STROPKOV, a.s.

TESLA STROPKOV, a.s.
091 12 Stropkov
SLOVAKIA

H

A 4 FP 211 26
típusú lakáskészülékek használati,
bekötési és szerelési utasítása

4 VNF B 401

A KÉSZÜLÉK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGE
A 4 FP 211 26-os lakástelefon (1+n) kétvezetékes audio rendszerhez tartozik és az MKT
típusú erősítőkkel működik együtt. Ez a rendszer a tömbházaknál ajánlatos felhasználni.
Az említett 4 FP 211 26-os lakástelefon ESO dizajnba van elkészítve. A kagylóba elektrét
mikrofon és elektrodinamikus hallgató van. Az érkező csengő jel az elektrodinamikus
hallgatóba hallatszik. Kulcs jelképű nyomógomb segítségével nyissuk az elektromos zárat.
A jelkép nélküli nyomógombokat más további funkciókra is fel tudjuk használni, pl.
elektromos működtetésű tolókapu vezérlésére, vagy lépcsőházi világítás indítására.
A telefon elektromos bekötési rajza a 5. ábrán látható.
SZERELÉS a szerelődobozra (2. ábra)
A lakástelefon felszerelése előtt le kell szerelnünk a készülék fedelét csavarhúzó résbe
nyomásával és felfelé feszítéssel, ahogy ez az 1. árán is látható. A készülék alaplapját
szerelődobozra való felrögzítése után rákötjük sorkapcsokra a beérkező vezetékeket
a 2. ábra szerint az ajánlott bekötési rajz szerint, majd a készülék takaróját
visszakattintsuk a helyére. A bevezető vezetékeknek van az alaplapjában a nyáklap fölött
kiemelkedő fogantyú, amelybe ezeket el tudjuk helyezni.

Szerelés a csavarós rögzítőbe (3. ábra)
Ennél a szerelésnél nem szedjük szét a lakástelefont.
Attól a helytől, ahol a készülék sorkapcsa lesz rögzítve, alulról lemérjük az első rögzítésre
szánt lyuk, majd utánna a másik rögzítésre szánt lyuk helyét ami 137 mm távolságra van. A
megjelölt helyeket kifúrjuk és 8 mm átmérőjű tipliket helyezünk beléjük. Utánna 4x30 vagy
4x35 mm csavarokkal rögzítjük a sorkapcsot.
A vezetékeket a 2. ába szerint vezetjük a készülékbe a sorkapocshoz és ezeket rákötjük a
hozzácsomagolt sorkapcsokra a utasító cimke szerint, amely a lakástelefon alsaján
található. A bekötött sorkapcsot rányomjuk a telefon konektorára majd a készüléket
ráakasztjuk a rögzítő csavarokra.

BEKÖTÉS:
A szerelés előtt figyelmesen tanulmányozza át a szerelési utasításokat és a bekötési
rajzot!
A 6-os sorkapocsra rákössük az erősítőből érkező (K) közös vezetéket. A 3-as sorkapocsra
az egyedi (1, 2, 3, stb. Közül valamelyik) vezetéket kell kötni. Az 1-es és a 6-os sorkapcsok
már a nyáklapon J1-es rövidzárlattal le van zárva.
Az A kapocsra a lakás csengő egyik végét majd a másik végét az erősítőn található G
kapcsára kössük. A korábban gyártott erősítőknél előfordul, hogy az elektromos zár nem a
vonal rövidzárásával indul. Ebben az esetben az elektromos zár közös vezetékét (Z)
átkössük az 1-es kapoccsal, de a nyáklapon meg kell szakítanunk a J1-es rövidzárlatot.
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SSERELÉSI ELVEK:
Lakástelefont olyan helyre szereljük, ahol a környezeti hőmérséklet +5 és +40 °C kökött
van, 80% relatív páratartalom mellett. Jó elektromos kötést kb. 7 Ohmos
hurokellenállással érhetünk el, ami rézvezetékek esetén az alábbi hosszakat jelenti:
 0,6 mm - 140 fm
 0,8 mm - 200 fm
 1,0 mm - 310 fm
Bonyolultabb bekötéseket bízza szakemberre
MŰKÖDÉS
A 4 FP 211 26-os telefon a következők szerint működik:
A hallgatóba hangzó elektroakusztikus jel után a hívott felveszi a kagylót, mellyel
beszédbe lép a hívó féllel. Kulccsal jelölt nyomógombbal megnyomásával működteti az
elektromágneses zárat.
Tolókapcsoló segítségével, amely a lakástelefon oldalán található, be lehet állítani a
csengetés hangerejét.

A termék gyártása folyamán olyan anyagok voltak felhasználva, melyekből nem fog keletkezni veszélyes
vagy káros hulladék!
Ez a jelkép a terméken vagy a csomagolóanyagon azt jelenti, hogy az elektromos
berendezések élettartama után nem szabad hatástalanítani, kidobni együtt a nem
kiosztályozott közösségi hulladékokkal. A helyes értékesítés céljából adja át az elektromos
hulladékok gyűjtőhelyére. További részleteket kérje a helyi hivataltól, legközelebbi
hulladékgyűjtőtől, vagy az üzletvezetőjétől, ahol ezt a terméket vásárolta. Helyes
határozattal, az élettartalom után lejárt elektromos hulladékok elhelyezésével elősegíti
ezek anyagok újbóli értékesítését. Ilyen cselekedettel segíteni fog a természeti anyagok
megőrzését, védését és megelőzi az emberek egészségeire, valamint a környezetére hatódó
potenciális negatív hatásokat.
Doboz
Csomagoló papír
PAP/PE

PE zacskók
PE fólia

A vezetékek belépő helye
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1. Ábra
A készülékház leszerelésének menete:
A csavarhúzót benyomjuk a résbe (1),
A benyomott csavarhúzó elfordításával (2)
pattintsuk le a készülékházat.
2. Ábra
Szerelő dobozra való szerelés

3. Ábra
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4. Ábra 4FP 211 26 A panel előnézete
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5. Ábra A 4FP 211 26 típusú lakáskészülék kapcsolási rajza
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