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PANEL INFORMACYJNY NP-2600

Panel informacyjny NP-2600 przeznaczony jest domofonu cyfrowego CD-2600. Panel
posiada podświetlane pole, w którym można umieścić listę lokatorów, instrukcję
obsługi domofonu, nazwę ulicy, wspólnoty mieszkaniowej itp. Podobnie jak domofon
CD-2600 panel montowany jest natynkowo.
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Przygotowanie panela do montażu
• Przygotować kartkę z informacją. Pole widoczne na panelu NP-2600 posiada
wymiary 153x55mm. Kartka powinna mieć wymiary ok. 165x55mm.
• Gotowy szablon w formacie .pdf i corel można pobrać ze strony www.laskomex.
com.pl (patrz opis produktu).
• Gotową kartkę można zalaminować, zapobiega to fałdowaniu papieru pod
wpływem wilgoci.
• Zdemontować płytę czołową panela NP-2600.
• Poluzować śruby mocujące płytki plexi w polu opisowym.
• Włożyć pomiędzy płytki kartkę z opisem, wyrównać i przykręcić śruby mocujące.
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Montaż i podłączenie panela.
• Panel NP-2600 należy montować obok domofonu CD-2600, w taki sposób, aby
obudowy urządzeń przylegały do siebie bokami i znajdowały się na tej samej
wysokości.
• Odkręcić śruby mocujące i zdemontować płyty czołowe panela NP-2600 i
domofonu CD-2600.
• Przyłożyć obudowy obu urządzeń w miejscu ich montażu i zaznaczyć otwory pod
śruby mocujące oraz otwory, przez które wprowadzone zostaną przewody.
• Oba urządzenia będą połączone przewodem, który ułożony zostanie pomiędzy
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Dane techniczne
• Wymiary:		
• Stopień ochrony:
• Zasilanie:		
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obudowami. Z tego względu w ścianie lub słupku ogrodzenia należy wykonać
rowek łączący miejsca, w których zostaną do nich wprowadzone przewody.
Przymocować obie obudowy do ściany pamiętając o przełożeni przewodu
zasilającego oświetlacz w NP-2600 w otworach między obudowami.
Podłączyć przewody w panelu NP-2600 tak ja, pokazano na rys. 1, umieścić płytę
czołową w panelu i przykręcić śrubę mocującą.
Podłączyć przewody oświetlacza do zacisków w panelu domofonu CD-2600 w
sposób pokazany na rysunku 1 (czerwony do zacisku +15V, niebieski do zacisku
-15V).
Podłączyć pozostałe przewody instalacji domofonowej zgodnie z instrukcją
domofonu CD-2600, umieścić płytę czołową w obudowie i przykręcić śrubę
mocującą.
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Rys. 1 Podłączenie panela NP-2600 do domofonu CD-2600
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