Własny zasilacz wewnętrzny
Zasilanie z adaptera elektrozaczepu
Elektrozaczep wyłączany natychmiast po otwarciu drzwi (w przypadku podłączenia
czujnika otwarcia drzwi)
Programowa regulacja czasu zadziałania elektrozaczepu
Dołączanie adaptera do dowolnego portu wewnętrznego centrali (patrz Uwaga 2)

WIDOK ADAPTERA OTWIERANIA BRAMY AB

120

Wkręt mocujący
pokrywę adaptera
Otwór na śrubę
mocującą do ściany
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Uwaga !
Przed zdjęciem pokrywy
odłączyć od sieci

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
I ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW REGULACJI
ADAPTERA BRAMOFONU AB 120

Linia abonencka
centrali LA

Elektrozaczep

Czujnik
otwarcia
bramy
Uchwyt kabli
wychodzących
Ustawianie
wyjścia EZ/KL
(elektrozaczep/
/styk zwierny)

~ 230 V
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KARTA GWARANCYJNA
1. Producent udziela gwarancji na niżej wymieniony adapter bramofonowy i zapewnia jego
nieodpłatną naprawę w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży (ale nie dłużej niż 15 miesięcy
od daty produkcji).
2. Producent ma prawo uzależnić wykonanie naprawy gwarancyjnej od przedstawienia przez
Użytkownika poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej, dokumentu zakupu (faktury) oraz
dowodu zapłaty za sprzęt.
3. Całkowita, bądź częściowa utrata gwarancji może nastąpić w przypadku:
instalacji urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi oraz normami i przepisami dotyczącymi instalacji i eksploatacji sprzętu telekomunikacyjnego – a w szczególności braku
skutecznego uziemienia centrali, do której adapter został podłączony
eksploatacji urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem lub w warunkach odbiegających
od podanych w dokumentacji;
stwierdzenia jakiejkolwiek ingerencji osób nieuprawnionych – dokonywania samowolnych
zmian, przeróbek, napraw (nie dotyczy wymiany bezpieczników);
uszkodzenia lub usunięcia znaku gwarancyjnego (naklejki) na pakiecie lub podzespole.
4. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają urządzenia i elementy uszkodzone nie z winy Producenta, w szczególności powstałe:
w wyniku działania sił wyższych (nieprzewidziane zdarzenia, przepięcia w sieci telekomunikacyjnej i energetycznej) lub wpływów środowiska (ogień, wysokie temperatury,
wyładowania atmosferyczne, silne pola elektromagnetyczne, zamoczenie itp.);
podczas instalacji przez osoby nieuprawnione przez Producenta, bądź transportu zleconego przez Nabywcę;
wskutek niewłaściwego użytkowania urządzenia, niedbałości lub stosowania w sposób
niezgodny z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa.
5. Odpowiedzialność finansowa Producenta wobec Nabywcy jest ograniczona do wysokości
ceny zakupu urządzenia objętego gwarancją i nie obejmuje szkód i roszczeń z powodu wadliwego działania sprzętu lub jego oprogramowania.
6. Wszelkie uwagi i ewent. reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać Instalatorowi. W przypadku
braku możliwości naprawy urządzenia przez Instalatora, należy dostarczyć je do naprawy (po
uzgodnieniu) do siedziby Sprzedawcy lub Producenta. Koszt i ryzyko dostawy ponosi Wysyłający.
7. Zakres i koszt instalacji, zaprogramowania urządzenia w centrali, przeszkolenia Użytkownika,
dojazdów do miejsca eksploatacji, przeprowadzania okresowych konserwacji, a także terminy
usuwania zgłoszonych usterek powinny być uregulowane umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem, a Instalatorem.

AB120.... Nr fabryczny: ......................................

Adapter bramofonu typu: .....

PRODUCENT:
Data
produkcji:

SPRZEDAWCA:
Data
sprzedaży:

(czytelny podpis i pieczęć)
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instalacji:
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