
Audio kaputelefon rendszerek

Beltéri készülékek

DP-201R
• 2 vezetékes kommunikáció
• Modern kivitel
• Xilofon csengôhang, hangerôszabályozóval
• Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
• Egy bejárati ajtó felügyelhetô két egymástól 

független helységbôl (nem intercom funkció)

Tápellátási igény: 230VAC , 50 Hz
Max. vezetékhossz: 150m (ø 0.8mm)
Méret: 230 x 88 x 70 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: 600g
Kompatibilis kültéri egységek: 

DR-201A, DR-201D
A készülék az alábbi szettekben taláható meg:

RM-201HAO: 1 db DP-201R és 1 db DR-201D
RM-201HDO: 1 db DP-201R és 1 db DR-201A

Vezetékezés:
• 2 vezeték a kommunikációhoz 
• 2 vezeték az elektromos zárhoz, csak kontaktus

Két beltéri egységalkalmazása esetén az egységeket
párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelôen.
A beltéri egységek ajtónyitás vezérlô kimeneteit is
párhuzamosan kell kötni, hogy mindkét helységbôl nyitható
legyen az ajtó.
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(1) DP-201R beltéri egység
(2) DR-201x kültéri egység
(3) Tápegység az elektromos zárhoz 

(A zárnak megfelelô típusú)
(4) Elektromos zár
(5) 230VAC tápvezeték

(1) DP-201R beltéri egység 1-es helységben
(2) DP-201R beltéri egység 2-es helységben
(3) DR-201x kültéri egység
(4) 230VAC tápvezeték

DP-201T
• 2 vezetékes kommunikáció
• Modern kivitel
• Xilofon csengôhang, hangerôszabályozóval
• Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
• Egy bejárati ajtó felügyelhetô két egymástól 

független helységbôl (nem intercom funkció)
• Betörés-, ajtónyitás jelzô funkció (opcionális)

Tápellátási igény: 230VAC , 50 Hz
Max. vezetékhossz: 50m (ø 0.65mm)
Méret: 213 x 172 x 62 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: 600g
Kompatibilis kültéri egységek: 

DR-201A, DR-201D
A készülék az alábbi szettekben taláható meg:

RM-201HBO: 1 db DP-201T és 1 db DR-201D
RM-201HEO: 1 db DP-201T és 1 db DR-201A

DP-201RN
• 2 vezetékes kommunikáció
• Modern kivitel
• Xilofon csengôhang, hangerôszabályozóval
• Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
• Egy bejárati ajtó felügyelhetô két egymástól 

független helységbôl (nem intercom funkció)
• AC és DC táplálási lehetôség *

Tápellátási igény: 12VAC* vagy 12VDC *

Max. vezetékhossz: 50m (ø 0.65mm)
Méret: 230 x 88 x 70 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: 440g
Kompatibilis kültéri egységek: DR-201DS
A készülék az alábbi szettekben taláható meg:

RM-201HKO: 1 db DP-201RN és 1 db DR-201DS

Vezetékezés:
• 2 vezeték a kommunikációhoz 
• 2 vezeték az elektromos zárhoz, csak kontaktus
• 2 vezeték a nyitásérzékelôhöz

Két beltéri egységalkalmazása esetén az egységeket
párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelôen.
A beltéri egységek ajtónyitás vezérlô kimeneteit is
párhuzamosan kell kötni, hogy mindkét helységbôl nyitható
legyen az ajtó.

Vezetékezés:
• 2 vezeték a kommunikációhoz 
• 4 vezeték a beltéri egységek közötti kommunikációhoz
• 2 vezeték az elektromos zárhoz

Két beltéri egységalkalmazása esetén az egységeket
párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelôen.
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(1) DP-201T beltéri egység
(2) DR-201x kültéri egység
(3) Tápegység az elektromos zárhoz 

(A zárnak megfelelô típusú)
(4) Elektromos zár
(5) 230VAC tápvezeték

(1) DP-201T beltéri egység 1-es helységben
(2) DP-201T beltéri egység 2-es helységben
(3) DR-201x kültéri egység
(4) 230VAC tápvezeték
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(1)  DP-201RN beltéri egység
(2)  DR-201DS kültéri egység
(3)  Elektromos zár
(4)  12 VDC vagy 12 VAC  tápegység

(1)  DP-201RN beltéri egység 1-es helységben
(2)  DP-201RN beltéri egység 2-es helységben
(3)  DR-201DS kültéri egység
(4)  Elektromos zár
(5)  12 VDC vagy 12 VAC  tápegység

*A készülék táplálásnak (AC, vagy DC) meg kell egyeznie 
az elektromos zár tápellátási igényével. 


