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Specificaties - DoorCom analoog

Productomschrijving

DoorCom Analoog in de schakelbordbehuizing als interface voor de 1+n techniek, verbindt het deurspraaksysteem
met telefooncentrales via de analoge aansluiting van de installatie.

• 3 deuroproepingangen
• Max. 6 stuurfuncties via SFC 602-… via DTMF-keuze uitvoerbaar, overeenkomstig met een HTC 811-…
• Gerichte keuze van max. 3 deurluidsprekers bij toepassing van de interface DCSF 600-… en additionele
bedrading
• Alfanumerieke display met twee regels, met 16 tekens per regel
• 6 toetsen: comfortabele configuratie
• Gedraagt zich als een systeemtelefoon
• Volgende oproepmogelijkheden zijn toe te wijzen (telkens max. 22 posities).
• Directe oproepen
– Gerichte toesteloproep
– Groepsoproepen (afhankelijk van telefooninstallatie)
– Verzameloproepen (afhankelijk van telefooninstallatie)
– Oproep op nevenposities, naar de buitenlijk resp. mobiele telefoons
• Kettingoproep
– Bij geen gehoor/in gesprek
• Systeemfuncties deuropener en licht via DTMF-keuze
• Deurautomatiekfunctie voor 1 oproepingang, met/zonder voorafgaande deursignalering
• Oproepomleiding naar centrale positie (conciërge)
• Dag-/Nachtschakeling naar alternatieve oproepdoelen (afhankelijk van lokale telefooninstallatie)
• Apothekerschakeling
• Meerdere DCA’s in één systeem resp. op één telefooninstallatie mogelijk
• Oproep- en gespreksduur instelbaar
• Signalering van deuroproepen vóór gespreksaanname
• Oproeponderscheid voor deuren of oproepingangen mogelijk (max. 2)
• Activeerbare PIN-beveiliging voor bijv. programmering, deuropener, schakelfuncties en functie-activering
• Tijdgestuurde activering/deactivering van bijv. deurautomatiek, oproepomleiding, dag-/nachtschakeling etc. via
accessoire DCSF 600-… en lokale tijdklok mogelijk
• Stekkerbus voor HT 811-… servicehoorn

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 12 V AC

Gebruiksstroom: max. 100 mA

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Verdelingseenheid (TE): 6

Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60
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Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

DCA 612-0 DoorCom analoog Zwart D 200030430-00

Accessoires

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

DCSF 600-0 Schakel-/afstandsbesturingsinterface Overige D 200030432-00
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DCA 612-0 DoorCom® DoorCom Analog Productinformatie 1,2 MB downloaden

DCA 612-0 DoorCom analoog Gebruikershandleiding 816 kB downloaden

DCA 612-... Conformiteitsverklaring 333 kB downloaden

Extra informatie 140 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.3461/DCA_612-0_231740_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96382/DCA_612-0_200031762-02_BA.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.3751/DCA_612_DoorCom_Analog_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

