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1 In-Home-buss: Audio
Systembeskrivning

2 Siedle Systemtechnik
Jung inomhusstationer

3 Säkerhetshänvisningar
Fara

Uppbyggnad ”Ensträng”
In-Home-bussen: Audio består av
en buss-installation med en sträng
med två ledare, till vilken upp till
31 deltagare kan anslutas, t.ex.
buss-telefoner, högtalande svarsappa-rater, dörrstationer eller apparater
för kopplings- och styrfunktioner. En
apparat kan tekniskt sett belägga
flera deltagare.
Strängen har ett eget buss-nät-aggregat för de centrala funk-tionerna
som tala, öppna dörren, eller koppla
ljuset. De båda ledarna är ansvariga
likaväl för apparaternas spänningförsörjning som för överföringen
av audio-, kopplings- och styrsignalerna. Det är tillåtet att installera
knutpunkter och förgreningar på valfritt ställe på strängen. För att kunna
ansluta mer än 31 deltagare, kan
flera Siedle In-Home: audio-strängar
förbindas med varandra.

”Siedle Systemtechnik” och tillhörande logotyp betecknar apparater,
komponenter eller anläggningar,
som inte har tillverkats och designats
av Siedle, men som är utrustade
med Siedle-teknologi. Logotypen
”Systemtechnik” garanterar den tekniska kompatibiliteten med Siedlesystemvärlden. Därför kan produkter,
som är markerade med ”Siedle
Systemtechnik”, utan inskränkningar
användas som komponenter i ett
Siedle-kommunikationssystem.

Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får
utföras endast av behörig eltekniker.
När detta inte beaktas uppstår risk
för att allvarligt skada hälsan eller
fara för liv genom elektriska stötar.

Uppbyggnad ”Flersträng”
In-Home: Audio ”ensträng” är
inskränkt till 31 deltagare; för att
kunna ansluta fler än 31 deltagare är
det möjligt att koppla samman ända
till 15 strängar. Varje sträng behöver
sitt eget buss-nätaggregat. Det är
tillåtet att installera knutpunkter
och förgreningar på valfritt ställe på
strängen.

JUNG inomhusstationer i samma
design som strömbrytarna
Inom ramen av en kooperation
med företaget Jung utrustar Siedle
inomhusstationerna från Jung
med ”Siedle Systemtechnik”. De
inomhusstationer från Jung, vars
komponenter, förpackning eller
produktinformation är markerade
med logotypen ”Systemtechnik”,
är fullständigt kompatibla med
Siedle-teknologin. I denna handbok
är de uppförda som Siedlesystemkomponenter.

• Under arbetena på apparaten,
observera hänvisningarna för frikopplingen av nätet.
• Drift på en höjdnivå på maximalt
2000 m över havsytan.
• Beakta EN 62368-1!
I byggnadens installationen måste
det finnas en allpolig nätbrytare som
har en kontaktöppning på minst
3 mm. Apparaten får inte utsättas
för dropp- eller stänkvatten! Se
till att ventilationen räcker till, ge i
synnerhet akt på att inte täcka över
ventilationsöppningarna.
• Observera att nätanslutningen i
byggnadens installation ska vara
säkrad med max. 16 A.
• Vid planering av större (komplexa)
anläggningar bör man, när man
planerar fördelaren, beakta det
utrymme som behövs i fördelaren för
de apparater som monteras i kopplingspanelen.
• Externa spänningar >30 V AC/DC
får inte föras in i buss-deltagarna.
Apparater med 230 V anslutning
Enligt DIN VDE 0100 del 410, avsnitt
411.1.3 ska kravet att systemledningarna och nätspänningen är
säkert skilda åt respekteras; dvs.
system och nätledare för inte beröra
varandra! Skala av systemledningens
kabel (skyddslågspänning) så lite
som möjligt.
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4 Uppbyggnad, ledningslängder
Deltagarbeläggning

Apparater som beläggs av 1 deltagare
AIB 150-…
BTS 850-…
BTC 850-…
BFC 850-…
BNS 750-…
BSE/BEM 650-…
BSE/BEM 651-…
BSM 650-…
Apparater som beläggs av 2 deltagare
BTLM 650-…
CA 850-…
CAU 850-…
CL A xx B-02
STL …
BTLE 050-…
Apparater med variabel deltagarbeläggning (beroende på programmeringen)
DCA 650-…

Apparater som inte beläggs av någon deltagare
BNG 650-…
NG 706-30/33-…
NG 602-…
TR 603-…
BIM 650-…
PRI 602-… USB
BRMA 050-…
Apparater som beläggs av 1 deltagare
SI 4 A ..
SI AM …
SI AI …

Apparater som inte beläggs av någon deltagare
SI TM .. 5073
SI TM .. 5093
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max. 300 m

Ensträngssystem

Uppbyggnad In-Home: Audio
In-Home-bussens grundläggande
installation: Audio utförs som
ensträngssystem. I denna sträng
installeras deltagarna på buss-ledarna. På en sträng är det tillåtet
att ansluta max. 31 deltagare. Alla
apparater som belägger en adress
i bussen kallas för deltagare. Om
det behövs mer än 31 deltagare, så
måste ytterligare strängar monteras.
Med få undantag har alla apparaterna tillvisats en adress. Det är
möjligt att montera 15 strängar med
vardera 31 deltagare (teoretiskt maximalt 465 deltagare).
Försörjning
Den centrala delen av strängen är
buss-nätaggregatet, som styr hela
funktionen av anläggningens. På
detta ansluts buss-ledarna.

max. 300 m

Ledningsmaterial
För installationen kan telekommunikations- eller svagströmsledningar
användas:
J-Y(St)Y

Partvinnade, skärmade
ledningar

CAT

Nätverkskabel

A2Y(St)2Y

Telekommunikations
jordkabel

YR

Svagströmsledning
0‚8 mm ledardiameter

Ledningslängder
Ledningsmaterial J-Y(St)Y eller
YR-ledning med en diameter på
0,8 mm:
• max. 300 m från buss-nätaggregatet till den dörrstation som är
längst bort
• max. 300 m buss-nätaggregatet till
den buss-telefon som är längst bort.
Ledningsmaterial J-Y(St)Y eller
YR-ledning med en diameter på
0,6 mm:
• max. 150 m från buss-nätaggregatet till den dörrstation som är
längst bort
• max. 150 m från buss-nätaggregatet till den buss-telefon som är
längst bort
Nätverkskabel
Diameter

Lednings
längder

0,405 mm AWG 26

80 m

0,511 mm AWG 24

120 m

0,644 mm AWG 22

200 m

Inuti strängen får maximalt 1500 m
installationskabel förläggas.

Vid J-Y(St)Y måste In-Home-bussinstallationen utföras på ett ledarpar,
vid en YR-ledning på 2 ledare som
ligger bredvid varandra. Vid J-Y(St)Y
är risken för störningspåverkning
lägre.
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4 Uppbyggnad, ledningslängder
Ensträngssystem

max. 300 m
max. 300 m

max. 300 m
Dörr 1
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Räckvidd
Kabelmaterial J-Y(St)Y eller
YR 0,8 mm
Fördelningen av installationen i
underfördelningen:
• Räckvidd till dörrstation 1 och
dörrstation 2 vardera max. 300 m,
• Räckvidd till den buss-telefon som
är längst bort i stam 1 max. 300 m,
• Räckvidd till den buss-telefon som
är längst bort i stam 2 max. 300 m.

Stam 2

max. 300 m

Stam 1

Dörr 2

Inuti strängen får maximalt 1500 m
installationskabel förläggas.

max. 300 m

max. 300 m

Ensträngssystem med Intercom-funktioner

Uppbyggnad med Intercomfunktioner
Med den högtalande svarsapparaten
BFC 850-… kan den interna byggnadskommunikationen kompletteras
med ytterligare Comfort-funktioner.
• Internt anrop med återuppringningsfunktion
• Automatisk mottagning av samtal
vid internt anrop
• Internt gruppanrop (max. 8 apparater)
• Gruppmeddelande (*endast med
extra försörjning och tillbehör)
För Intercom-funktionen
Meddelande måste ett tillbehör
sättas in i varje högtalande svarsapparat BFC 850-… På så vis är det
möjligt att försörja den högtalande
svarsapparaten direkt med likspänning.
Med de högtalande svarsappa-raterna är det möjligt att genomföra
samtal utan behöva lyfta en hörlur.
Från en högtalande svarsapparat
kan likaväl apparater utan hörlur
som apparater med hörlur anropas.
Intercom-funktionerna kan utföras
endast inom en sträng. Dörranrop
har förtur gentemot interna samtal.
För att kunna använda Intercomfunktionerna, måste program-meringen av anläggningen utföras via
en PC.
Försörjning
Den centrala delen av strängen är
buss-nätaggregatet, som styr hela
funktionen av anläggningens. På
detta ansluts buss-ledarna.
*) Den extra försörjningen med
nätaggregat eller video-nätaggregat
behövs endast för gruppmeddelanden eller parallella anrop med fler
än 2 deltagare.

Ledningsmaterial
För installationen kan telekommunikations- eller svagströmsledningar
användas:
J-Y(St)Y

Partvinnade, skärmade
ledningar

CAT

Nätverkskabel

A2Y(St)2Y

Telekommunikations
jordkabel

YR

Svagströmsledning
0‚8 mm ledardiameter

Vid J-Y(St)Y måste In-Home-bussinstallationen utföras på ett ledarpar,
vid en YR-ledning på 2 ledare som
ligger bredvid varandra. Vid J-Y(St)Y
är risken för störningspåverkning
lägre.
Ledningslängder
Ledningsmaterial J-Y(St)Y eller
YR-ledning med en diameter på
0,8 mm:
• max. 300 m från buss-nätaggregatet till den dörrstation som är
längst bort
• max. 300 m buss-nätaggregatet till
den buss-telefon som är längst bort.
Ledningsmaterial J-Y(St)Y eller
YR-ledning med en diameter på
0,6 mm:
• max. 150 m från buss-nätaggregatet till den dörrstation som är
längst bort
• max. 150 m från buss-nätaggregatet till den buss-telefon som är
längst bort
Nätverkskabel
Diameter

Lednings
längder

0,405 mm AWG 26

80 m

0,511 mm AWG 24

120 m

0,644 mm AWG 22

200 m

Inuti strängen får maximalt 1500 m
installationskabel förläggas.
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4 Uppbyggnad, ledningslängder
Flersträngssystem

max. 300 m

max. 300 m

max. 300 m

max. 300 m

Sträng 15

max. 300 m

Sträng 2

max. 300 m

max. 300 m

max. 300 m

Sträng 1

Den förbindelse BNG-BNG (Sa/Sb) som befinner sig längst bort max. 300 m
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Uppbyggnad flersträngssystem
En flersträngsanläggning består
av enstaka strängar, som är förbundna med varandra via 2 ledare.
Förbindningen av strängarna utförs
på buss-nätaggregatet via anslutningsklämmorna Sa och Sb. Vid
flersträngsanläggningar är det möjligt att leda dörrsamtal och styrfunktioner från en sträng till en annan.
Differentiering
Sträng 1, Sträng 2 …
Strängarna numreras i löpande följd
med hjälp av adressomkopplaren
”Adr.” på buss-nätaggregatet.
Max. 15 strängar kan förbindas
med varandra via ledarna Sa och
Sb. Inom hela anläggningen måste
tillbehöret buss-försörjningsapparat
ZBVG 650-… vara isatt i ett av
buss-nätaggregaten. Under installationen ska man ge akt på att varje
sträng läggs i en egen kabel.
Ledningslängd mellan strängarna
Den tillåtna längderna i strängen
är identiska med dem för en
ensträngs-anläggning. Dessutom ska
ledningslängden mellan buss-nätaggregaten beaktas. Den får uppgå till
maximalt 300 m mellan de buss-nätaggregat som ligger längs ifrån
varandra
Strängövergripande funktioner
Funktionerna för dörranrop, målriktat dörrval samt koppling och
styrning kan även användas strängövergripande. Interna samtal och
vidarekoppling av anrop mellan
deltagarna kan utföras endast inom
en sträng.
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5 In-Home: Audio deltagare
Dörrhögtalare, anropsknappar

OK

BTLM 650-04
Buss-dörrhögtalarmodul för
In-Home-buss. Integrerad högtalare
och mikrofon, belyst ljusknapp,
integrerad dörröppningskontakt
(Tö). Akustisk returinformation
efter ett tryck på knappen, kan vid
behov aktiveras med BPS 650-…
Kontaktbelastning 15 V AC,
30 V DC, 2 A, fast kopplingstid
dörröppningsknapp 3 sekunder.
Akustisk returinformation när
anropsknappen aktiveras.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F

0

DRM 612-02
Displayanropsmodul som inmatningsenhet med 4-radig display för
att sända dörranrop.
Indikering av namnen på displayen i
alfabetisk ordningsföljd.
DRM 612-… kan även användas
i kombination med COM 611-…,
för att indikera inmatningen via
DRM 612-…

BTLE 051-04
Infällbar buss-dörrhögtalare med
buss-knappmatris för montering i
redan befintliga högtalarutrymmen,
dörrkonstruktioner, brevlådor osv.
På buss-knappmatrisen
BRMA 050-… kan upp till 12 redan
befintliga anropsknappar anslutas
direkt.

BRMA 050-01
Buss-knappmatris för anslutning av
12 redan befintliga anropsknappar
till den infällbara dörrhögtalaren
BTLE 050-…/ATLE 670-…
Max. 160 anropsknappar kan
anslutas, men för varje påbörjat
antal om 12 anropsknappar
krävs ännu en buss-knappmatris
BRMA 050-…

C

COM 611-02
Kodlåsmodul som inmatningsenhet
för passerkontrollen och för att
sända dörranrop.
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BTM 650-01 till -04
Buss-knappmodul för In-Home-buss.
1–4 anropsknappar, integrerad LEDbelysning. Anslutning på buss-dörrhögtalaren via flatbandskabel.
Försörjning av LED-belysningen
via klämma b och c med 12 V AC,
strömförbrukning 20 mA per
buss-knappmodul BTM 650-…

CAU 850-... E
Audio-dörrstation Siedle Compact
för infälld montering, för installation
i In-Home-bussen. Med funktionerna
Anropa, Tala och Öppna dörren.
Typ av kontakt: Slutkontakt 24 V, 2 A
Skyddstyp: IP 54
Omgivningstemperatur:
–20 °C till +55 °C
Mått frontplatta (mm) B x H x D:
110 x 273 x 1
Mått hölje (mm) B x H x D:
85 x 253 x 48

Siedle Classic
Dörrstation med framsida i rostfritt
stål. Dörrhögtalare och belysta
anropsknappar. Integrerad dörröppningskontakt (Tö), kontaktbelastning max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A, fast kopplingstid 3 sekunder.
Strömförbrukning LED-belysning
ringknappar, per knapp vardera
5 mA, 12 V AC.
Akustisk returinformation när
anropsknappen aktiveras.

Siedle Steel
Dörrstation med framsida i rostfritt
stål, dörrhögtalare och anropsknappar. Integrerad dörröppningskontakt (Tö), kontaktbelastning
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A,
fast kopplingstid 3 sekunder.
Strömförbrukning LED-belysning
ringknappar, per knapp vardera
3 mA, 12 V AC.
Akustisk returinformation när
anropsknappen aktiveras.

