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Produktbeskrivning

DoorCom-Analog Set för Siedle Multi som består av två singelapparater i kopplingspanelhöljet.

Det universella a/b gränssnittet förbinder dörr- och hustelefonin från Siedle med den publika telefonin, till
telefonnätets normerade a/b-gränssnitt eller till den beträffade utgången på en TK-anläggning. Med display och 6
knappar för konfigurationen. Den beter sig gentemot dörrstationen som max. 4 Multi-telefoner.
Egenskaper.
• Systemfunktion dörröppnare och ljus per DTMF-val
• Per DCA 740-… Set är 1-4 anropsmål möjliga
• Max. 9 styrfunktioner via FSM 740-… kan utföras per DTMF-val
• 3 transistorutgångar för AR 85052-10 eller AR 85911-10 kan programmeras fritt, med statusförfrågan. För
statusindikering av DoorMatic, singel-portvakt eller som kopplingsfunktion.
• 3 potentialfria ingångar för dörröppnare, våningsplansanrop, anropsblockering och single-portvakt.
• Målriktat val av max. 6 dörrhögtalare via kodat kortnummer
• Val av den dörr, därifrån det anropades sist
• DoorMatic-funktion per deltagare
• Anropsnumren kan allokeras (max. 22 tecken)
• Direktanrop, målriktat deltagaranrop, till sidoanslutningar, till det fasta nätet alt. till mobiltelefoner, kedjeanrop
när anropet inte tas emot eller numret är upptaget
• Dag-/nattkoppling till alternativa anropsmål (beroende på den redan befintliga TK-anläggningen)
• Vidarekoppling till extern deltagare
• Flera DCA i ett kommunikationssystem resp. till en TK-anläggning möjligt
• Tiden för anropet och samtalet kan ställas in
• Signalering av dörranrop innan samtalet tas emot
• Anropsdifferentiering möjlig, när två DCA 740-… Set används.
• PIN-skydd som kan aktiveras, för t.ex. programmering, dörröppnare, kopplingsfunktioner och aktivering.

Tekniska data

Leveransomfång: DCA 740‑0 och IT 740‑0

Driftsspänning: 24 V DC

Skyddstyp: IP 20

Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C

Delningsenhet (TE): 2 x 6

Mått (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60
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Artikelbeteckning Artikelbeskrivning Färg/Material KG Artikel-nr

DCA/IT 740-0 Set DoorCom-ISDN set Övrigt E 200086730-00
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Produktinformation 382 kB ladda ned

DCA 740-01 DoorCom®-analog Bruksanvisning Bruksanvisning 178 kB ladda ned

Bruksanvisning 22,4 kB ladda ned

DCA-IT 740-... Konformitetsförklaring 352 kB ladda ned

Ytterligare information 140 kB ladda ned

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

