Audio kaputelefon rendszerek
DP-RA01x

Vezetékezés:

• Modern kivitel
• Xilofon csengôhang, hangerôszabályozóval
• Intercom funkció (DP-RA01M és DP-RA01S között)
külön hangjelzéssel
• Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
• Egy bejárati ajtó felügyelhetô két független helyiségbôl
Tápellátási igény: 230VAC , 50 Hz (DP-RA01S)
Max. vezetékhossz: 30m (ø 0.65mm, beltéri-beltéri között)
Max. vezetékhossz: 50m (ø 0.65mm, beltéri-kültéri között)
Méret: 230 x 88 x 70 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: 510g (DP-RA01M), 675g (DP-RA01S)
Kompatibilis kültéri egységek:
DR-201A, DR-201D
A készülék az alábbi szettekben taláható meg:
RM-302KS felületre szerelt:
1 db DP-RA01M, 1 db DP-RA01S és 1 db DR-201D
RM-302KS süllyesztett:
1 db DP-RA01M, 1 db DP-RA01S és 1 db DR-201A

DP-TA01x
• Modern kivitel
• Xilofon csengôhang, hangerôszabályozóval
• Intercom funkció (DP-TA01M és DP-TA01S
között) külön hangjelzéssel
• Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
• Egy bejárati ajtó felügyelhetô két független
helyiségbôl

Tápellátási igény: 230VAC , 50 Hz (DP-TA01S)
Max. vezetékhossz: 30m (ø 0.65mm, beltéri-beltéri között)
Max. vezetékhossz: 50m (ø 0.65mm, beltéri-kültéri között)
Méret: 213 x 172 x 62 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: 461g (DP-TA01M), 622g (DP-TA01S)
Kompatibilis kültéri egységek:
DP-201A, DR-201D
A készülék az alábbi szettekben taláható meg:
RM-302KT felületre szerelt: 1db DP-TA01M, 1db DP-TA01S és 1db DR-201D
RM-302KT süllyesztett: 1db DP-TA01M, 1db DP-TA01S és 1db DR-201A

• 5 vezeték a kommunikációhoz a beltéri egységek között
• 2 vezeték az elektromos zár mûködtetéséhez a beltéri
egységek között
• 2 vezeték a beltéri egység és az elektromos zár között,
csak kontaktus
• 2 vezeték a kommunikációhoz a kültéri és a beltéri
egység között
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(1) DP-RA01S beltéri készülék
(2) DP-RA01M beltéri készülék
(3) DR-201x kültéri egység
(4) 230 VAC tápvezeték

(5) Tápegység az elektromos zárhoz
(A zárnak megfelelô típusú)
(6) Elektromos zár

Vezetékezés:
• 5 vezeték a kommunikációhoz a beltéri egységek között
• 2 vezeték az elektromos zár mûködtetéséhez a beltéri
egységek között
• 2 vezeték a beltéri egység és az elektromos zár között,
csak kontaktus
• 2 vezeték a kommunikációhoz a kültéri és a beltéri
egység között
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(1) DP-TA01S beltéri készülék
(2) DP-TA01M beltéri készülék
(3) DR-201x kültéri egység
(4) 230 VAC tápvezeték
(5) Tápegység az elektromos zárhoz
(A zárnak megfelelô típusú)
(6) Elektromos zár

Kültéri készülékek
DR-201D
• Falon kívüli kivitel felületre szerelhetô
• Mûanyag ház
• 2 vezetékes
Méret: 138 x 98 x 38 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: 180g
EV-1 típusú esôvédô használata ajánlott!

DR-201DS
• Falon kívüli kivitel felületre szerelhetô
• Mûanyag ház
• 2 vezetékes + 2 vezeték az elektromos zár vezérléséhez
Méret: 138 x 98 x 38 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: 230g
EV-1 típusú esôvédô használata ajánlott!

DR-201A
• Süllyesztett kivitel
• Eloxált alumínium ház
• 2 vezetékes
Méret: 196 x 116 x 16 mm (Ma x Sz x Mé)
40 mm süllyesztés
Súly: 230g

DR-201AG
• 2 lakásos kültéri egység
• Süllyesztett kivitel
• Eloxát alumínium ház
Méret: 196 x 116 x 16 mm (Ma x Sz x Mé)
40 mm süllyesztés
Súly: 230g