CA 850-… E
Audio-dörrstation Siedle Compact,
för installation i In-Home-bussen
eller som utbytesapparat i audiosetet Siedle Basic. Med funktionerna
Anropa, Tala och Öppna dörren.
Typ av kontakt: Slutkontakt 24 V, 2 A
Skyddstyp: IP 54
Omgivningstemperatur:
–20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D: 82 x 226 x 29
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5 In-Home: Audio deltagare
Försörjning, nätaggregat

BNG 650-0
Buss-nätaggregat i 9-rasters-hölje.
Primär: 230 V AC, 50/60 Hz,
Sekundär: 12 V AC, 1 A
Dörröppningskontakt 15 V AC,
30 V DC, 2 A, fast kopplingstid
3 sekunder.
Ljuskontakt 15 V AC, 30 V DC,
2 A, kopplingstid 0,4 sekunder, kan
förändras med programvaran för
buss-programmering BPS 650-…

NG 706-30/33-0
Nätaggregat i kopplingspanelshöljet
för den centrala försörjningen av
Siedle-komponenterna.
Driftsspänning: 230 V AC, +/-10 %,
50/60 Hz
Driftsström: 250 mA
Utgångsspänning: 30 V DC
Utgångsström: 1,1 A
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TR 603-0
Transformator i 3-rasters-hölje.
Primär: 230 V AC, 50/60 Hz
Sekundär: 12 V AC, 1,3 A
Försörjning av LED-belysningen för
buss-knappmodulerna, dörröppnare
eller värmen till buss-kameran.

NG 602-01
Nätaggregat i kopplingspanelhölje
för 1+n-tekniken, samt för försörjningen av extra komponenter.
Inklusive funktionslysdioder.
Driftsspänning: 230 V AC, +/-10 %,
50/60 Hz
Driftsström: 200 mA
Utgångsspänning: 23,3 V DC,
12 V AC
Utgångsström: 0,3 A DC, 1,6 A AC
Säkring: Primär Si1 T 200 mA L,
Termiskt säkrad
Skyddstyp: IP 20
Omgivningstemperatur:
0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE): 6
Mått (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

Koppla, styra deltagare

BSE 650-01
Buss-kopplingsenhet med bistabilt
relä, lämpar sig för montering in i en
70-dosa.
Kan styras via BEM, via systemdeltagarnas programmerbara knappar
eller parallellt till en dörranropsknapp.

BEM 650-02
Buss-ingångsmodul för montering i
70-dosa med ingång, för att utlösa
kopplingsfunktioner resp. aktivera
meddelanden på In-Home-bussen.
Aktivering möjlig via potentialfri
kontakt eller 4–30 V DC, 10 mA.

BSM 650-02
Buss-kopplingsmodul i 3-rastershölje. 4 integrerade relän, var och
en med en potentialfri arbetskontakt. Styrning via buss-telefonernas knappar eller dörrstationens ljusknapp. Relät fungerar som
tidsur mellan 0,4 sekunder och
12 sekunder Kontaktbelastning
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
Försörjningen måste vara 12 V AC,
max. 250 mA.

BSE 651-0
Buss-kopplingsenhet för DIN-skenan,
med bistabilt relä.
För att realisera olika kopplingsscenarier.
Kan styras via buss-ingångsmodulen
BEM, buss-telefonernas
funktionsknappar (inkl.
dörröppningsknappen) eller en
dörrstations ljus- eller anropsknapp.

BEM 651-0
Buss-ingångsmodul för DIN-skenan.
Med en utgång för att utlösa
kopplingsfunktioner alt. sända
meddelanden på In-Home-bussen.
Aktivering möjlig via potentialfri
kontakt eller 4–30 V DC, 10 mA.

BIM 650-02
Buss-gränssnittsmodul i kopplingspanelhölje, för förbindningen mellan
Siedle Vario-bussen och Siedle
In-Home-bussen.
Den behövs alltid, när en buss-dörrhögtalare ska utrustas med en COM
eller en DRM förutom eller i stället
för direktanropsknappar.
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5 In-Home: Audio deltagare
Software, PC-gränssnitt, DoorCom

PRI 602-0
Programmeringsgränssnitt för att
kunna ansluta en Windows-PC
till Vario-bussen via ett seriellt
gränssnitt. Programmeringen av
Vario-bussen via programvaran för
programmering PRS 602-… ingår
i leveransomfånget. När dessutom
BIM 650-… insätts, kan även
In-Home-bussen programmeras.

DCA 650-02
DoorCom-Analog för att ansluta en
eller flera dörrstationer till en analog
sidoanslutning på en telefonan-läggning. Det är möjligt att deponera
ända till 31 anropsnummer. Anropet
kan utföras från dörrstationen via
ringknappar eller en displaymodul.
Försörjningen sker med 12 V AC på
klämmorna b och c, anslutningen
på In-Home: Audio via klämmorna
Ta/Tb.
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PRI 602-01 USB
Programmeringsgränssnitt för att
kunna ansluta en Windows-PC
till gränssnittet ZBVG 650-… via
ett USB gränssnitt. ZBVG 650-…
sticks in i buss-nätaggregatet BNG/
BVNG 650-… Idrifttagningen, programmeringen och möjlighet för
service för In-Home-bussen utförs via
programvaran BPS 650-…

BPS 650-… från V2.50
Programvara för bussprogrammering
av In-Home-buss-anläggningar. För
detta behövs programmeringsgränssnittet PRI 602-… tillsammans med
en BIM 650-… resp. PRI 602-… USB.

Buss-internapparater

AIB 150-01
Audio-inomhusstation Siedle Basic:
Högtalande telefon för utanpåliggande montering.
En första apparat med alla väsentliga funktioner i Siedle-kvalitet.
Reducerad, ergonomiskt optimerad
design, enkel att använda, klar symbolik och utmärkt akustik.

BTS 850-02
Buss-telefon Standard. Anslutning
på buss-ledarna Ta och Tb.
Funktioner:
• Anropa, tala, öppna dörren och
anrop våningsplanet
• Dörröppnings- och ljusknapp
• Intern samtalstrafik
• 11 melodier för ringsignalen
• Ljudstyrkan för anrop och tal kan
ställas in i fem steg
• Avstängningsknapp för ringsignal
• Det är möjligt att belägga ljusknappen och avstängningsknappen
dubbelt.
• Möjligt att montera tillbehöret
ZAR 850-…

BTC 850-02
Buss-telefon Comfort. Anslutning på
buss-ledarna Ta och Tb.
Funktioner:
• Anropa, tala, öppna dörren och
anrop våningsplanet
• Dörröppnings- och ljusknapp
• Interna samtal
• 11 melodier för ringsignalen
• Ljudstyrkan för anrop och tal kan
ställas in i fem steg
• Knapp för att stänga av ringsignalen
• De 7 knapparna för kopplingsoch styrfunktionerna kan beläggas
dubbelt.
• 7 lysdioder under knapparna för
att indikera kopplingstillstånd
• Det är möjligt att bygga in tillbe-hören ZAR/ZPS 850-…
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5 In-Home: Audio deltagare
Buss-internapparater

BFC 850-0
Högtalande svarsapparat Comfort
Intercom. Anslutning på buss-ledarna Ta och Tb.
Funktioner:
• Anropa, högtalande/snabbtelefon, öppna dörren och våningsplans-anrop
• Knapp för att tala/styra
• Dörröppnings- och ljusknapp
• Interna samtal
• 11 melodier för ringsignalen
• Ljudstyrkan för anrop och tal kan
ställas in i fem steg
• Avstängningsknapp för ring-signalen
• De 7 knapparna för kopplingsoch styrfunktionerna kan beläggas
dubbelt.
• Ytterligare Intercom-funktioner är
möjliga (från V 4.0)
• Möjligt att montera tillbehöret
ZARF/ZPSF 850-…

16

Jung inomhusstationer

SI 4 A ..
Audio-inomhusstation Standard
Audio-inomhusstation design
Standard
Anropa, tala, öppna dörren, ljus,
våningsplansanrop, kopplings-/
styrfunktioner och intern kommunikation.
• 2-trådsinstallation med backspänningsskydd
• Anslutning för Siedle In-Homebuss
• Anslutning för våningsplansknapp

• Anropsgenerator med 11 tonföljder, inkl. gonggong
• Signalavstängning med statusindikering

SI AM …
Audiomodulen är grundmodulen till
den modulärt uppbyggda infällbara
inomhusstationen. Här ansluts Siedle
In-Home-bussen.
När ingen knappmodul eller videomodul ansluts, så har audiomodulen
samma funktion som en sidosignalapparat (ringklocka)

SI TM .. 5073
Knappmodulen Standard har 5 LED:s
för indikering (t.ex. dörr öppen)
utan extra ledningsdragning, en
indikering av driftberedskapen via en
LED och en optisk anropsindikering
genom att LED:en på talknappar
blinkar.
Knappmodulen Standard levereras
inklusive textfolier för audio / video
och anslutningskabel audio (röd,
220 mm).

SI TM .. 5093
Knappmodulen Universal har 5 LED:s
för indikering (t.ex. dörr öppen)
utan extra ledningsdragning, en
indikering av driftberedskapen via en
LED och en optisk anropsindikering
genom att LED:en på talknappar
blinkar.
Knappmodulen Universal med
textfält som kan belysas levereras
inklusive textfolier för audio / video
och anslutningskabel audio (röd,
220 mm).
Knappmodulen Universal har en
anslutning för en extra försörjning.

Den behövs för att kunna driva en
videomodul, textfältets belysning
i knappmodulen Universal och för
att kunna ansluta ännu en knappmodul. Det är möjligt att ansluta
ännu en knappmodul (Standard eller
Universal, max. 2 knappmoduler per
inomhusstation).
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5 In-Home: Audio deltagare
Tillbehör

ZTS 800-01
Tillbehörsbord för telefonen BTS/
BFC 850-… och HTS 811-… för
omrustningen från vägg- till bordsapparat. Halksäker konsol med
2 gummifötter men utan anslutningsdosa UAE 8(8).

ZTC 800-0
Tillbehörsbord Comfort för buss-telefonen BTC 850-… Omrustning
från vägg- till bordsapparat. Anslut
bordsapparaten till en 8-polig UAEdosa typ UAE 8/8(8).
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ZBVG 650-0
Tillbehörs-buss-försörjning som
instickskort för montering i
buss-nätaggregatet BNG 650-…
eller buss-videonätaggregatet
BVNG 650-… med 8-poligt modularjack för anslutningen av programmeringsgränssnittet PRI 602-… USB.
Behövs i anläggningar med fler
än en sträng, eller för att kunna
programmera In-Home-bussen
med hjälp av en Windows-PC och
PRI 602-… USB. Tillåtet endast en
gång i Siedle In-Home-bussen.

BNS 750-02
Buss-sidosignalapparat för att signalera dörr- och vånings-plansanrop till
ytterligare ett rum eller en korridor.
Anslutning på In-Home-bussen:
Audio. Ljudstyrkan på signalen kan
ställas in steglöst till max. 86 dB(A).
Anropsdifferentiering för dörranrop
och våningsplans-anrop.

ZPS 850-0
Tillbehöret parallell-koppling för
montering i buss-telefonen Comfort
BTC 850-… Kretskort för anslutningen av en extra försörjning.
Behövs vid manuell programmering från den tredje BTC 850-…,
vid PC-programmering från den
femte BTC 850-… Försörjning
20–30 V DC från NG 602-… eller
NG 706-30/33-…, strömförbrukning
max. 100 mA.

ZPSF 850-0
Tillbehöret parallellkoppling för
montering i den högtalande svarsapparaten Comfort BFC 850-…
Kretskort för anslutning av ytterligare en försörjning. Behövs vid
manuell programmering från och
med den tredje BFC 850-…, vid
programmering med en PC från
och med den femte BFC 850-…
Försörjning 20–30 V DC från
NG 602-… eller NG 706-30/33-…,
strömförbrukning max. 100 mA.
Behövs för funktionen dörrparallellanrop, gruppmeddelande resp.
internt gruppanrop med fler än
2 buss-telefoner. Vid programmering
med BPS 650-… 4 buss-telefoner.

ZAR 850-0
Tillbehörsinkopplingsrelä för
montering i buss-telefonen BTS/
BTC 850-… Universellt kopplingsrelä
för sido-signalapparat, videostyrning eller kopplingsrelä. Potentialfri
kopplingskontakt max. 15 V AC,
30 V DC, 1 A, kopplingstid 0,4 sekunder – 19 minuter Försörjning via
In-Home-bussen.

ZARF 850-0
Tillbehör anknytningsrelä för högtalande telefon för montering i
den högtalande buss-telefonen
BFC 850-… Universellt kopplingsrelä
för t.ex. sidosignalapparat, videostyrning eller kopplingsrelä.
Typ av kontakt: Slutkontakt 15 V AC,
30 V DC, 1 A
Kopplingstid: 0,4 sek. till 19 min.
via programvaran för buss-programmering BPS 650-… V2.x programmerbar

19

6 Installation
Allmänna hänvisningar

Hänvisningar
När det bistabila reläet (kontakt S1/
S1) befinner sig i leveranstillståndet/
strömlost tillstånd, kan kontaktläget
inte definieras. För att det bistabila
reläet ska kunna fungera korrekt,
måste därför apparatens buss-försörjning anslutas först.

Förbrukare

Spänning

Ström

Dörröppnare

12 V AC

ca 600 mA

Vario buss-knappmodul
(BTM 650-01 till -04)

12 V AC

max. 20 mA

Steel knappbelysning

12 V AC
10–30 V DC

max. 3 mA

Classic knappbelysning CL …-01

12 V AC
10–30 V DC

max. 25 mA
max. 30 mA

Classic knappbelysning CL …-02

12 V AC
10–30 V DC

max. 5 mA

Apparater

Klämtilldelning

Spänning

Ström

BNG 650-…

Ta, Tb

27,5 V DC

500 mA

b, c

12 V AC

1000 mA

+, -

23,3 V DC

300 mA

b, c

12 V AC

1600 mA

TR 603-…

b, c

12 V AC

1300 mA

TR 602-…

b, c

12 V AC

2500 mA

NG 706-30/33-…

+, -

30 V AC

1100 mA

NG 602-…

Ansluitningsklämma
AIB 150-…
BTS/BTC/BFC 850-…
Ta, Tb

In-Home-buss: Audio

ERT

Våningsplansknapp

Som tillval
Ansluitningsklämma
ZAR/ZARF 850-…
S1/S1
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Potentialfri kontakt
15 V AC, 30 V DC, 1 A

Buss-knappmodul, buss-nätaggregat

BTLM 650-04

BTLM 650-04

In-Home-Bus

In-Home-Bus

IN
OUT

Buss-knappmodul
Anslutningen av buss-knapp-modulen till buss-dörrhögtalaren utförs
via flatbandskabel. Försörjningen
av belysningen till namnskyltarna
utförs via anslutningsplinten på
BTLM 650-04. När det finns fler
än 20 belysta buss-knappmoduler
med LED-belysning (BTM 650-01,
-02, -03, -04), måste försörjningen
ske med 12 V AC via ytterligare en
transformator, när en dörröppnare
drivs i anläggningen.

IN
OUT
till max. 40
buss-knappmoduler

till max.
160 anropsknappar

1-Norm-2

a

LED1
LED2

b

Betriebsart

Prog.
Mode

c

Adr.

d

PRI 602 USB

e

a

1
Norm
2

= Bakåtkompatibel (till BSG 650-…)
= Användning som ny anläggning
= Samma funktion som Norm

b

LED 1
LED 2

= Lysdiod för driften
= Lysdiod för störningar

c

Knapp för programmeringsmoduset PÅ/FRÅN.

d

Vid en anläggning med flera strängar, är det nödvändigt att ställa in
adressen från 1-15 (1-F).

e

Jacket för att ansluta PRI 602-… USB finns endast, när ZBVG 650-…
är ansluten.

Buss-nätaggregat
På buss-nätaggregatet BNG 650-…
måste omkopplaren för driftstypen stå på Norm när anläggningen är ny (leveranstill-stånd).
När buss-telefoner från den första
serien används i strängen, (t.ex. BTS/
BTC 750-0), måste om-kopplaren för
driftstypen ställas på 1.
Ytterligare informationer,
se sida 96
Med hjälp av vridomkopplaren ”Adr.” ställs adresserna
in på buss-nätaggregatet. Vid
ensträngs-anläggningar är det
adress 1 i lever-anstillståndet och
behöver inte ändras. Vid flersträngsanläggningar adresseras buss-nätaggregaten fortlöpande.
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6 Installation
Modulär Jung inomhusstation

SI VM ...

