MODU£ WYWO£ANIA
PW-1
Warunki instalacji i eksploatacji
- Modu³ powinien byæ stosowany zgodnie z przeznaczeniem
i zaleceniami producenta.
- Zabronione jest doprowadzanie do zacisków modu³u napiêcia
wiêkszego ni¿ 24V. Doprowadzenie wy¿szego napiêcia,
zw³aszcza napiêcia sieci mo¿e doprowadziæ do po¿aru lub
mierci u¿ytkowników!
- Modu³ powinien byæ montowany w serwisie firmowym firmy
Laskomex.
- Samodzielny monta¿ modu³u przeprowadzony przez osoby
bez odpowiedniego dowiadczenia mo¿e byæ przyczyn¹
uszkodzenia unifonu.
Przeznaczenie
Modu³ umo¿liwia dodatkow¹ sygnalizacjê (akustyczn¹ lub
optyczn¹) wywo³ania w unifonie. Stosowany jest w sytuacji,
kiedy unifon znajduje siê w pomieszczeniu o du¿ym natê¿eniu
ha³asu lub znajduj¹ siê w nim osoby s³abo s³ysz¹ce. Umo¿liwia
uruchomienie na czas wywo³ania dowolnego sygnalizatora
zasilanego  dzwonka, syreny czy lampy sygnalizacyjnej.
Dodatkowy sygnalizator bêdzie dzia³a³ równolegle z normalnym
wywo³aniem. Modu³ wymaga zasilacza do zasilania
dodatkowego sygnalizatora. Sygnalizator ten powinien byæ
zasilany napiêciem zmiennym 12..24V, pobór pr¹du przez
sygnalizator nie powinien przekroczyæ 1 A.
Modu³ mo¿e byæ stosowany do unifonów cyfrowych firmy
Laskomex: LY-8, LM-8, LX-8, LT-8, LF-8, LR-8. Do pracy z
modu³em zalecane jest stosowanie unifonów LY-8 i LM-8, ze
wzglêdu na ³atwy monta¿ modu³u wewn¹trz unifonu.

Monta¿ i pod³¹czenie modu³u.
Modu³ mo¿e byæ stosowany z dowolnym unifonem, jednak
tylko w unifonach LY-8 i LM-8 istnieje mo¿liwoæ przykrêcenia
unifonu do podstawy- p³ytkê nale¿y przykrêciæ jednym wkrêtem
w sposób przedstawiony na rysunku 1. W pozosta³ych modelach
p³ytkê mo¿na przymocowaæ do podstawy klejem termicznym.
Przewody z zacisków (M1, Z2) na p³ytce PW-1 przylutowaæ
do punktów (M1, Z2) na p³ytce PCB unifonu. Pod³aczyæ
przewody z zasilacza oraz przewody do dodatklowego
sygnalizatora. Nastêpnie do unifonu wprowadziæ przewody i
pod³¹czyæ je do odpowiednich zacisków w unifonie i module.
Uwaga!
Modu³ powinien byæ montowany w serwisie firmy Laskomex!
Monta¿ modu³u PW-1 w unifonie we w³asnym zakresie skutkuje
utrat¹ gwarancji na unifon!
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Rys. 1 a) Monta¿ p³ytki PW-1 w unifonie LM, b) Monta¿ p³ytki
PW-1 w unifonie LY, c) schemat po³¹czenia modu³u p³ytki PW1
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Rys. 2 Punkty M1 i Z2 w w ró¿nych typach unifonów

Opis zacisków
S1/F zasilanie/ sygnalizator
S2 zasilanie
F
sygnalizator

S1/F
S2
F

Dane techniczne
Zasilanie: 12...24 V AC/ 1 A max.
Wymiary: 15x45 mm

Uwaga!
Zabronione jest doprowadzanie do
zacisków modu³u napiêcia 230V! Mo¿e
doprowadziæ do po¿aru lub mierci
u¿ytkowników unifonu!

Rys. 3 Zaciski
WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY RODOWISKA
Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekrelonego 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.
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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