
ZK-1 2 Wire nowoczesny wideo unifon aparat do
      wspó³pracy z systemem domofonowym 
            dwuprzewodowym 2 Wire Wideo

  wtyk z³¹cza
Z£ 10 aparatu

ZK-1 od spodu

UTP kat.5

kolejnoœæ ¿y³

Przycisk dzwonka
       do drzwi

   kabel
2 ¿y³owy

1  + wideo
2  -  wideo
3  L-
4  L+
5  RS  
6  RS
7  + 12V DC
8   - 12V DC
9   przycisk
10 przycisk

1  + wideo
2  -  wideo
3  L-
4  L+
5  RS
6  RS
7  + 12V DC
8  - 12V DC dzwonka

 1   2  4   8  16 32 64 128 

Z³¹cze programowania
        numeru lokalu

  Suma zworkowanych cyfr
odpowiada numerowi lokalu

Zworka

     ZK-1          widok mocowania
        wieszaka na œcianie

      widok spodu aparatu ZK-1 
z wg³êbieniem do pod³¹czenia kabla
        i zwinêcia jego nadmiaru             

wieszak instalacyjny
     aparatu ZK-1

Kierunek wsuwania
aparatu na wieszak

Pod³o¿e

ZK-1 od spodu
  widok wnêki
   monta¿owej

Sposób instalacji w systemie  2 Wire Wideo 
Nale¿y zamontowaæ wieszak instalacyjny na œcianie (za pomoc¹ ko³ków rozporowych) 
tak aby wystaj¹ce ze œciany przewody dzwonka oraz instalacyjny znalaz³y siê w œrodku ramki. 
Odpowiednio skróciæ i pod³¹czyæ przewody do wtyku do³¹czonego w zestawie z aparatem. 
Przed zamontowaniem na wieszaku instalacyjnym zaprogramowaæ w³aœciwy numer lokalu, w którym aparat jest zainstalowany. 
Pod³¹czyæ wtyk do gniazda aparatu, nastêpnie wsun¹æ aparat w wieszak. Po zainstalowaniu aparatu i wywo³aniu w³aœciwego 
lokalu z kasety domofonowej, przeprowadziæ regulacje g³oœnoœci rozmowy oraz wywo³ania. 
W tym celu nale¿y przytrzymaæ sensor „Menu” do momentu przejœcia aparatu w tryb regulacji, co zasygnalizuje miganie
podœwietlenia tego sensora. Regulacja polega na klikaniu sensora „Otwarcie drzwi” dla zwiêkszania poziomu 
lub "Odebranie rozmowy" dla zmniejszenia poziomu g³oœnoœci. Funkcje regulacyjne to kolejno: g³oœnoœæ wywo³ania, 
g³oœnoœæ rozmowy, rodzaj dzwonka. Prze³¹czanie funkcji regulacyjnych i wyjœcie z trybu regulacji jest realizowane 
krótkimi klikniêciami sensora „Menu”.

ZK-1 2 Wire to nowoczesny funkcjonalny wideounifon
pozwalaj¹cy na prowadzenie rozmów w systemie 
interkomowym z jednoczesnym podgl¹dem obrazu na 
ekranie LCD. Aparat przeznaczony do systemów
wideodomofonowych, dwu¿y³owych 2 Wire Wideo, 
Laskomex, Proel itd.
Mo¿e byæ stosowany w budynkach jedno i wielorodzinnych. 
Posiada z³¹cze do pod³¹czenia instalacji domofonowej 
i przycisku dla wewnêtrznego sygna³u dzwonka, a tak¿e 
szereg zworek (Jumperów) do programowania numeru 
lokalu. £atwy w instalacji, przeznaczony jest do monta¿u 
natynkowego za pomoc¹ specjalnego wieszaka 
instalacyjnego montowanego na œcianie, na który po 
zainstalowaniu zostaje osadzony aparat.
Po³¹czenie z instalacj¹ odbywa siê za pomoc¹ kabla 
UTP kat.5. Przed uruchomieniem nale¿y ustawiæ 
w aparacie odpowiedni numer lokalu przy pomocy 
zworek konfiguracyjnych.

Aparaty wideo domofonowe w ró¿nych kolorachAparaty wideo domofonowe w ró¿nych kolorach
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