TOP

VIDEO

SI AM ...
TOP
ERT ETb TbM TbM TaM TaM

AUDIO

+M -M

VIDEO

SI TM .. 5093

TOP

AUDIO

AUDIO

SI TM .. 5073

TOP

Varje modul monteras i en infällbar
kopplingsdosa enligt DIN 49073. Det
rekommenderas att utföra monteringen i en djup dosa. Monteringen
sker med den bifogade monteringsringen.
Monteringen kan utföras i kombination eller singel, - horisontalt eller
vertikalt.
Modulerna förbinds med varandra
med hjälp av de bifogade anslutningskablarna.
Anslutningen till In-Home-bussen
görs på audiomodulen.
Knappmodulen Universal har en
anslutning för en extra försörjning.
Den behövs för att kunna driva en
videomodul, textfältets belysning
i knappmodulen Universal och för
att kunna ansluta ännu en knappmodul. Det är möjligt att ansluta
ännu en knappmodul (Standard eller
Universal, max. 2 knappmoduler per
inomhusstation).

AUDIO

SI AI … Audio-inomhusstation
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Artikel-nr

Art.-beteckning

SI AM …

Audiomodul

SI TM .. 5073

Knappmodul Standard

Audio kombinationer

Artikel-nr

Art.-beteckning

SI AM …

Audiomodul

SI TM .. 5073

Knappmodul Standard

SI AM …

Audiomodul

SI TM .. 5093

Knappmodul Universal

SI AM …

Audiomodul

SI TM .. 5093

Knappmodul Universal

SI TM .. 5073

Knappmodul Standard

SI AM …

Audiomodul

SI TM .. 5093

Knappmodul Universal

SI TM .. 5093

Knappmodul Universal
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BNG 650-...

a)

Siedle Vario
BTLM 650-...
BTM 650-...

b)

Apparatbehov

Hänvisningar

BTM

Tö 12 V AC
min. 20 Ohm

ERT

230 V AC

BTLM

c)

BTS 850-...

ERT

c)

AIB 150-...

ERT

c)

BTC 850-...

ERT

c)

BFC 850-...

6.1 Installation audio
Siedle Vario

Siedle Vario
Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörrstationen och de anslutna buss-internapparaterna.
Ett pågående samtal kan inte
avlyssnas från andra buss-telefoner.
Dörröppningsknapp för funktionen
öppna dörren, ljusknapp för funktionen koppla ljuset. Anslutning
av en våningsplansknapp (ERT) för
anrop från en våningsdörr. Valbara
ringsignaler för anrop från husdörren, våningsdörren eller interna
anrop. Det är möjligt att ansluta
ytterligare buss-telefoner eller
buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras till buss-internapparaterna Comfort.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Upp till 4 AIB 150-…/BTS/BTC/
BFC 850-… kan anropas samtidigt.
Med tillbehöret parallellkoppling i
apparaterna BTC/BFC 850-… , kan
antalet höjas till maximalt 8.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 20 buss-knappmoduler med LED-belysning
BTM 650-01, -02, -03 och -04.
När det finns fler än 20 belysta
buss-knappmoduler, måste en extra
TR 603-… sättas in.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
• Strömförbrukning för buss-knappmodulen 20 mA på klämma b/c.
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
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Tö 12 V AC
min. 20 Ohm

BNG 650-...

a)

CA 850-…

b)

Apparatbehov

Hänvisningar

L1

N

Li

Li

Tö

c

b

Tö

Ta
Tb

Ta

ERT

230 V AC
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Tb

ERT

c)

BTS 850-...

ERT

ERT

c)

AIB 150-...

ERT

Ta
Tb

Ta
Tb

Ta

ERT

c)

BTC 850-...

ERT

Tb

Ta

c)

BFC 850-...

ERT

Tb

6.1 Installation audio
Siedle Compact

Siedle Compact
Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörrstationen och de anslutna buss-internapparaterna.
Ett pågående samtal kan inte
avlyssnas från andra buss-telefoner.
Dörröppningsknapp för funktionen
öppna dörren, ljusknapp för funktionen koppla ljuset. Anslutning
av en våningsplansknapp (ERT) för
anrop från en våningsdörr. Valbara
ringsignaler för anrop från husdörren, våningsdörren eller interna
anrop. Det är möjligt att ansluta
ytterligare buss-telefoner eller
buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras till buss-internapparaterna Comfort.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Upp till 4 AIB 150-…/BTS/BTC/
BFC 850-… kan anropas samtidigt.
Med tillbehöret parallellkoppling i
apparaterna BTC/BFC 850-… , kan
antalet höjas till maximalt 8.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
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BNG 650-...

a)

Inbyggbar bussdörrhögtalare
BTLE 050-...
BRMA 050-...

b)

Hänvisningar

Tö 12 V AC
min. 20 Ohm

Apparatbehov

BRMA

BTLE

c)

BTS 850-...

c)

AIB 150-...

c)

BTC 850-...

c)

BFC 850-...

6.1 Installation audio
Siedle-dörrhögtalare för inbyggnad

Siedle-dörrhögtalare för
inbyggnad
Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörrstationen och de anslutna buss-internapparaterna.
Ett pågående samtal kan inte
avlyssnas från andra buss-telefoner.
Dörröppningsknapp för funktionen
öppna dörren, ljusknapp för funktionen koppla ljuset. Anslutning
av en våningsplansknapp (ERT) för
anrop från en våningsdörr. Valbara
ringsignaler för anrop från husdörren, våningsdörren eller interna
anrop. Det är möjligt att ansluta
ytterligare buss-telefoner eller
buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras till buss-internapparaterna Comfort.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Upp till 4 AIB 150-…/BTS/BTC/
BFC 850-… kan anropas samtidigt.
Med tillbehöret parallellkoppling i
apparaterna BTC/BFC 850-… , kan
antalet höjas till maximalt 8.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan överta försörjningen även för redan befintliga
anropsknappar. För belysningen
finns en spänning på 12 V AC
max. 400 mA till förfogande, när
en dörröppnare med en impedans
på min. 20 ohm används. Vid större
effektförbrukning måste ytterligare
en transformator användas.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
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Hänvisningar

Apparatbehov

BRMA

BTLE

Siedle Classic
CL A... B-...

BNG 650-...

a)

Siedle Classic
anropskappar

b)

Tö 12 V AC
min. 20 Ohm

c)

BTS 850-...

c)

AIB 150-...

c)

BTC 850-...

c)

BFC 850-...

6.1 Installation audio
Siedle Classic

230 V AC

Siedle Classic
Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörrstationen och de anslutna buss-internapparaterna.
Ett pågående samtal kan inte
avlyssnas från andra buss-telefoner.
Dörröppningsknapp för funktionen
öppna dörren, ljusknapp för funktionen koppla ljuset. Anslutning
av en våningsplansknapp (ERT) för
anrop från en våningsdörr. Valbara
ringsignaler för anrop från husdörren, våningsdörren eller interna
anrop. Det är möjligt att ansluta
ytterligare buss-telefoner eller
buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras till buss-internapparaterna Comfort.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Upp till 4 AIB 150-…/BTS/BTC/
BFC 850-… kan anropas samtidigt.
Med tillbehöret parallellkoppling i
apparaterna BTC/BFC 850-… , kan
antalet höjas till maximalt 8.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 80 knappar.
Vid fler än 80 anropsknappar,
måste ytterligare en transformator
TR 603-… användas.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
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Tö 12 V AC
min. 20 Ohm

c

c

BNG 650-...

a)

Siedle Steel

b)

Apparatbehov

Hänvisningar

L1

N

Li

Li

Tö

b

b

Tö

Ta
Tb

Ta

ERT

230 V AC
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Tb

ERT

c)

BTS 850-...

ERT

ERT

c)

AIB 150-...

ERT

Ta
Tb

Ta
Tb

Ta

ERT

c)

BTC 850-...

ERT

Tb

Ta

c)

BFC 850-...

ERT

Tb

6.1 Installation audio
Siedle Steel

Siedle Steel
Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörrstationen och de anslutna buss-internapparaterna.
Ett pågående samtal kan inte
avlyssnas från andra buss-telefoner.
Dörröppningsknapp för funktionen
öppna dörren, ljusknapp för funktionen koppla ljuset. Anslutning
av en våningsplansknapp (ERT) för
anrop från en våningsdörr. Valbara
ringsignaler för anrop från husdörren, våningsdörren eller interna
anrop. Det är möjligt att ansluta
ytterligare buss-telefoner eller
buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras till buss-internapparaterna Comfort.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Upp till 4 AIB 150-…/BTS/BTC/
BFC 850-… kan anropas samtidigt.
Med tillbehöret parallellkoppling i
apparaterna BTC/BFC 850-… , kan
antalet höjas till maximalt 8.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 130 knappar.
Vid fler än 130 anropsknappar,
måste ytterligare en transformator
TR 603-… användas.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
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6.1 Installation audio
Siedle Vario med Intercom-funktion

230 V AC

Siedle Vario med Intercomfunktion
Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörrstationen och de anslutna buss-internapparaterna.
Ett pågående samtal kan inte
avlyssnas från andra buss-telefoner.
Dörröppningsknapp för funktionen
öppna dörren, ljusknapp för funktionen koppla ljuset. Anslutning
av en våningsplansknapp (ERT) för
anrop från en våningsdörr. Valbara
ringsignaler för anrop från husdörren, våningsdörren eller interna
anrop. Det är möjligt att ansluta
ytterligare buss-telefoner eller
buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.

Grundfunktioner med alla
buss-internapparaterna
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras till buss-internapparaterna Comfort.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Upp till 4 AIB 150-…/BTS/BTC/
BFC 850-… kan anropas samtidigt.
Med tillbehöret parallellkoppling i
apparaterna BTC/BFC 850-… , kan
antalet höjas till maximalt 8.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.
Ytterligare Intercom-funktioner
Med buss-internapparaterna
BFC 850-… är ytterligare Comfortfunktioner möjliga för den interna
kommunikationen.
• Internt anrop med återuppringningsfunktion
• Automatisk mottagning av samtal
vid internt anrop
• Internt gruppanrop
• Gruppmeddelande (*endast med
extra försörjning)

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 20 buss-knappmoduler med LED-belysning
BTM 650-01, -02, -03 och -04.
När det finns fler än 20 belysta
buss-knappmoduler, måste en extra
TR 603-… sättas in.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
• Strömförbrukning för buss-knappmodulen 20 mA på klämma b/c.
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
x) Extra försörjning av de högtalande svarsapparaterna med likspänning. Krävs för funktionerna gruppmeddelande eller dörrparallellanrop.
På tillbehörsparallellkopplingen
ZPSF 850-… ansluts likspänningen
på klämmorna + och –. En
NG 706-30/33-… kan försörja upp
till 8 BFC 850-… med ZPSF 850-…
Programmeringen av anläggningen
måste utföras med programvaran för
bussprogrammering BPS 650-…
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6.1 Installation audio
Siedle Vario 2 dörrstationer

Siedle Vario 2 dörrstationer
Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörr-stationen och de anslutna buss-internapparaterna. Dörröppningsknappen
tilldelas automatiskt den dörrstation, där det ringdes på senast. Ett
pågående samtal kan inte avlyssnas
från andra buss-telefoner. Koppla
ljusknappen för funktionen ljus.
Anslutning av en våningsplansknapp
(ERT) för anrop från en våningsdörr.
Valbara ringsignaler för anrop från
husdörren, våningsdörren eller
interna anrop. Det är möjligt att
ansluta ytterligare buss-telefoner
eller buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras till buss-internapparaterna Comfort.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Upp till 4 AIB 150-…/BTS/BTC/
BFC 850-… kan anropas samtidigt.
Med tillbehöret parallellkoppling i
apparaterna BTC/BFC 850-… , kan
antalet höjas till maximalt 8.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 20 buss-knappmoduler med LED-belysning
BTM 650-01, -02, -03 och -04.
När det finns fler än 20 belysta
buss-knappmoduler, måste en extra
TR 603-… sättas in.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
• Strömförbrukning för buss-knappmodulen 20 mA på klämma b/c.
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
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6.1 Installation
Flersträngssystem

Flersträngssystem
Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörr-stationen och de anslutna buss-internapparaterna. Dörröppningsknappen
tilldelas automatiskt den dörrstation, där det ringdes på senast. Ett
pågående samtal kan inte avlyssnas
från andra buss-telefoner. Koppla
ljusknappen för funktionen ljus.
Anslutning av en våningsplansknapp
(ERT) för anrop från en våningsdörr.
Valbara ringsignaler för anrop från
husdörren, våningsdörren eller
interna anrop. Det är möjligt att
ansluta ytterligare buss-telefoner
eller buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.
Vid anläggningar med fler än
31 deltagare, är det tvunget att
bygga upp ett flersträngssystem.
Ett flersträngssystem kan användas
även för att bilda dörrstationer per
våningsplan eller funktionellt åtskilda
enheter, t.ex. en läkarmottagning.
Varje sträng har en egen samtalsväg.
Det är möjligt att från en dörrstation
anropa ända till 160 deltagare. I
stället för ringknappar kan anropet
utföras även via kodlåsmodulen
COM 611-… eller displaymodulen
DRM 612-… Då kan ända till
465 deltagare anropas från en dörr.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras till buss-internapparaterna Comfort.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Upp till 4 AIB 150-…/BTS/BTC/
BFC 850-… kan anropas samtidigt.
Med tillbehöret parallellkoppling i
apparaterna BTC/BFC 850-… , kan
antalet höjas till maximalt 8.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 20 buss-knappmoduler med LED-belysning
BTM 650-01, -02, -03 och -04.
När det finns fler än 20 belysta
buss-knappmoduler, måste en extra
TR 603-… sättas in.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
• Strömförbrukning för buss-knappmodulen 20 mA på klämma b/c.
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
e) Tillbehöret buss-nätaggregat
ZBVG 650-… behövs en gång i hela
anläggningen.
f) När flera BNG/BVNG 650-… är
installerade i en anläggning, måste
de ha olika adresser.
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6.1 Installation audio
Anrop via displaymodulen

230 V AC

Anrop via displaymodulen

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 20 buss-knappmoduler med LED-belysning
BTM 650-01, -02, -03 och -04.
När det finns fler än 20 belysta
buss-knappmoduler, måste en extra
TR 603-… sättas in.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
• Strömförbrukning för buss-knappmodulen 20 mA på klämma b/c.
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
f) Programmeringen av namnen
utförs via programmeringsgränssnittet PRI 602-… med hjälp av
en Windows-PC. Programvaran
PRS 602-… måste vara installerad
på den.

