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Produktbeskrivelse

DoorCom-Analog-sæt til Siedle Multi bestående af to enkeltapparater til DIN-skinnemontage.

Den fleksible a/b-snitflade forbinder Siedle dør- og hustelefoni med det offentlige telefonnet, via den normerede
a/b-snitflade på telefonnettet eller den pågældende udgang på et telefonanlæg Med display og 6 taster til
konfiguration. Samme funktion i forhold til døren som maks. 4 Multi-telefoner.
Funktioner:
• Systemfunktionerne døråbner og belysning pr. DTMF-valg
• pr. DCA 740-…-sæt er 1-4 opkaldsdestinationer mulige
• maks. 9 styrefunktioner pr. MFV-valg via FSM 740-…
• 3 transistorudgange kan frit programmeres til AR 85052-10 eller AR 85911-10, med statusanmodning. Til
statusvisning for dørmatik, enkeltportnerfunktion eller som koblingsfunktion.
• 3 potentialfrie indgange til døråbner, etagekald, opkaldsspærring og enkeltportner-funktioner.
• Direkte opkald til maks. 6 dørstationer via kortnummervalg
• direkte valg af den dør, hvorfra der sidst blev foretaget opkald
• Dørmatikfunktion for hver enkelt abonnent
• Indstillelige opkaldsnumre (maks. 22 tegn).
• Direkte opkald, direkte abonnentopkald, til lokalnumre, til fastnet- eller mobiltelefoner, kædekald ved
manglende svar eller optagetsignal
• Dag-/natomstilling til alternative opkaldsdestinationer (afhængigt af eksternt telefonanlæg)
• Viderestilling til eksternt nummer
• Mulighed for flere DCA-enheder i et samtalesystem eller et telefonanlæg
• Indstillelig opkalds- og samtalelængde
• Signalisering af døropkald inden opkaldet besvares
• Mulighed for opkaldsdifferentiering ved anvendelse af to DCA 740-…-sæt.
• Aktiverbar PIN-beskyttelse af f.eks. programmering, døråbner, koblingsfunktioner og aktivering.

Tekniske specifikationer

Leveringsomfang: DCA 740‑0 og IT 740‑0

Driftsspænding: 24 V DC

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed: 2 x 6

Mål (mm) b x h x d: 107 x 89 x 60
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Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.
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DCA 740-01 DoorCom®-Analog Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 178 kB download

Betjeningsvejledning 22,4 kB download

DCA-IT 740-... Overensstemmelseserklæring 352 kB download

Ekstra information 140 kB download

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118598/DCA_IT_740_Set_086729_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.852/DCA_740-01_087566_BA.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.118597/DCA_740_Set_086731_BA.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4088/DCA_IT_740_DoorCom_ISDN_Set_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

