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Rozměry a hmotnost
Typ modulu
WL-02NE1X2
WL-02NE1X4
WL-02NE1x6
WL-02NE1x8
WL-02NE2x6
WL-02NE2x8
WL-02NEK1x10
PS-02E
CM-02NECH
WL-02NEFC
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Rozměry

Hmotnost

š140 x v215 x h55

545g

š140 x v304 x h55

755g

š124 x v90 x h70
š161 x v110 x h45
š85 x v200 x h60

1030g
908g
307g
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1. Popis
Systém „direct call“ – stiskem konkrétního tlačítka je vyzvoněn konkrétní účastník, se
kterým lze navázat obousměrnou komunikaci a případně mu na dálku otevřít
elektrický zámek. Vnitřní telefony jsou napájeny až po vyzvonení – zamezeno
odposlouchávání. V případě poruchy účastníka, nebo vyvěšení sluchátka zůstává
zbytek systému plně funkční. Nezapojená tlačítka nelze vyzvonit.

1.1

Systém 1 + N

Znamená to, že všechny domácí telefony mají společný vodič GND a každý telefon
má jeden vlastní vodič přivedený až do vstupního tabla. Z toho vyplývá, že počet
účastníků = počet vodičů + jeden společný

1.2

Základní vlastnosti

Maximální počet uživatelů

116 ( max 10 expandérů)

Otevření dveří

Z vnitřní jednotky, nebo odchodovým tlačítkem

Podsvit tlačítek

Zelená LED (trvale)

Délka hovoru

Omezena na 1 minutu

Vyzvánění

2x gong (po dobu cca 7 sec)

1.3

Technické parametry

Napájecí napětí

10,8 – 13,8V

Odběr tablo klid/aktivní

70mA/120mA

Odběr expandér WL-02NEK1x10

70mA

Výstup pro zámek

Napěťový, spíná se +

Zatižitelnost výstupu zámku

Max 350mA

Čas zámku

1 sec (nelze měnit)

Pracovní teplota

-40 až 70°C

Prostředí

vnitřní / venkovní (neplatí pro vnitřní telefony)

Krytí

IP 53

Provedení

tablo – kov
vnitřní telefony – plast

VARIANT plus, spol. s r.o.
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2. Montáž

2.1

Tablo

1.

Demontujte spodní
krytku tabla.

a

vrchní

2.

Pod krytkou se nalézají šrouby,
které vyšroubujte, tím se oddělí
montážní krabice

3.

Montážní krabici nainstalujte do
připraveného
otvoru
v místě
instalace

4.

Propojte vodiče dle schématu a
tablo
zkompletujte
opačným
postupem

Ve spodní krytce je otvor pro mikrofon,
pozor na záměnu krytek !

boční pohled
2.1.1

Montáž do venkovního prostředí

Při montáži dbejte zvýšené pozornosti na to, aby
nemohla stékající, nebo kondenzující voda poškodit
propojení kabelů, nebo po kabelech nezatekla voda
do elektroniky tabla. V případě přímého vniknutí
vlhkosti může dojít k nevratnému poškození, na
které se nevztahuje záruka.
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2.1.2
Výměna jmenovek – tabla s jednou řadou tlačítek
Jmenovky lze snadným způsobem vyjmout z tabla a vyměnit popisek bez nutnosti
rozebírat celé tablo.

1.
2.
3.
4.

Stlačte pravý roh krytky jmenovky směrem do tabla
Krytku posuňte směrem doprava (podsunout dovnitř)
Uvolněnou krytku vyjměte – vložte popisek
Montáž proveďte opačným postupem

2.1.3
Výměna jmenovek – tabla se dvěma řadami tlačítek
Pro výměnu jmenovek je nutné tablo demontovat, rozebrat zadní část a jmenovky
vyjmout a vyměnit.

2.2

Vnitřní audiotelefon

Audiotelefon je určen pouze do vnitřního prostředí. Připojuje se k tablu dvěma vodiči,
u kterých pro jednoduchou montáž není nutno rozlišovat polaritu. Pokud není
z tabla vyzvoněn konkrétní účastník, na vodičích nenaměříme žádné napětí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyzvedněte sluchátko
Demontujte šroubek pod sluchátkem
Sundejte vrchní kryt telefonu
Pomocí montážních otvorů telefon přimontujte na podložku
Propojte vodiče
Opačným postupem telefon zkompletujte

VARIANT plus, spol. s r.o.
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3. Zapojení
Tablo i audiotelefony se připojují přímo na vodiče. U audiotelefonu jsou vodiče
pevnou součástí, u tabla jsou na konektoru – snadná montáž a demontáž tabla.

3.1

Kabeláž – vzdálenosti a průžezy

Maximální doporučená vzdálenost od tabla. Při nedodržení těchto parametrů není
zaručena správná funkčnost systému.
3.1.1
Napájecí zdroj
Pro systémy bez expandéru postačí zdroj PS -02E, který má maximální proud 800mA
Při rozšíření systému je nutné použít odpovídající zdroj, např. PS-DIN-15V4A

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Maximální vzdálenost

Minimální průřez vodičů

10m

2x1mm2

Elektrický zámek
Maximální vzdálenost

Minimální průřez vodičů

10m

2x1mm2

Maximální vzdálenost
30m
100m

Minimální průřez vodičů
2 x 0,3mm2
2x 0,75 mm2

Audiotelefon

Tlačítka a vodiče

Při propojování komunikačních vodičů můžete přesně určit které tlačítko, kam bude
zvonit podle následujícího obrázku.
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3.2
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Blokové schéma

VARIANT plus, spol. s r.o.
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Tablo – základní zapojení

Expandéry WL-02NEK1x10 se zapojují paralelně na 4vodičovou sběrnici.
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Připojení zámku

Zařízení je určeno pro nízkoodběrové el. zámky s momentovým kolíkem -například
E7A-E4 (obj.kód:0703-082). V případě použití s běžným zámkem je možné impulz
prodloužit pomocí modulu timebox bipolar (obj.kód:0703-076). Při zapojování zámku
dbejte na polaritu ochranné diody, diodu zapojte vždy! Odchodové tlačítko aktivuje
zámek na čas 1 sec.
3.4.1

Nízkoodběrový zámek s momentovým kolíkem

VARIANT plus, spol. s r.o.

strana 9

Genway Audio
3.4.2

Instalační manuál

Běžný nízkoodběrový zámek – použití TIMEBOX

Nastavení propojek TIMEBOXU:
Při takto nastavených propojkách lze pomocí trimrů (hrubě,jemně) nastavit čas
sepnutí cca 1 až 13sec
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Propojení tabla a audiotelefonů

VARIANT plus, spol. s r.o.
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Zapojení více audiotelefonů na jedno tlačítko

V případě, že je požadováno více autotelefonů na jednom tlačítku, je nutné použít
rozbočovač CM02-NECH, který musí být napájen vlastním zdrojem, lze zapojit 1 až 4
telefony.
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Zapojení více venkovních tabel

Při propojení více venkovních tabel je nutno oddělit vedení diodami u každého tabla.
Každé tablo musí mít vlastní napájecí zdroj. Takto lze propojit více tabel. Počet diod
odpovídá počtu účastníků x počet tabel.

VARIANT plus, spol. s r.o.
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Zvonkový generátor

V případě požadavku na externí zvonění (zvonění u dveří bytu) je možné použít
generátor, pomocí kterého lze tlačítkem u dveří bytu zazvonit. Generátor produkuje
souvislý tón cca 200Hz. Postačí jeden pro celý systém. Je nutné vždy použít
oddělovací diody.
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