Siedle Vario-Bus

Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörrstationen och de anslutna buss-internapparaterna. Välja buss-telefoner
via display-modulen. Välja namnen i
alfabetisk ordningsföljd.
Ett pågående samtal kan inte
avlyssnas från andra buss-telefoner.
Dörröppningsknapp för funktionen
öppna dörren, ljusknapp för funktionen koppla ljuset. Anslutning
av en våningsplansknapp (ERT) för
anrop från en våningsdörr. Valbara
ringsignaler för anrop från husdörren, våningsdörren eller interna
anrop. Det är möjligt att ansluta
ytterligare buss-telefoner eller
buss-dörrhög-talare på In-Homebussen utan tillbehör.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras till buss-internapparaterna Comfort.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Upp till 4 AIB 150-…/BTS/BTC/
BFC 850-… kan anropas samtidigt.
Med tillbehöret parallellkoppling i
apparaterna BTC/BFC 850-… , kan
antalet höjas till maximalt 8.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

ZWA 640-0

UAE
8-polig

UAE
6-polig

UAE
4-polig

IAE
8-polig
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6.1 Installation audio
DoorCom Analog DCA 650-…

DoorCom Analog DCA 650-…
Funktionssätt
Anropa och tala mellan dörr-stationen och a/b-telefonerna som
är anslutna till anläggningen.
DoorCom-Analog DCA 650-… kan
vidarebefordra anropet från ända
till 31 ringknappar på en telefonanläggning. DCA 650-… anropar telefonanläggningens sidoanslutningar
via tonkodsimpulseringen DTMF. Ett
pågående samtal kan inte avlyssnas
från andra telefoner. Funktionen
för öppna dörr och koppla på ljus
via DTMF-tecken kan utföras på de
a/b-telefoner som är anslutna till
telefonanläggning.
Extra funktioner
Det är även möjligt att ansluta
buss-telefonerna till dörrstationen.
Kopplings- och styrfunktionerna kan
utlösas via DCSF 600-… För detta
anropar telefonerna som är anslutna
till telefonanläggningen sidoanslutningen DCA 650-… och utför funktionen via DTMF-val.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 20 buss-knappmoduler med LED-belysning
BTM 650-01, -02, -03 och -04.
När det finns fler än 20 belysta
buss-knappmoduler, måste en extra
TR 603-… sättas in.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
• Strömförbrukning för buss-knappmodulen 20 mA på klämma b/c.
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
f) Om föregångsmodellen
DCA 650-0 används, måste
omkopplaren för driftstypen till
BNG 650-… stå på position 1. Det
max. avståndet från DCA 650-… till
TR 603-… uppgår till 20 m. Om det
används flera DCA 650-… i anläggningen, så måste varje DCA 650-…
försörjas genom en egen transformator.
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6.2 Installation Siedle Systemtechnik
Jung audio-inomhusstation

Jung audio-inomhusstation
Anropa och tala mellan dörrstationen och de anslutna Jung internapparaterna. Dörröppningsknappen
tilldelas automatiskt den dörrstation,
där det ringdes på senast.
Ett pågående samtal kan inte
avlyssnas från andra buss-telefoner.
Dörröppningsknapp för funktionen
öppna dörren, ljusknapp för funktionen koppla ljuset. Anslutning
av en våningsplansknapp (ERT) för
anrop från en våningsdörr. Valbara
ringsignaler för anrop från husdörren, våningsdörren eller interna
anrop. Det är möjligt att ansluta
ytterligare buss-telefoner eller
buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras på buss-internapparaterna Comfort och Jung
internapparaterna.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Med en ringknapp kan upp till
4 audio-inomhusstationer anropas
samtidigt utan extra försörjning.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 20 buss-knappmoduler med LED-belysning
BTM 650-01, -02, -03 och -04.
När det finns fler än 20 belysta
buss-knappmoduler, måste en extra
TR 603-… sättas in.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
Strömförbrukning för buss-knappmodulen 20 mA på klämma b/c.
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
d) Knappmodulen Universal från
Jung kan försörjas med likspänning
(22–30 V DC, 170 mA). En
NG 706-30/33-… kan användas för
detta.
e) Jung audiomodulen ansluts direkt
med In-Home-bussen audio.
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BNG 650-...

a)

Siedle Vario
BTLM 650-...
BTM 650-...

b)

Hänvisningar

Tö 12 V AC
min. 20 Ohm

Apparatbehov

BTM

BTLM
ERT

230 V AC
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BFC 850-...

c)

BTS 850-...

c)

ERT
ERT

ERT

c) e)

SI AI ...

c)

SI 4 A ..

ERT

ETb

ETb

ERT

Ta
Tb

TaM
TbM

6.2 Installation Siedle Systemtechnik
Siedle och Jung inomhusstationer i kombination

Siedle och Jung inomhusstationer i kombination
Anropa och tala mellan dörrstationen och de anslutna Jung internapparaterna. Dörröppningsknappen
tilldelas automatiskt den dörrstation,
där det ringdes på senast.
Ett pågående samtal kan inte
avlyssnas från andra buss-telefoner.
Dörröppningsknapp för funktionen
öppna dörren, ljusknapp för funktionen koppla ljuset. Anslutning
av en våningsplansknapp (ERT) för
anrop från en våningsdörr. Valbara
ringsignaler för anrop från husdörren, våningsdörren eller interna
anrop. Det är möjligt att ansluta
ytterligare buss-telefoner eller
buss-dörrhögtalare på In-Homebussen utan tillbehör.

Extra funktioner
• Intern samtalstrafik mellan
buss-internapparaterna är endast
möjligt inom en sträng.
• Kopplings- och styrfunktionerna kan genomföras med
buss-kopplingsmodulerna BSM/BSE/
BEM 650-…, en returinformation
kan programmeras på buss-internapparaterna Comfort och Jung
internapparaterna.
• Buss-sidosignalapparat
BNS 750-… möjlig.
Ytterligare informationer, se
sida 92
• Parallellt dörr- och våningsplansanrop
Med en ringknapp kan upp till
4 audio-inomhusstationer anropas
samtidigt utan extra försörjning.
Möjligt endast inom strängen.
Ytterligare informationer, se
sida 88
• Möjligt att direkt välja dörrstationen med hjälp av ytterligare fria
knappar.

Hänvisningar
a) BNG 650-… kan försörja 1 dörröppnare och max. 20 buss-knappmoduler med LED-belysning
BTM 650-01, -02, -03 och -04.
När det finns fler än 20 belysta
buss-knappmoduler, måste en extra
TR 603-… sättas in.
• Belastning dörröppningskontakt
i buss-nätaggregatet BNG 650-…
max. 15 V AC, 30 V DC, 2 A.
• Belastning ljuskontakt i buss-nätaggregatet max. 15 V AC, 30 V DC,
2 A.
b) Dörröppnare 12 V AC, använd
minst 20 ohm (t.ex. TÖ 615-…).
Ytterligare informationer, se
sida 86
Strömförbrukning för buss-knappmodulen 20 mA på klämma b/c.
c) Ledningslängden mellan buss-internapparaten – våningsplansknappen ERT max. 50 m.
e) Jung audiomodulen ansluts direkt
med In-Home-bussen audio.
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7 Programmering
Översikt över funktionerna

Funktionerna i Siedle In-Home och
programmeringsmöjligheterna.
Begreppen som används i tabellen är
utförligt förklarade på nästa sida.

•/-/-/•/-/-/•

ej disponibel
Plug+Play-programmering
Manuell programmering
PC-programmering
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BTC 850-…

BFC 850-…

Dörranrop
-Anrop våningsplan
-Dörröppningsknapp
-Ljusknapp
-Avstängning av anrop + indikering
(När installationen är i funktion)
Välja senaste dörren
(När installationen är i funktion)
Konfiguration av ringsignal
Inställning på buss-internapparat
Extra funktioner
BSE-grupper
Gruppbildning
Internt anrop
Kamerasteg
Sidosignalapparat
Parallellapparat
Statusindikering (via LED)
Styrfunktion
Välja dörr
DoorMatic
Mottagning av dörranrop
Vidarekoppling av dörranrop
Tid för ljuskontakt
Andra kontaktnivån
Intercomfunktioner
Internt gruppanrop
Gruppmeddelande*
Automatisk mottagning av samtalet
Programmera återuppringning
Ta emot en återuppringning

BTS 850-…

Grundfunktioner

AIB 150-01

* (från V 4.0)

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

-/-/•

-/-/•

-/-/•

-/-/•

-/•/•

-/•/•

-/•/•

-/•/•

-/-/•
-/•/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•

-/-/•
-/-/•
-/•/•
-/•/•
-/•/•
-/-/•
-/•/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•

-/-/•
-/-/•
-/•/•
-/•/•
-/•/•
-/-/•
-/•/•
-/•/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•

-/-/•
-/-/•
-/•/•
-/•/•
-/•/•
-/-/•
-/•/•
-/•/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•

-

-

-/-/•
-/-/•
-/-/•

-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•

SI AI …

Dörranrop
-Anrop våningsplan
-Dörröppningsknapp
-Ljusknapp
-Avstängning av anrop + indikering
(När installationen är i funktion)
Välja senaste dörren
(När installationen är i funktion)
Konfiguration av ringsignal
Inställning på buss-internapparat
Extra funktioner
BSE-grupper
Gruppbildning
Internt anrop
Kamerasteg
Sidosignalapparat
Parallellapparat
Statusindikering (via LED)
Styrfunktion
Välja dörr
DoorMatic
Mottagning av dörranrop
Vidarekoppling av dörranrop
Tid för ljuskontakt
Andra kontaktnivån
Intercomfunktioner
Internt gruppanrop
Gruppmeddelande*
Automatisk mottagning av samtalet
Programmera återuppringning
Ta emot en återuppringning

SI 4 A..

Grundfunktioner

•/•/•

•/•/•

-/-/•

-/-/•

-/•/•

-/•/•

-/-/•
-/-/•
-/•/•
-/•/•
-/•/•
-/-/•
-/•/•
-/•/•
-/-/•
-/-/•
-

-/-/•
-/-/•
-/•/•
-/•/•
-/•/•
-/-/•
-/•/•
-/•/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
-

-

-/-/•
-/-/•
-/-/•
-/-/•
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7 Programmering
Översikt över funktionerna

Välja senaste dörren
Den dörrstation, från vilken ett
dörranrop senast hördes, kan väljas
genom att dubbelklicka på ljusknappen.
Automatisk mottagning av samtalet
Den högtalande internapparaten
tar automatiskt emot inkommande
anrop och kopplar in samtalsförbindelsen.
BSE-grupper
Flera buss-kopplingsenheter
tillordnas en grupp. På så vis är det
möjligt att med en knapp samtidigt
utlösa en kopplingskontakt på flera
BSE 650-…, t.ex. styrning av jalusier.
Anrop våningsplan
Våningsplansknappen (ERT) används
för att anropa från en våningsdörr
in i våningen. Användning t.ex.
flerfamiljshus med 4 våningar med
ett gemensamt trapphus, framför
varje ingångsdörr till en våning har
våningsplansknappar installeras.
Gruppbildning
Flera buss-internapparater tillordnas
en grupp.
På så vis kan med en knapp upp till
8 buss-internapparater anropas tillsammans. En buss-internapparat kan
tillhöra upp till 4 grupper.
Intercom
Begreppet Intercom betecknar
den interna kommunikationen i en
byggnad. Med de högtalande internapparaterna kan detta genomföras
speciellt bekvämt utan att lyfta upp
en hörlur.
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Internt anrop
Buss-internapparaterna kan anropa
varandra med hjälp av knapparna.
Med internapparaten Standard kan
4 deltagare anropas, med internapparaterna Comfort kan upp till
14 deltagare anropas. Interna samtal
kan utföras endast inom en sträng.
Internt gruppanrop
Internt anrop till flera internapparater samtidigt. Den apparat som
först etablerar förbindelsen, får
samtalet.
Ljusknapp
I leveranstillståndet kopplar ljusknappen i buss-internapparaten kontakten i buss-nätaggregatet under
0,4 sekunder. Denna tid kan ändras
via programvaran för buss-programmering BPS 650-… Ljusknappens
funktion kan omprogrammeras, t.ex.
för interna anrop.
Sidosignalapparat
För buss-telefonerna BTS/BTC 850-…
finns tillbehöret påkopplingsrelä för
att kunna styra en signalapparat eller
en lampa. För BFC 850-… ska tillbehöret ZARF 850-… användas. Det
är även möjligt att programmera en
buss-sidosignalapparat BNS 750-…
parallellt med en buss-internapparat.
Parallellapparat
När en ringknapp aktiveras, kan
max. 8 buss-internapparater ringa
samtidigt.
Avstängning av anrop +
indikering
Anropet kan stängas av på buss-internapparaterna. Avstängningen
signaleras på apparaten.

Konfiguration av ringsignal
På varje buss-internapparat kan olika
anropssignaler väljas för de olika
typerna av anrop (dörranrop, internt
anrop, anrop våningsplan).
Ta emot en återuppringning
Om du inte kan nås vid ett internt
anrop, kan en återuppringning
begäras. På din internapparat
Comfort signaleras detta optiskt.
Denna funktion kan programmeras
på alla buss-internapparaterna
Comfort.
Programmera återuppringning
När du anropar internt och deltagaren inte svarar, kan du be om
återuppringning. För detta, tryck 2
gånger på knappen som blinkar.
Gruppmeddelande
Meddelande till en eller flera högtalande svarstelefoner Comfort
(från V 4.0). Kan användas t.ex. för
meddelanden i ett väntrum eller för
personsökning inom en byggnad.
Statusindikering (via LED)
Tillsatsapparaterna buss-kopplingsenhet BSE 650-… och buss-ingångsmodul BEM 650-… ger returinformationer på In-Home-bussen. De
kan visas på buss-internapparaterna,
t.ex. att garageporten är öppen.
Styrfunktion
Tillsatsapparaterna buss-kopplingsenhet BSE 650-…, buss-ingångsmodul BEM 650-… och buss-kopplingsmodul BSM 650-… kan utföra
olika kopplings- och styrfunktioner
för individuella funktioner.
Teach-In
Begrepp för den manuella programmeringen av buss-deltagarna.

Välja dörr
Med en knapp kan en eller flera
dörrstationer väljas direkt och ett
samtal kan byggas upp.
DoorMatic
Dörröppningskontakten i bussvideonätaggregatet och i den
buss-dörrhögtalare som anropar
kopplar under 3 sekunder, efter det
att ringknappen trycktes in. Bussinternapparaterna Comfort kan
koppla denna funktion aktiv.
Dörröppningsknapp
Dörröppningsknappen på buss-internapparaterna kopplar alltid
Tö-kontakten på buss-nätaggregatet
under 3 sekunder samt Tö-kontakten
i den dörrhögtalare, från vilken det
anropades.
Dörranrop
När en besökare trycker på dörringklockan, ringer buss-telefonen och
avstängningsknappen blinkar. På de
högtalande svarsapparaterna blinkar
knappen Tala.
Mottagning av dörranrop
Ett dörranrop från en buss-telefon
kan tas emot i ett annat rum.
Vidarekoppling av dörranrop
Dörranropet kan omdirigeras från
en buss-internapparat Comfort till
en annan buss-internapparat, t.ex.
omdirigering av dörranropet från
sekreteraren till portvakten. Bussinternapparaterna måste befinna sig
i samma sträng.
Tid för ljuskontakt
Kopplingstiden för ljuskontakten
uppgår i leveranstillståndet till
0,4 sekunder. Denna tid kan ändras
med hjälp av programvaran för
buss-programmering BPS 650-…
från V2.50.
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7 Programmering
Hänvisningar

Programmeringen av In-Homebussen kan göras på tre sätt:
1 Programmering – manuell
Ytterligare informationer, se
sida 52
2 Programmering – Plug+Play
Ytterligare informationer, se
sida 80
3 Programmering – med PC
Ytterligare informationer, se
sida 84
Viktiga hänvisningar före programmeringen
• Hela installationen måste vara
färdigställd. Vid Plug+Play programmering får buss-internapparaternas
höljen ännu inte vara stängda.
• Innan programmeringen påbörjas,
måste alla knapparna förses med
passande text, för att kunna veta
vilken buss-internapparat de är
tillordnade.
• I programmeringsmoduset kan
bara en dörrhögtalare vara kopplad
aktiv.
• Om en redan programmerad
anropsknapp på den aktiva dörrhögtalaren trycks in under mer än
3 sekunder i programmeringsmoduset, så hörs en varningssignal efter
en sekund, efter 3 sekunder hörs
signalen för bekräftelse. Därefter
raderas denna anropsknapp, ifall
ingen buss-internapparat var aktiv.
Men om en buss-internapparaten
är aktiv vid denna tidpunkt, så
överskrivs knappen med den nya
adressen.
• Alla BNG/BVNG 650-… måste
vara anslutna till en nätspänning på
230 V AC.
• I flersträngsanläggningar med
flera BNG/BVNG 650-…, kopplas
också alla andra anslutna BNG/
BVNG 650-… till programmeringsmoduset, när knappen Prog.-Mode
på en BNG/BVNG 650-… aktiveras.
• I flersträngsanläggningar måste på
varje BNG/BVNG 650-… en annan
adress vara inställd. Adressen ”0”
är inte tillåten!
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• I flersträngsanläggningar måste
dessutom tillbehörs-buss-försörjningen ZBVG 650-… stickas in
en gång i en BNG/BVNG 650-…
I varje BVNG 650-… måste tillbehöret buss-videonätaggregat
ZBVNG 650-… vara insatt.
Programmering – manuell
Tillvägagångssätt:
In-Home-bussen kan i princip tas
i drift och programmeras av en
person. Eftersom ingrepp måste
göras på dörrhögtalaren och buss-internapparaten, rekommenderar vi att
vid större anläggningar låta utföra
idrifttagningen av två personer.
• Färdigställa installationen
• Kontrollera kopplingslägena på
BNG/BVNG 650-…, vid nya anläggningar, placera kopplingsläget på
Norm.
• Aktivera programmeringsmoduset
på buss-nätaggregatet
• Försätt dörrstationen i programmeringsmoduset
• Programmera deltagaren
• Avsluta programmeringsmoduset
När buss-nätaggregatet befinner sig
i programmeringsmoduset, kan flera
steg programmeras efter varandra.
Programmeringsmoduset måste inte
avslutas varje gång.
Högtalande svarsapparater
Med de högtalande buss-svarsapparaterna AIB 150-… och BFC 850-…
behöver man inte ta av och lägga på
hörluren.
När talknappen trycks in, kopplas
AIB 150-… till programmeringsläget.
När ljusknappen trycks in, kopplas
BFC 850-… till programmeringsläget.
När steget för programmeringen
har utförts, kopplar apparaten
tillbaka till vilotillståndet igen. Alla
andra steg för programmeringen är
identiska.

