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Warunki instalacji i eksploatacji
- Modu³ sterowania bram¹ powinien byæ stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami

producenta.
-Sposób pod³¹czenia patrz rys.3

Przeznaczenie
Modu³ umo¿liwia aktywowanie sterownika bramy w aktywnym panelu CP-310x. Podczas
rozmowy, wci�niêcie przycisku otwierania bramy w unifonie (zwarcie linii BR unifonow do
masy)  zwiera zacisk COM do NO.

Elementy wchodz¹ce w sk³ad zestawu

Rys.1 Elementy zestawu

Monta¿ i pod³¹czenie modu³u.
Modu³ przeznaczony jest do Paneli zewnêtrznych CP-310x, ze wzglêdu na przystosowania
p³yty czo³owej i elektroniki panelu CP-310x. Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y wykrêciæ
�rubê mocuj¹c¹ (patrz rys.1). Stalowy k¹townik przyk³adamy wewn¹trz panelu czo³owego
nad kamer¹ (patrz na rys.2a), tak aby spasowaæ otw.1 i otw. 2. Nastêpnie za pomoc¹ wkrêtu
za³¹czonego do zestawu mocujemy k¹townik do p³yty czo³owej. Gdy k¹townik jest ju¿
przymocowany za pomoca �ruby mocuj¹cej dokrecamy p³ytkê elektroniki do stalowego
k¹townika (patrz rys.2b).
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RYS. 3 : Schemat pod³¹czenia modu³u

UWAGA!!!
Sposób pod³¹czenia dwóch paneli zewnêtrznych
(w przypadku pod³¹czenia wiêkszej liczby
paneli pod³¹czamy analogicznie do schematu).
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ul. D¹browskiego 249, 93-231 £ód�, tel. (0-42) 671 88 00, fax 671 88 88
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl

Opis zacisków:
COM Wyj�cie common
NO Wyj�cie typu normalnie otwarty
IBR Wej�cie sygna³u BR z unifonów
CN_VA Z³¹cze pod³¹czenia modu³u do panela
             CP-310x

Dane techniczne
Dopuszczalne obci¹¿enie wyj�æ COM i NO:
max. 1A/24V DC
Wymiary:
szer. 17mm, d³. 55mm, wys. 10mm
Zasilanie - tylko z panela CP310x

Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie
z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e
byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi
z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do
oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez
producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na
www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony  �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza  powstawanie odpadów.
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