7.1 Programmering – manuell
Aktivera buss-nätaggregatet

För att aktivera programmeringsmoduset på buss-nätaggregatet, måste
knappen Prog.-Mode kort tryckas in.
På LED 1 går det att se om programmeringsmoduset är påkopplat. När
Prog.-Mode har aktiverats, växlar
LED 1 från normal drift till programmeringsmoduset.

Indikering LED 1 funktionsindikering
LED blinkar kort 0,02 sekunder – lång paus 1 sekund

Paus

Paus

Paus

osv.

Försätt buss-nätaggregatet i programmeringsmoduset med hjälp av en
liten skruvmejsel som förs in i skyddets öppning.
Hänvisningar:
När inget programmeringsförlopp
äger rum inom 10 minuter, kopplar
BNG 650-… tillbaka till det normala
driftstillståndet.

Indikering LED 1 programmeringmoduset aktivt
LED blinkar kort 0,3 sekunder – lång paus 2 sekunder

Paus

Paus

osv.
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7.1 Programmering – manuell
Aktivera buss-dörrhögtalare

Beroende på typen av dörrstation
måste programmeringsmoduset aktiveras på olika sätt.

1 Siedle Vario
Vid dörrhögtalarmodulen
BTLM 650-… aktiveras programmeringsmoduset via ljusknappen. Håll
ljusknappen intryckt under 4 sekunder, tills det hörs en långdragen
signalton.

2 Siedle-dörrhögtalare för
inbyggnad
Vid BTLE 050-… aktiveras programmeringsmoduset via programmeringsknappen. Bredvid anslutningsklämman, håll Prog.-knappen
intryckt under 4 sekunder, tills det
hörs en långdragen signalton.

3 Siedle Compact
På dörrstationen, håll programmeringsknappen intryckt under 4 sekunder. Därefter hörs en långdragen
kvitteringston, som upprepas kort
var 5:e sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

4 Siedle Compact infälld
På dörrstationen, håll den översta
ringknappen intryckt under 4 sekunder. Därefter hörs en långdragen
kvitteringston, som upprepas kort
var 5:e sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

5 Siedle Classic
På dörrstationen, håll programmeringsknappen bakom frontplattan
intryckt under 4 sekunder. Därefter
hörs en långdragen kvitteringston
som upprepas kort var 5:e sekund,
så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

6 Siedle Steel
Nu kan programmeringsknappen
kommas åt bara när manöverplattan
är avtagen. För att aktivera Prog.knappen borde den trubbiga änden
på plastnyckeln, som befinner
sig i skyddet till kontrollschaktet,
användas.
Håll knappen intryckt under 4 sekunder, tills det hörs en långdragen
signalton.
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Aktivera internapparater

Varefter typ av buss-internapparat,
måste programmeringsläget aktiveras på olika sätt.

1 Siedle Basic
Tryck på talknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en
långdragen kvitteringston och
lysdioden Signalavstängning börjar
blinka. Buss-internapparaten bygger
upp samtalsförbindelsen till dörrstationen. Nu befinner sig buss-internapparaten i programmeringsläget.

2 Buss-telefonen
Lyft av hörluren på den buss-telefon
som ska programmeras.
Tryck in ljusknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en
långdragen kvitteringston i hörluren.
Buss-telefonen befinner sig nu i
programmeringsmoduset. Lägg på
hörluren igen först när programmeringen av buss-telefonen är avslutad.

3 Buss-telefonen för frihandssamtal
Tryck in ljusknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en långdragen kvitteringston och knappen
signalavstängning börjar blinka. Den
högtalande buss-svarsapparaten
bygger upp samtalsförbindelsen till
dörrstationen. Nu befinner sig den
högtalande buss-svarsapparaten i
programmeringsläget.
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7.1 Programmering – manuell
Aktivera Jung internapparater

1 Aktivera audio-inomhusstationen Standard
Tryck in ljusknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en långdragen kvitteringston och knappen
signalavstängning börjar blinka.
Audio-inomhusstationen Standard
bygger upp samtalsförbindelsen
till dörrstationen. Nu befinner sig
audio-inomhusstationen Standard i
programmeringsläget.
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2 Aktivera audio-inomhusstationen
Tryck in ljusknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en långdragen kvitteringston och knappen
signalavstängning börjar blinka.
Audio-inomhusstationen bygger
upp samtalsförbindelsen till dörrstationen. Nu befinner sig audio-inomhusstationen i programmeringsläget.

Dörranrop till Siedle Basic

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3 Tryck på talknappen under
4 sekunder. Som bekräftelse hörs
en långdragen kvitteringston och
lysdioden Signalavstängning börjar
blinka. Buss-internapparaten bygger
upp samtalsförbindelsen till dörrstationen. Nu befinner sig buss-internapparaten i programmeringsläget.

4 Sek.

4 Håll den önskade anropsknappen på dörrstationen intryckt
under 4 sekunder, tills en långdragen ton hörs i dörrhögtalaren.
Anropsknappen är nu tillvisad
buss-internapparaten.

5 Anropsknappen är nu fast tillvisad
den högtalande svarsapparaten.
Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.
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7.1 Programmering – manuell
Dörranrop till buss-telefon

På busstelefonen är det möjligt att
välja ut en annan ringsignalsmelodi
för dörranropet. Ljudstyrkan på dörranropet kan ändras på busstelefonen.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3 Lyft av hörluren på den buss-telefon som ska programmeras.

4 Sek.

4 Håll ljusknappen intryckt under
4 sekunder. I hörluren hörs en
långdragen kvitteringston, avstängningsknappen blinkar. Det består en
samtalsförbindelse till dörrstationen.
Buss-telefonen befinner sig nu i
programmeringsmoduset, lägg inte
på hörluren.
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5 Håll den önskade anropsknappen på dörrstationen intryckt
under 4 sekunder, tills en långdragen ton hörs i dörrhögtalaren.
Anropsknappen är nu tillvisad
buss-internapparaten.

6 Anropsknappen är nu fast tillvisad
den högtalande svarsapparaten.
Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.

Dörranrop till högtalande buss-svarstelefon

På buss-telefonen för frihandssamtal
är det möjligt att välja ut en annan
ringsignalsmelodi för dörranropet.

Ljudstyrkan på dörranropet kan
ändras på buss-telefonen för frihandssamtal.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3 Håll ljusknappen intryckt under
4 sekunder. Anropsmelodin för
våningsplanet ljuder och knappen
avstängning blinkar. Det består en
samtalsförbindelse till dörrstationen.
Nu befinner sig buss-telefonen för
frihandssamtal i programmeringsmoduset.

4 Sek.

4 Håll den önskade anropsknappen på dörrstationen intryckt
under 4 sekunder, tills en långdragen ton hörs i dörrhögtalaren.
Anropsknappen är nu tillvisad
buss-internapparaten.

5 Anropsknappen är nu fast tillvisad
den högtalande svarsapparaten.
Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.
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7.1 Programmering – manuell
Dörranrop via våningsplansknapp

Programmeringen kan endast
utföras, när våningsplansknapparna
(ERT) är anslutna till buss-internapparaten.

Om det inte går att få tillträde till
våningen, så kan programmeringen
ändå utföras på detta vis.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

4 Sek.

4 Håll den önskade anropsknappen på dörrstationen intryckt
under 4 sekunder, tills en långdragen ton hörs i dörrhögtalaren.
Anropsknappen är nu tillvisad
buss-internapparaten.
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5 Anropsknappen är nu fast tillvisad
buss-internapparater.
Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.

3 Håll den våningsplansknapp som
är ansluten till buss-internapparaten intryckt under 4 sekunder. Nu
befinner sig buss-internapparaten i
programmeringsläget. Under denna
tid får ingen ringsignal utlösas i
anläggningen!

Parallellt dörranrop

Dörranropet ska signaleras samtidigt
på flera buss-telefoner.

Via den manuella programmeringen
är det möjligt att programmera
2 buss-internapparater parallellt.

Ytterligare informationer, se
sida 88

Tel. 1

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3 Lyft av hörluren på den första
buss-telefonen som ska programmeras. Håll ljusknappen intryckt
under 4 sekunder. I hörluren hörs en
långdragen signalton. Det består en
samtalsförbindelse till dörrstationen.
Nu befinner sig buss-telefonen i
programmeringsmoduset. Lägg inte
på hörluren!

Tel. 2

4 Sek.

4 Lyft av hörluren på den andra
buss-telefonen som ska programmeras. Håll ljusknappen intryckt
under 4 sekunder. Lägg inte på
hörluren!
Fortsätt på samma vis med alla
andra buss-telefonerna.

5 Håll den önskade anropsknappen på dörrstationen intryckt
under 4 sekunder, tills en långdragen ton hörs i dörrhögtalaren.
Anropsknappen är nu tillvisad
buss-internapparaten.

6 Lägg på hörlurarna till alla busstelefoner som programmerades.
Anropsknappen är nu tillvisad alla
buss-telefonerna.
Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.
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7.1 Programmering – manuell
Internt anrop

En buss-telefon ska kunna anropa
och tala med en annan buss-telefon.
Knapparna avstängning och ljus på
buss-telefonernas kan, vid behov,
omprogrammeras för en intern

anropsfunktion. Med buss-telefonen
Comfort är det möjligt att ringa till
max. 7 andra buss-telefoner.

Tel. 1

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

Tel. 2

4 På den andra buss-telefonen som
ska kommunicera internt, ta av
hörluren, programmeringsmoduset
hörs.
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2 På den första buss-telefonen som
ska kommunicera internt, ta av
hörluren, programmeringsmoduset
hörs.

Tel. 1

3 Håll ljusknappen intryckt under
4 sekunder, kvitteringstonen hörs.
Lägg inte på hörluren.

Tel. 2

5 Håll ljusknappen intryckt under
4 sekunder, kvitteringstonen hörs.
Lägg inte på hörluren.

6 Nu finns det en samtalsförbindelse
mellan de båda buss-telefonerna.

Tel. 1

7 På den första telefonen, håll den
knapp för interna anrop intryckt
under 4 sekunder, med vilken den
andra buss-telefonen ska anropas.
En långdragen ton hörs. Nu är
buss-telefonen programmerad, men
lägg ännu inte på hörluren.

Tel. 2

8 På den andra telefonen, tryck in
knappen för interna anrop, med
vilken den första buss-telefonen ska
anropas, under 4 sekunder.
En långdragen ton hörs.
Nu är knapparna på båda buss-telefonerna programmerade.

9 Lägg på hörlurarna på båda telefonerna. Programmera ytterligare
buss-telefoner på samma vis eller
avsluta programmeringsproceduren.

10 Koppla från programmeringsmoduset på BNG/BVNG 650-…
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7.1 Programmering – manuell
Val av dörrstation

En eller flera dörrstationer ska väljas
med knapparna på en buss-telefon,
t.ex. för att kunna tala direkt med en
besökare.

På varje buss-telefon kan denna
funktion programmeras på varje
knapp, det enda undantaget är dörröppningsknappen.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3 Lyft av hörluren på den buss-telefon som ska programmeras.

4 Håll ljusknappen intryckt under
4 sekunder. I hörluren hörs en
långdragen kvitteringston, avstängningsknappen blinkar. Det består en
samtalsförbindelse till dörrstationen.
Buss-telefonen befinner sig nu i
programmeringsmoduset, lägg inte
på hörluren.

5 På buss-telefonen, håll den knapp
intryckt under 4 sekunder, vilken
har valts för att välja dörrstationen.
Lägg på hörluren. Nu är knappen
tillordnad dörrstationen.
Dörrhögtalaren kan alltid väljas.

6 Lägg på hörluren. Programmera
ytterligare buss-telefoner eller
avsluta programmeringen.
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Anropsdifferentiering mellan 2 dörrstationer

På buss-telefonen ska det kunna
höras, på vilken dörr anropet
utlöstes, t.ex. om dörranropet
kommer från huvudingången eller
från sidoingången.

Anropsdifferentieringen kan utföras
för max. 2 dörrar.
Dörranrop 1 = Tonföljd 1
Dörranrop 2 = Tonföljd 2

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3 Tryck in ljus-/programmeringsknappen igen under 3 sekunder,
kvitteringstonen hörs. På buss-telefonen hörs nu en annan tonföljd,
när denna dörrstation anropar.

4 Koppla från programmeringsmoduset på BNG/BVNG 650-…
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7.1 Programmering – manuell
Extra kontakt på BSM 650-…

Förutom en redan programmerad
buss-telefon, ska en potentialfri
kontakt stängas när ett dörranrop
utlösts.

Styrning av en extra ringklocka eller
lampa, när ett dörranrop utlösts.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 Koppla BSM 650-… till programmeringsmoduset. För detta, tryck
kort på knappen Prog-Mode med en
liten skruvmejsel.
LED 1 tänds och blinkar långsamt
efter ungefär 3 sekunder.

3 Välj ut det beträffade relät, för
detta, aktivera knappen Prog.-Mode
på BSM 650-… med skruvmejseln, tills den önskade LED tänds,
(LED2 = relä 2, tryck 2x).

5 Kontaktens kopplingstid bestäms
av längden på den tid som skruvmejseln trycks på knappen.

6 Programmera ytterligare styrknappar eller avsluta programmeringen.

4 Sek.

4 Tryck på den knapp som relät ska
tillordnas och håll den intryckt under
4 sekunder.
I hörluren hörs en långdragen kvitteringston.
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En buss-telefons knapp på BSM 650-…

Styrning av en kontakt i
BSM 650-…, t.ex. för att öppna
garaget eller koppla på ljuset i
trapphuset.

Med programvaran för buss-programmering BPS 650-… kan denna
kopplingsfunktion/-tid ändras.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 Koppla BSM 650-… till programmeringsmoduset. För detta, tryck
kort på knappen Prog-Mode med en
liten skruvmejsel.
LED 1 tänds och blinkar långsamt
efter ungefär 3 sekunder.

3 Välj ut det beträffade relät, för
detta, aktivera knappen Prog.-Mode
på BSM 650-… med skruvmejseln, tills den önskade LED tänds
(LED 1= relä 1).

4 Ta av hörluren till den buss-telefon,
på vilken en knapp ska programmeras. Tryck på den knapp som ska
programmeras och håll den intryckt
under 4 sekunder.
I hörluren hörs en långdragen kvitteringston.

5 Kontaktens kopplingstid bestäms
av längden på den tid som skruvmejseln trycks på knappen.

6 Programmera ytterligare styrknappar eller avsluta programmeringen.
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7.1 Programmering – manuell
Raderar tilldelningen på BSM 650-…

Tilldelningarna på buss-kopplingsmodulen kan raderas i raderingsläget.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 Koppla BSM 650-… till programmeringsmoduset. För detta, tryck
kort på knappen Prog-Mode med en
liten skruvmejsel.
LED 1 tänds och blinkar långsamt
efter ungefär 3 sekunder.

3 Aktivera raderingsläget, för
detta ska knappen Prog.-Mode på
BSM 650-… aktiveras med hjälp
av skruvmejseln ända tills alla fyra
LED:en lyser under 3 sekunder och
sedan börjar blinka.

5 Koppla från raderingsläget på
BSM 650-….

6 Koppla från programmeringsmoduset på BNG/BVNG 650-…

3 Sek.

4 Ta av hörluren på buss-telefonen
och tryck under 3 sekunder på den
knapp för vilken styrfunktionen ska
raderas.
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7.1 Programmering – manuell
Parallellt dörranrop till BSE 650-…

Buss-telefonen måste redan vara
programmerad med anropsknappen.

En potentialfri kopplingskontakt som
stängs när ett dörranrop utlösts.
Styrning av t.ex. en batteridriven
gonggong eller en extra ringklocka
för dörranrop.

Tack vare sin konstruktionsform
är det möjligt att montera en
BSE 650-… i en 70-dosa.

4 Sek.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

4 Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.
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2 Koppla BSE 650-… till programmeringsmoduset. För detta, tryck på
knappen Prog.-Mode med en liten
skruvmejsel. LED blinkar långsamt.

3 På dörrstationen, tryck in den
knapp som ska tillordnas BSE 650-…
Det måste finnas en tilldelning till en
eller flera buss-telefoner.

Dörranrop till BSE 650-…

En potentialfri kopplingskontakt som
stängs när ett dörranrop utlösts. Tack
vare sin konstruktionsform är det
möjligt att montera en BSE 650-… i
en 70-dosa.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3 Koppla BSE 650-… till programmeringsmoduset. För detta, tryck på
knappen Prog.-Mode med en liten
skruvmejsel. LED blinkar långsamt.

4 Sek.

4 På dörrstationen, tryck in den
knapp som ska tillordnas BSE 650-…

5 Koppla från programmeringsmoduset på BNG/BVNG 650-…
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7.1 Programmering – manuell
En buss-telefons knapp på BSE 650-…

Styrning av extra funktioner som
koppla på ljuset i ett trapphus
eller ÖPPNA/STÄNGA garageport.
Kopplingstiden vid manuell programmering är 1 sekund.

Med programvaran för buss-programmering BPS 650-… kan denna
kopplingsfunktion/-tid ändras.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 Koppla BSE 650-… till programmeringsmoduset. För detta, tryck på
knappen Prog.-Mode med en liten
skruvmejsel. LED blinkar långsamt.

4 Tryck på den knapp som ska
programmeras och håll den intryckt
under 4 sekunder. I hörluren hörs en
långdragen kvitteringston.
Kopplingskontakten till BSE 650-…
stängs under 1 sekund.

5 Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.
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3 Ta av hörluren till den buss-telefon,
på vilken en knapp ska programmeras.

Buss-sidosignalapparat BNS 750-…

Signalapparat för att signalera
dörranropet och/eller anropet från
våningsplanet även i ett annat rum.
Vid flera dörrar måste programmeringen alltid respektera samma

ordningsföljd.
Aktivera internapparater (koppla till
programmeringsmoduset).
Ytterligare informationer, se
sida 55

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3 Håll ljusknappen intryckt under
4 sekunder. I hörluren hörs en
långdragen kvitteringston, avstängningsknappen blinkar. Det består en
samtalsförbindelse till dörrstationen.
Buss-telefonen befinner sig nu i
programmeringsmoduset, lägg inte
på hörluren.

4 Sek.

4 Håll in programmeringsknappen
på buss-sidosignalapparaten intryckt
under 4 sekunder genom öppningen
i gallret. Kvitteringstonen hörs kort.

5 Håll den önskade anropsknappen
på dörrstationen intryckt under
4 sekunder, tills en långdragen ton
hörs i dörrhögtalaren.
Båda deltagarna har programmerats
på denna anropsknapp.

6 Lägg på hörluren. Programmera
ytterligare buss-telefoner eller
avsluta programmeringen.
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7.1 Programmering – manuell
Anrop via DRM 612-…

Buss-telefonerna anropas från
dörrstationen via displaymodulen
DRM 612-…
Namnen i displaymodulen
DRM 612-… måste redan ha till-

delats, innan programmeringen av
deltagarna påbörjas. Inmatningen
av namnen sker med en PC via
programvaran för programmering
PRS 602-…

För att ansluta PC:n till DRM 612-…,
behövs programmeringsgränssnittet
PRI 602-…

Büchner Claudia
Maier Klaus
Schuhmacher Michael
Namensuche mit

OK

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

Büchner Claudia

3 Håll ljusknappen intryckt under
4 sekunder. Anropsmelodin för
våningsplanet ljuder och knappen
avstängning blinkar. Det består en
samtalsförbindelse till dörrstationen.
Nu befinner sig buss-telefonen för
frihandssamtal i programmeringsmoduset.

Büchner Claudia

Maier Klaus

Maier Klaus

Schuhmacher Michael

Schuhmacher Michael

Namensuche mit

Namensuche mit

OK

OK

4 På dörrstationen, välj det önskade
namnet med de båda pilknapparna.

74

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

1 Sek.

5 När det valda namnet står på
displayen, tryck på knappen OK på
DRM 612-…, från dörrhögtalaren
hörs en långdragen ton. Det utvalda
namnet är nu tillvisat buss-inomhusapparaten. Samtalsförbindelsen
är avbruten. Om namnet redan var
programmerat, måste knappen OK
tryckas in 2x.

6 Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.

Anrop via COM 611-…

Buss-telefonerna anropas numera
från dörrstationen via kodlåsmodulen COM 611-…

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2

4

5

3
6

7

8

9

F

0

C

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3

1

4

5

6

4

5

6

7

8

9

7

8

9

F

0

F

0

1

2

1

C

4 På dörrstationen, mata in det
önskade anropsnumret med 1 till 8
siffror (1-99999999).

2

3 Håll ljusknappen intryckt under
4 sekunder. Anropsmelodin för
våningsplanet ljuder och knappen
avstängning blinkar. Det består en
samtalsförbindelse till dörrstationen.
Nu befinner sig buss-telefonen för
frihandssamtal i programmeringsmoduset.

3

C

1 Sek.

5 När det önskade anropsnumret
har matats in, tryck in knappen med
klocksymbolen på COM 611-…, från
dörrhögtalaren hörs en långdragen
ton. Det valda anropsnumret är nu
tillvisat buss-inomhusapparaten.
Samtalsförbindelsen är avbruten.

6 Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.
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7.1 Programmering – manuell
Dörranrop till en Jung inomhusstation

På Jung inomhusstationen är det
möjligt att välja en annan ringsignalsmelodi för dörranropet.

Ljudstyrkan för dörranropet kan
ändras på Jung internapparaten.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

4 Sek.

4 Håll den önskade anropsknappen på dörrstationen intryckt
under 4 sekunder, tills en långdragen ton hörs i dörrhögtalaren.
Anropsknappen är nu tillvisad
buss-internapparaten.
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5 Anropsknappen är nu fast tillvisad
audio-inomhusstationen.
Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.

3 Tryck in ljusknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en långdragen kvitteringston och knappen
signalavstängning börjar blinka.
Audio-inomhusstationen bygger
upp samtalsförbindelsen till dörrstationen. Nu befinner sig audio-inomhusstationen i programmeringsläget.

Parallellt dörranrop till en Jung inomhusstation

Dörranropet ska signaleras samtidigt
på flera Jung inomhusstationer.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 På dörrstationen, håll ljus-/programmeringsknappen intryckt under
4 sekunder. Därefter hörs en långdragen kvitteringston som upprepas
kort var 5 sekund, så länge som programmeringsmoduset är aktivt.

3 Audio-inomhusstation 1:
Tryck in ljusknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en långdragen kvitteringston och knappen
signalavstängning börjar blinka.
Audio-inomhusstationen bygger
upp samtalsförbindelsen till dörrstationen. Nu befinner sig audio-inomhusstationen i programmeringsläget.

4 Sek.

4 Audio-inomhusstation 2:
Tryck in ljusknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en långdragen kvitteringston och knappen
signalavstängning börjar blinka.
Audio-inomhusstationen bygger
upp samtalsförbindelsen till dörrstationen. Nu befinner sig audio-inomhusstationen i programmeringsläget.

5 Håll den önskade anropsknappen på dörrstationen intryckt
under 4 sekunder, tills en långdragen ton hörs i dörrhögtalaren.
Anropsknappen är nu tillvisad
buss-internapparaten.

6 Anropsknappen är nu fast tillvisad
audio-inomhusstationen.
Programmera ytterligare deltagare
på samma vis eller avsluta programmeringsproceduren.
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7.1 Programmering – manuell
Internt anrop mellan Jung inomhusstationer

En Jung inomhusstation ska kunna
anropa och kommunicera med en
annan Jung inomhusstation i anläggningen.

1 Koppla på programmeringsmoduset. På BNG/BVNG 650-…, tryck
kort på knappen Prog.- Mode. LED 1
blinkar med ett intervall på 2 sekunder för att indikera att programmeringsmoduset är aktivt.

2 Audio-inomhusstation 1:
Tryck in ljusknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en långdragen kvitteringston och knappen
signalavstängning börjar blinka.

3 Audio-inomhusstation 2:
Tryck in ljusknappen under 4 sekunder. Som bekräftelse hörs en långdragen kvitteringston och knappen
signalavstängning börjar blinka.

4 Nu finns det en samtalsförbindelse
mellan de båda audio-inomhusstationerna.

5 Audio-inomhusstation 1:
Håll den knapp för interna anrop,
med vilken den andra apparaten ska
anropas, intryckt under 4 sekunder.
En långdragen ton hörs.

6 Audio-inomhusstation 2:
Håll den knapp för interna anrop,
med vilken den första apparaten ska
anropas, intryckt under 4 sekunder.
En långdragen ton hörs.
Nu är knapparna på båda apparaterna programmerade.
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7 Koppla från programmeringsmoduset på BNG/BVNG 650-…
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7.2 Programmering – Plug+Play
Principer

Med Plug+Play programmeringen är
det möjligt att ta en In-Home-bussanläggning i drift utan kunskaper
om programmering. Hela installationen av samtliga deltager måste
vara färdigställd. Buss-telefonernas
höljen får ännu inte vara stängda.
Plug+Play moduset måste aktiveras
på buss-nät-aggregatet. Genom att
anslutningen till en buss-dörrhögtalarmodul tilldelas anropsknapparna
på en buss-knappmodul ett fortlöpande nummer. I denna ordningsföljd snäpps sedan buss-telefonerna
fast på grundplattan.
Förutsättningar för Plug+Play:
• Plug+Play-programmeringen kan
endast utföras med nya buss-internapparater, nya buss-dörrhögtalare BTLM 650-04/BTLE 050-03,
buss-knappmoduler BTM 650-01,
-02, -03, -04, BRMA 050-01 och
buss-nätaggregat BNG/BVNG 650-…
• Plug+Play-programmeringen fungerar endast för buss-internapparater
i samma sträng.
• Flera dörrstationer i en sträng programmeras samtidigt med samma
beläggning, t.ex. två dörrstationer
med 4 ringknappar har samma
tilldelning.
Vid fler än en buss-knappmodul sker
numreringen av anropsknapparna
i samma ordningsföljd som modulerna är förbundna med varandra via
förbindningarna IN/OUT.
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Förutsättningarna för Plug+Play:
• Installera anläggningen enligt
anslutningsschemat.
• Anslut buss-telefonernas bottenplattor, stäng ännu inte höljena.
• Ansluta Jung moduler med
varandra med hjälp av den
bifogade anslutningskabeln.
Anslutningsplinten får ännu inte ha
stuckits in.
• På dörrstationen, dokumentera
anropsknapparnas tilldelning eller,
om möjligt, förse dem genast med
den önskade texten.
• Försätt buss-nätaggregatet i
Plug+Play läget, håll därför Prog.Mode knappen intryckt under 5 sekunder. LED 1 måste lysa permanent.
• Placera buss-telefonerna på bottenplattorna i samma ordningsföljd
som anropsknapparna tilldelades.
(Hörluren pålagd)
• Stick in anslutningsplinten vid Jung
inomhusstationen.
• Efter ungefär 7 sekunder hörs
våningsplanets anrop kort som kvittering och LED under knappen för
att stänga av signalen börjar blinka.
Nästa buss-telefon kan anslutas.
• När alla telefonerna är anslutna,
tryck på knappen Prog.-Mode på
buss-nätaggregatet, programmeringsläget är frånkopplat, anläggningen är färdigprogrammerad.

Reset Plug+Play:
Alla buss-telefoner som redan har
anslutits måste snäppas fast på bottenplattan.
• Koppla från buss-nätaggregatets
försörjningsspänning.
• Lossa klämningen för klämmorna
Ta och Tb
• Ändra buss-nätaggregatets adress,
t.ex. genom att ställa om den från
adressen 1 till 2.
• Håll knappen Prog.-Mode intryckt
ca 3 sekunder och koppla in försörjningsspänningen till buss-nätaggregatet. Släpp knappen efter ca 3 sekunder, vänta tills LED 1 åter visar det
normala driftssättet.
• Anslut åter klämmorna Ta och Tb
och vänta tills systemets startförlopp
är avslutat.
• Ta åter bort alla buss-telefonerna
från bottenplattorna.
• Ställ åter adressomkopplaren på
det ursprungliga tillståndet, t.ex.
från 2 till 1, vänta tills startförloppet
är avslutat. Kontrollera att alla
buss-telefonerna åter är borttagna.
En ny Plug+Play-programmering
kan börja.

1
2
3
4

Infällbar buss-dörrhögtalare
Anslutningsklämmornas ordningsföljd motsvarar buss-telefonernas
ordningsföljd på buss-knappmatrisen.
Klämma 7.1

Siedle Classic
Anslutningsklämmornas ordningsföljd motsvarar buss-telefonernas
ordningsföljd på buss-knappmatrisen.
Den översta knappen är knapp 1,
och så vidare i nedåtgående följd.

= Buss-telefon 1

osv.
Klämma 7.12

Klämma 7.1

= Buss-telefon 12

= Buss-telefon 1

osv.
Klämma 7.4

= Buss-telefon 4

Beläggning av ringknapparna:

1

2
BTM 650-02

3
BTM 650-03

BTM 650-04

In-Home-Bus

BTM 650-01

1
2
3
4

1
2

1

BTLM 650-04

BTM 650-02

BTM 650-03

BTM 650-03

BTM 650-04
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7.2 Programmering – Plug+Play
Exempel 4-familjshus

Våning 1

Våning 2

Våning 3

Våning 4

Inskränkningar
• Buss-telefoner som redan har
tillordnats en dörrhögtalare i samma
sträng, programmeras inte på nytt.
• Buss-telefoner som redan var
programmerade i en annan sträng,
tillvisas en ny ringknapp.
• Under Plug+Play programmeringen
är anropsknapparna på BTLM/BTLE
spärrade, det går inte att genomföra
någon inmatning.
• Plug+Play programmeringen fortsättas i ett bestående system – nästa
fria anropsknapp beläggs.
• Buss-telefoner som ska ringa parallellt eller apparater för kopplingsoch styrfunktioner måste programmeras manuellt eller med PC och
BPS 650-… Detta kan utföras även
vid en senare tidpunkt.
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Möjliga fel
• När olämpliga apparater meddelas
under Plug+Play programmeringen
(gamla buss-telefoner som BTS/
BTC 750-… eller BSM osv.), avbryts
konfigurationen och felmeddelandet
indikeras på störnings-LED 2 på
BNG/BVNG 650-…
• Om ringknapparna tillordnades
fel buss-telefoner under Plug+Play
programmeringen, måste BNG/
BVNG 650-… försättas i leveranstillståndet och Plug+Play programmeringen måste utföras på nytt. Som
alternativ är det möjligt att överskriva buss-telefonerna med hjälp av
den manuella programmeringen.

Tillvägagångssätt – exempel

Våning 1

Våning 1

Våning 2

1 Aktivera Plug+Play-moduset på
BNG/BVNG 650-…, håll Prog.-Mode
knappen intryckt under 5 sekunder,
LED 1 lyser kontinuerligt.

click

Våning 2

Våning 3

Våning 3

Våning 4

Våning 4

2 I våning 1, sätt på buss-telefonen
med pålagd hörlur, anropet från
våningsplanet hörs som kvitteringston och avstängnings-knappens
LEDs blinkar. Buss-telefon 1 är
tillordnad knapp 1.

Våning 1

Våning 1

Våning 2

Våning 2

Våning 3

Våning 3

3 I våning 2, sätt på buss-telefonen
med pålagd hörlur, anropet från
våningsplanet hörs och avstängningsknappens LEDs blinkar.

click

click

Våning 4

4 I våning 3, sätt på buss-telefonen 3 med pålagd hörlur, anropet
från våningsplanet hörs och avstängningsknappens LEDs blinkar.

Våning 4

5 I våning 4, sätt på buss-telefonen
med pålagd hörlur, anropet från
våningsplanet hörs och avstängningsknappens LEDs blinkar.

6 Koppla från Plug+Play-moduset
på BNG/BVNG 650-… genom att
kort trycka på knappen Prog.-Mode.
LED 1 på BNG/BVNG 650-… blinkar
nu åter enligt den normal driftsindikeringen. Alla lysdioderna på
buss-telefonerna är släckta, anläggningen är driftsberedd.
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7.3 Programmering – med PC
BPS 650-… och PRI 602-… USB

Med programvaran för buss-programmering BPS 650-… kan
hela funktionen av en In-Homeanläggning programmeras via en
Windows-PC. För att kunna ansluta
PC:n till In-Home-installationen,
är det nödvändigt att använda
programmerings-gränssnittet
PRI 602-… USB och tillbehöret
buss-försörjning ZBVG 650-…
ZBVG 650-… sticks in en gång
i anläggningen i en BNG/
BVNG 650-… PRI 602-… USB kan
installeras fast i anläggningen eller
kan stickas in via ett 8-poligt modularjack. Aktuella uppdateringar för
BPS 650-… finns i nedladdningszonen under www.siedle.com.
Närmare upplysningar angående tillvägagångssättet för idrifttag-ningen
med programvaran för buss-programmering BPS 650-… finns på
programvarans hjälpsida.

BTLM

Mobil drift

BNG/BVNG 650-… +
ZBVG 650-…

PRI 602-… USB

Fast installation

Optional
TR 603-0

BNG/BVNG 650-… +
ZBVG 650-…

PRI 602-… USB

Ta

Ta

Ta

Ta

Ta

Tb

Tb

Tb

Tb

Tb

Tö
b

bv

b

c

cv

c

ERT

ERT
ERT

ERT
ERT

ERT

Tö 12 V AC
min. 20 Ohm
Tö

IN

Li

BTM

Sa

Sb

Sb
N
L1

Apparatbehov
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Siedle Vario
BTLM 650-...
BTM 650-...

PRI 602-... USB

BNG 650-...
+ ZBVG 650-...

230 V AC

Li
Sa

BTS 850-...

AIB 150-...

BTC 850-...

8 Extra funktioner
Koppling och styrning

Buss-kopplingsenhet

Buss-kopplinsgmodul

Buss-ingångsmodul

Ta

Ta

Ta

Tb

Tb

Tb

E1
max.
24 V AC / DC
2A

250 V AC
6A

BSE650-…

30 V AC/DC
5A

BSE651-…

E2
E3
E4

Styrning
4 - 30 V DC,
10 mA
Redan befintlig
potentialfri
kontakt

E1
E2
E3
E4

Försörjning
12 V AC

BSM650-…

BEM650-…

BEM651-…

Användning
1 växelkontakt, t.ex. för att
- Tända utomhusbelysningen
- Öppna garageporten
- Belysningen i trapphuset
- Kan monteras i 70-dosor
- Kopplingsfunktioner med returinformation möjlig till buss-internapparaterna Comfort

Användning
4 arbetskontakter, t.ex. för att
- Koppla på utomhusbelysningen
- Öppna garageporten
- Belysningen i trapphuset osv.
- Montering på DIN-skena

Användning
Optisk returinformation från kopplingstillstånd, t.ex.
- Öppen garageport,
- Störmeddelande värme
- För styrning av BSE/BSM 650-…
- Kan monteras i 70-dosor

Funktion
• Brytare PÅ/FRÅN
• Tidsur mellan 0,4 sekunder och
19 minuter 59 sekunder (leveranstillstånd)
• Växlingsfunktion (toggle - ändring
av tillståndet varje gång en knapp
aktiveras)
• Sidosignalkontakt för extra ringklocka
• Försörjning via In-Home-buss

Funktion
• Tidsur mellan 0,4 och 12 Sekunder,
koppling av extra dörröppnare eller
portar
• Sidosignalkontakt för extra ringklocka

Funktion
• Utlösning av kopplings-/styrfunktioner i Siedle In-Home-bussen
• Ingång av meddelande via Siedle
In-Home-bussen
• Försörjning via In-Home-buss.

Styrning via
• Buss-telefonernas styrknappar
• Ljus- eller anropsknappen till en
dörrstation
• Buss-ingångsmodul BEM 650-…

Styrning via
• Buss-telefonernas styrknappar
• Ljus- eller anropsknappen till en
dörrstation
• Buss-ingångsmodul BEM 650-…

Styrning via
Potentialfri knapp eller likspänning
4–30 V DC

Programmering
Grundfunktion kontakt/tidsur via
manuell programmering, ytterligare
funktioner endast via BPS 650-…

Programmering
Manuell programmering eller med
BPS 650-…

Programmering
Funktion som bara kan programmeras
med programvaran BPS 650-…

Försörjning
Försörjning med 12 V AC från en
BNG 650-… eller en transformator
TR 603-…
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8 Extra funktioner
Styrning av dörröppnare

Dörröppnaren kan styras på olika
sätt som avviker mot standard-schemana. Buss-nätaggregatet BNG/
BVNG 650-… har en Tö-kontakt som
stängs varje gång dörröppningsknappen aktiveras. På dörrhögtalarna
BTLM 650-… och BTLE 050-… finns
det också en dörröppningskontakt,
vilken stängs endast när det därförinnan ringde på den beträffade dörrhögtalaren. Om inom en anläggning
flera dörrhögtalare drivs, så används

båda kontakterna för att öppna
dörrstationen. Generellt måste
högohmiga dörröppnare användas,
för att kunna garantera största möjliga driftssäkerhet/räckvidd. Använd
Siedle-dörröppnare eller 12 V AC
dörröppnare med en impedans på
min. 20 ohm.

BTLM

230 V AC

Tö

BNG 650-...

Siedle Vario
BTLM 650-...
BTM 650-...
Tö = 12 V AC min. 20 Ohm
Apparatbehov

BTLM

230 V AC

Tö

Apparatbehov

Siedle Vario
BTLM 650-...
BTM 650-...

Tö = 12 V AC min. 20 Ohm
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BNG 650-...

Användning
Dörrstationer monterade utomhus
Dörröppningskontakten (Tö-kontakt)
på buss-nätaggregatet kopplar varje
gång som dörröppningsknappen
trycks in.
Fördelar
• Manipulationssäker, kan inte
kommas åt utifrån
• Endast 4 ledare till dörrstationen
Nackdelar
• Dörröppnaren måste vara förd till
fördelaren
• Installation möjlig endast med
1 dörrstation i strängen
• Vid flera dörrstationer är denna
installation inte möjlig

Användning
Dörrstationer monterade utomhus
Här används Tö-kontakten buss-nätaggregat och Tö-kontakten i
dörrhögtalaren. Båda kontakterna
kopplar varje gång som dörröppningsknappen trycks in.
Fördelar
• Manipulationssäker, eftersom den
inte kan kommas åt utifrån
• Även när det finns flera dörrstationer i en anläggning är dörröppnaren manipulationssäker
• Installationsprincipen är möjlig
även för flera dörrar
Nackdelar
• Dörröppnaren måste vara förd till
fördelaren och till dörrhögtalaren
• Det behövs 5 ledare till dörrstationen

BTLM

Siedle Vario
BTLM 650-...
BTM 650-...
Tö = 12 V AC min. 20 Ohm

Apparatbehov

Tö

Siedle Vario
BTLM 650-...
BTM 650-...

230 V AC

Tö

BNG 650-...

BTLM

230 V AC

Tö

Apparatbehov

Siedle Vario
BTLM 650-...
BTM 650-...

Användning
Anläggning med fler än en dörrstation med dörröppnare.
Här används dörröppningskontakterna i buss-nätaggregatet och i
dörrhögtalaren. Kontakten i BNG/
BVNG 650-… kopplar varje gång
som dörröppningsknappen trycks in,
kontakten i dörrhögtalaren endast
vid den dörr, där det senast ringdes
på.
Fördelar
• Manipulationssäker, eftersom den
inte kan kommas åt utifrån
Nackdelar
• Dörröppnaren måste vara förd till
fördelaren
• Det behövs 5 ledare för varje
dörrstation

Användning
Trädgårdsgrind eller zoner som inte
är säkerhetstekniskt relevanta.
Tö-kontakten i dörrhögtalaren
kopplar varje gång som dörröppningsknappen trycks in.
Fördelar
• endast 4 ledare till dörrstationen,
dörröppnaren ansluts direkt i dörrstationen
• Flera dörrstationer utan extra
installation är möjligt
Nackdelar
• inte manipulationssäker, eftersom
den kan kommas åt utifrån

BNG 650-...

Tö = 12 V AC min. 20 Ohm
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8 Extra funktioner
Parallellt dörranrop

Programmering med PC och BPS
Vid PC-programmeringen kan
4 AIB 150-…, BTS/BTC/BFC 850-…
utan extra försörjning programmeras
parallellt. Från den 5:e buss-telefonen behövs ovillkorligen en BTC/
BFC 850-… med extra försörjning
via ZPS/ZPSF 850-…

230 V AC

Manuell programmering
I allmänhet kan 2 telefoner programmeras parallellt. Vid manuell
programmering kan parallelldriften
utökas med buss-telefonerna BTC/
BFC 850-… och det extra kretskortet
ZPS/ZPSF 850-…

NG602-…

BTC850-…
ZPS850-…

BTC850-…
ZPS850-…

BFC850-…
ZPSF850-…

Vid manuell programmering kan
endast 2 buss-telefoner utan
ZPS 850-… programmeras parallellt.
Med BPS 650-… kan 4 buss-telefoner utan ZPS/ZPSF 850-…
programmeras parallellt. Ytterligare
informationer, se sida 89

Upp till 3 ZPS/ZPSF 850-… kan
försörjas med ett nätaggregat
NG 602-… Den max. strömmen
för 23,3 V DC likspänning för
NG 602-… uppgår till 300 mA.
Dessa räckvidder gäller endast för
apparaternas externa spänningsförsörjning, inte för In-Home-bussens
räckvidd. Räckvidder giltiga för
J-Y(St)Y eller YR installationskabel
med ledare med en diameter på
0,8 mm!
Från ett nätaggregat får endast
buss-telefoner med ZPS/ZPSF 850-…
och som befinner sig i samma
sträng försörjas. Det är möjligt att
driva BTC 850-… och BFC 850-…
tillsammans.

Strömförbrukning och räckvidder
med extra försörjning
Spänningsområde: 20–30 V DC

Försörjning med NG 602-…

max. ledningslängd/avstånd för den extra försörjningen

BTC 850-… med ZPS 850-…
Strömförbrukning 100 mA

1. Apparat
260 m

2. Apparat
130 m

3. Apparat
80 m

4. Apparat
inte möjlig

BFC 850-… med ZPSF 850-…
Strömförbrukning 100 mA

1. Apparat
260 m

2. Apparat
130 m

3. Apparat
80 m

4. Apparat
inte möjlig

88

230 V AC
NG706-30/33-… BTC850-…
ZPS850-…

BTC850-…
ZPS850-…

BFC850-…
ZPSF850-…

BFC850-…
ZPSF850-…

Upp till 8 ZPS/ZPSF 850-… kan försörjas med ett nätaggregat
NG 706-30/33-… Den max.
strömmen för 30 V DC likspänningen för NG 706-30/33-… uppgår
till 1100 mA. Dessa räckvidder
gäller endast för apparaternas
externa spänningsförsörjning, inte
för In-Home-bussens räckvidd.
Räckvidder giltiga för YR eller
J-Y(St)Y installationskabel med
ledare med en diameter på 0,8 mm!
Från ett videonätaggregat får endast
buss-telefoner med ZPS/ZPSF 850-…
och som befinner sig i samma
sträng försörjas. Det är möjligt att
driva BTC 850-… och BFC 850-…
tillsammans.

Försörjning med NG 706-30/33-…

max. ledningslängd/avstånd för den extra försörjningen

BTC 850-… med ZPS 850-…
Strömförbrukning 100 mA

1-4 apparater
300 m

5. Apparat
250 m

6. Apparat
200 m

8. Apparat
130 m

BFC 850-… med ZPSF 850-…
Strömförbrukning 100 mA

1-4 apparater
300 m

5. Apparat
250 m

6. Apparat
200 m

8. Apparat
130 m
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8 Extra funktioner
Parallellt dörranrop

Parallell programmering av flera
buss-telefoner på en anropsknapp.
• med BPS 650-… kan principiellt
alla kombinationer programmeras

Manuell prog.

• Med 8 BTC/BFC 850-… är det
möjligt att genomföra programmeringen manuellt, när man, från
och med den tredje buss-telefonen,
har satt in en ZPS 850-… i varje
BTC 850-… eller en ZPSF 850-… i
varje BFC 850-…

Prog. med BPS Buss-telefoner 1-2 Buss-telefoner 3-4

X

X

X

X

X

X

• BTS 850-… och AIB 150-… kan
programmeras endast som buss-telefon 1–4
• Programmeringen måste påbörjas
på de buss-telefoner, till vilka ingen
extra spänningsförsörjning har
anslutits.

Buss-telefoner 5-8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Översikt över apparaterna

AIB 150-…
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BTS 850-…

BTC 850-…

BTC 850-… + ZPS 850-…

BFC 850-… + ZPSF 850-…

Försörjning av Jung audio-inomhusstationer
Maximalt 15 audio-inomhusstationer från Jung kan försörjas med
ett nätaggregat NG 706-30/33-…
Den max. strömmen för 30 V DC
likspänningen för NG 706-30/33-…
uppgår till 1100 mA. Dessa räck-

vidder gäller endast för apparaternas
externa försörjningsspänning, inte
för In-Home-bussens räckvidder.
Räckvidder giltiga för J-Y(St)Y eller
YR installationskabel med ledare
med en diameter på 0,8 mm! Från
ett nätaggregat får endast apparater
som befinner sig i samma sträng
försörjas.

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+M

+M

-M

-M

-M

-M

-M

-M

-M

-M

-M

N
L1

230 V AC

+M

NG 706-30/33-...

SI AM ...
SI AM ...
SI AM ...
SI AM ...
SI AM ...
SI AM ...
SI AM ...
SI AM ...
SI TM .. 5093 SI TM .. 5093 SI TM .. 5093 SI TM .. 5093 SI TM .. 5093 SI TM .. 5093 SI TM .. 5093 SI TM .. 5093

Försörjning med NG 602-…

Max. ledningslängd/avstånd för försörjningen

SI AM …
SI TM .. 5093
Strömförbrukning 75 mA

Apparat 1
90 m

Apparat 2
50 m

Apparat 3–8
ytterligare extra försörjning krävs

Försörjning med NG 706-30/33-… Max. ledningslängd/avstånd för försörjningen
SI AM …
SI TM .. 5093
Strömförbrukning 75 mA

1-3
apparater
300 m

Apparat 4 Apparat 5 Apparat 6 Apparat 7 Apparat 8 Apparat 15
250 m
200 m
180 m
150 m
130 m
50 m
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8 Extra funktioner
Parallellkoppling anrop våningsplan

230 V AC

max. 50 m

NG602-…

BTS850-…

AIB150-…

BTC850-…
ZPS 850-…

BFC850-…
ZPSF 850-…

Buss-sidosignalapparat
BNS 750-…
Extra buss-sidosignalapparat parallellt till en buss-telefon. Signalering
från dörranropet och anropet från
våningsplanet. Efter installationen
måste dörranropet programmeras på
båda apparaterna.
Ytterligare informationer, se
sida 73

In-Home-Bus: Audio

ERT

BTS/BTC 850-…
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Parallellkoppling anrop våningsplan
Våningsplansknappen (ERT) används
för att anropa från en våningsdörr in i våningen. För att kunna
anropa flera buss-telefoner, kan
anslutningen ERT anslutas parallellt,
t.ex. våningsplan med kontor med
4 buss-telefoner med en våningsplansknapp vid ingången till våningsplanet.
Max. 8 buss-telefoner kan anropas
parallellt via en våningsplansknapp.
1. Om buss-telefonerna dessutom
försörjs via tillbehöret parallell-koppling ZPS 850-…, så ringer alla
buss-telefonerna samtidigt.
2. Om buss-telefonerna inte har
någon extra försörjning, så hörs
våningsplansanropet på en telefon
efter den andra.
Hela räckvidden för våningsplansanropet uppgår till 50 m
när ledardiametern uppgår till
0,8 mm.

BNS 750-…

Extra kontakt för fjärrstyrd gonggong, stöldskydd

Extra kontakt i buss-internapparaten
I buss-internapparaterna finns det en
extra kontakt på klämmorna S1/S2.
Styrning av en extra signalapparat,
t.ex. en fjärrstyrd gonggong eller
en optisk indikering av dörranropet.
När kontakten i underfördelningen
behövs, kan dörranropet programmeras på en kontakt på ett BSE/
BSM 650-…
Leveranstillstånd Funktion sidosignalapparat 1 sekund, kan omprogrammeras multi-funktionellt per
BPS 650-…
Med BPS 650-… kan kontakten programmeras även på en av buss-telefonens knappar, för att koppla den
potentialfri.

In-Home-Bus: Audio

ERT

ERT

12 V 1 A

12 V 1 A

BTS/BTC 850-…
ZAR 850-…

gr

bl

bl

230 V AC

gr

BFC 850-…
ZARF 850-…

ZDS 601-…

ZDS 601-…

DSC 602-…

BNG 650-…
eller
TR 603-…

Stöldskydd för Vario-modulerna
Bistabil magnet för inbyggnad i
monteringsramen MR 611-…
För att säkra t.ex. högvärdiga
moduler som t.ex. kameramodul,
kådlåsmodul eller manipulationssäker drift av dörröppnaren.
En stabil metallplatta låser öppningsmekanismen och förhindrar
att modulerna tas ur. Öppnandet
och låsningen av magneterna görs i
underfördelningen på stöldskyddskontrollen DSC 602-… Det går att
driva maximalt 2 ZDS 601-… på en
DSC 602-…
Räckvidd
Maximala ledningslängder mellan
DSC 602-… och ZDS 601-… vid en
ledardiameter på 0,8 mm uppgår
till 100 m.
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8 Extra funktioner
Belysning trappuppgång/utomhusbelysning

N

Li

230VAC
230VAC

L1

230VAC

12VAC

Påkoppling av ljuset
Med hjälp ljusknappen i buss-internapparaterna eller BTLM 650-…,
styrs ljuskontakten på buss-nätaggregatet BNG/BVNG 650-…
När installationen är avslutad, är
denna funktion aktiv utan ytterligare
programmering.
För att inkopplingen av belysningen
för trapphuset och/eller utomhusbelysningen, föreskriver VDEbestämmelserna att ett svagströmsresp. ett tidsrelä kopplas däremellan.

BNG650-…

Utomhusbelysning
230VAC

In-Home: Audio

N
Li
L1
250VAC/6A

BSE650-…
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Påkoppling av ljuset
Påkoppling av ytterligare en lampa
via BSE 650-… Max. kontaktbelastning 230 V AC, 6 A.

9 Service
Ny start, utbyte, driftstyp

Ny start av anläggningen
När anläggningen startas på nytt,
talar man om även en Power-ONReset.
Koppla från buss-nätaggregatets försörjningsspänning, vänta några sekunder, koppla åter på spänningen.
Anläggningen startar på nytt, alla
buss-deltagarna initialiseras på nytt.
Programmeringen av anläggningen
bibehålls.
Radera programmeringen
• Lossa klämmorna Ta och Tb
• Ändra buss-nätaggregatets adress,
dvs. koppla om adressen från 1 till
en ännu ledig adress, t.ex. 2. Vid
flersträngsanläggningar, ge akt
på att ingen adress blir dubbelt
belagd. (Detta kräver ingen väntetid,
eftersom ingen apparat är ansluten
på strängen)
• Anslut buss-ledarna Ta och Tb
Återställa leveranstillståndet
Alla programmerade deltagare i
buss-nätaggregatet raderas, anläggningen måste sedan programmeras
på nytt.
Tillvägagångssätt:
• Koppla från buss-nätaggregatets
försörjningsspänning.
• Lossa klämmorna Ta och Tb.
• Håll knappen Prog.-Mode intryckt.
• Koppla in spänningen och släpp
knappen Prog.-Mode efter ca
5 sekunder.
• Funktions-LED 1 blinkar jämnt.
• Vänta tills LED 1-indikeringen
indikerar det normala driftstillståndet
igen.
• Ändra buss-nätaggregatets adress,
t.ex. genom att koppla om den från
adress 1 till 2. Vid flersträngsanläggningar, ge akt på att ingen adress
blir dubbelt belagd.
• Anslut buss-ledarna Ta och Tb.
• Anläggningen initialiseras på nytt.
• Funktions-LED 1 blinkar igen.
• När LED 1 åter visar det normala
driftstillståndet, ställ åter buss-nätaggregatets adress på det ursprungliga
värdet.
• Anläggningen kan programmeras
på nytt.

Utbyte av buss-telefoner i en
existerande anläggning
Om en redan programmerad
buss-telefon ska bytas ut, så måste
följande tillvägagångssätt åtföljas:
• Koppla från buss-nätaggregatets
spänning.
• Lossa den existerande buss-telefonens anslutning.
• Anslut den nya buss-telefonen
• Koppla åter på buss-nätaggregatet
och vänta tills starten av systemet är
avslutad.
• Programmera nya deltagare (dörranrop, interna anrop osv.) med den
manuella programmeringen eller via
BPS 650-…
När de existerande buss-telefonerna
byts ut mot AIB 150-…, BFC 850-…,
reduceras räckvidden till 130 m, när
ledardiametern uppgår till 0,8 mm
och när en BSG 650-… används.

I kopplingsläge 1 begränsas driftsströmmen till max. 300 mA, för att
inte skada buss-deltagare av den
första generationen. Egenskaperna
på In-Home-bussen är inte möjliga
i fullt omfång vid kopplingsläge 1.
Följande funktioner bortfaller:
• LED statusindikeringen för returinformation från BEM/BSE 650-…
• DoorMatic
• Vidarebefordran av anrop
• Parallellanrop möjligt bara för max.
2 buss-telefoner
Kopplingsläge 2 har samma funktion
som läget Norm.

Utbyte av BNG 650-… mot
BNG 650-…
Den bestående programmeringen av
anlägg-ningen bibehålls.
• Koppla från spänningen
• Lossa anslutningen till den existerande BNG 650-… och anslut den
nya BNG 650-…
• Håll knappen Prog.-Mode intryckt,
koppla på spänningen.
• LED 1 blinkar jämnt - vänta tills
LED-indikeringen slocknar, släpp
sedan knappen.
• När LED 1 åter indikerar det normala driftsmoduset, så är anläggningens hittillsvarande tillstånd
återställt.
Utbyte av en existerande
BSG 650-… mot en BNG 650-…
Den bestående programmeringen
av anläggningen bibehålls. När
BNG 650-… byts ut i de existerande
anläggningen, ge akt på i vilket läge
som omkopplaren för driftstypen
står. Inställningen beror på typerna
av de apparater som är installerade
i anläggningen. När det finns en
blandning av olika typer av apparaterna i en existerande installation,
så måste driftstypen ställas på kopplingsläge 1.
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9 Service
Ny start, utbyte, driftstyp

Omkopplare för driftstypen
1-Norm-2 BNG 650-…
Kopplingsläge 1
”bakåtkompatibel”

Kopplingsläge
”Norm”

BTS 750-0

AIB 150-…

BTC 750-0

BTS/BTC 850-…

BNS 750-0

BFS/BFC 850-…

BTLM 650-0/-01

BTS 750-02

BTLE 050-0/-01

BTC 750-02/-03

BSM 650-0

BNS 750-02

BIM 650-0

BTLM 650-02/-03/-04

DCA 650-0

BTLE 050-02/-03/-04
BSM 650-02
BIM 650-02
BSE 650-0
BEM 650-0
DCA 650-02
CA/CAU 850-…
CSA/SBA/STA 850-…
DCI 600-0
SI 4 A ..
SI AI …

För de apparater som inte är uppförda här, är läget för omkopplaren
av driftstypen inte relevant, t.ex.
buss-knappmodul BTM 650-…

96

LED-indikeringar BNG 650-…

Med de båda indikeringarna LED 1
och LED 2 på buss-nätaggregatet
indikeras funktionerna för driften
och eventuella störningar på
In-Home-bussen. Följande tabell
visar de möjliga indikeringarna.

Indikering LED 1 ”Drift”
Lysdioden blinkar jämnt
(Systemstart)

0,3s

Lysdioden blinkar till kort, länge från
(driftsindikering, anläggningen är i
funktion)
Lysdioden blinkar till kort, länge från
(programmeringsmoduset är aktivt)

0,3s

1s

0,3s

0,3s

20ms

0,3s

0,3s

0,3s

1s

2s

0,3s

0,3s

20ms

0,3s

0,3s

1s

2s

0,3s

osv.

20ms

osv.

0,3s

osv.

Lysdioden lyser hela tiden
(Plug+Play-programmeringen är aktiv)
Indikering LED 2 ”Störning”
Lysdioden blinkar länge, kort från
(den egna adressen är felaktig)

2s

Lysdioden blinkar länge, kort från,
kort till, kort från, länge till
(Fler än 31 deltagare på strängen)

2s

0,3s

0,3s

0,3s

2s

0,3s

osv.

2s

osv.

Lysdioden lyser hela tiden
(Adressfel på andra BNG/BVNG 650-…)
Lysdioden blinkar jämnt
I flersträngssystemet har fler än
en ZBVG 650-… anslutits

0,3s

0,3s

0,3s

LED blinkar ojämnt
En olämplig apparat har anslutits i
Plug+Play moduset

0,3s

0,3s

0,2s

Lysdioden blinkar jämnt
Ingen BTLM/BTLE har anslutits i
Plug+Play moduset

2s

0,3s

0,3s

0,3s

2s

0,3s

0,3s

0,3s

0,3s

osv.

0,3s

0,3s

0,2s

osv.

2s

osv.
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9 Service
Mätvärden

Mätvärden på In-Home-bussen: Audio,
ska mätas med en digital multimeter
Viloläge

min.

max.

Spänning Ta/Tb på buss-nätaggregatet BNG 650-…

26 V DC

29 V DC

Spänning på den deltagare som är längst bort

16 V DC

Strömförbrukning buss-internapparater

6 mA

Strömförbrukning för buss-dörrhögtalarna

10 mA

Tillstånd ”samtal mottaget”
Spänning Ta/Tb på buss-nätaggregatet BNG 650-…

28 V DC

Spänning på den deltagare som är längst bort

16 V DC

32 V DC

Strömförbrukning buss-internapparater (beror på högtalaren)

6 mA

15 mA

Spänning Ta/Tb på buss-nätaggregatet BNG 650-…

26 V DC

29 V DC

Spänning på den deltagare som är längst bort

16 V DC

Strömförbrukning buss-internapparater

30 mA

Strömförbrukning för buss-dörrhögtalarna

80 mA

Samtalsdrift

Flersträngssystem
Spänning Sa/Sb mätt på BNG 650-…

15 V DC

17 V DC

Spänning b/c

11 V AC

15 V AC

Spänning Sa/sb

15 V DC

17 V DC

Spänning Da/Db

0,3 V DC

PRI 602-… USB
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9, 21
Leveranstillståndet
95
Utomhusbelysning
94
Utbyte
95
Omkopplaren för
driftstypen
52, 95
Classic
11, 30
Compact
11, 26
Ensträngssystem
6
Anrop våningsplan
40, 92
Felsökning
98
Frihandssamtal
15
Fjärrstyrd gonggong
19, 93
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52
Intercomfunktioner
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40
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40
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6
Ljusknapp
40
Flersträngssystem
8
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98
Sidosignalapparat
16, 92
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våningsplan
92
Plug+Play
82
Programmering
48
Reset
95
Reset Plug+Play
80
Avstängning av anrop
48
Konfiguration av ringsignal
48
Service
98
Statusindikering (via LED)
48
Steel
11, 32
Styrfunktioner
13, 48, 85
Teach-In
48
Deltagare
4
Välja dörr
48
Dörrhögtalare
10
DoorMatic
48
Dörröppnare
86
Dörranrop
48
Mottagning av dörranrop
48
Vidarekoppling av dörranrop
48
Tid för ljuskontakt
48

AIB 150-…
BEM 650-…
BEM 651-…
BFC 850-…
BIM 650-…
BNG 650-…
BNS 750-…
BPS 650-…
BRMA 051-…
BSE 650-…
BSE 651-…
BSM 650-…
BTC 850-…
BTLE 051-…
BTLM 650-…
BTM 650-…
BTS 850-…
CA 850-…
CAU 850-…
CL A xx B-01
COM 611-…
DCA 650-…
DRM 612-…
DSC 602-…
NG 602-…
NG 706-30/33-…
PRI 602-…
PRI 602-… USB
SI 4 A ..
SI AI …
STL
TÖ 615-…
TR 603-…
ZAR 850-…
ZARF 850-…
ZBVG 650-…
ZDS 601-…
ZPS 850-…
ZPSF 850-…
ZTC 800-…
ZTS 800-…

15
13, 85
13
16
13
12
18
14, 84
10
13, 85
13
13, 85
15
10
10
10
15
11
11
11
10
14
10
93
12
12, 89
14
14, 84
17, 44
22, 44
11
86
12
19
19
12
93
19, 88
19, 88
18
18

Tekniska kompletteringar och
tryckfel kan aldrig ligga till grund för
anspråk på skadeersättning.
Som komplettering till denna systemhandbok finns alltid den aktuella
utgåvan i nedladdningszonen under
www.siedle.com
Kundtjänst i fabriken
Furtwangen
+49 7723 63-434
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