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Popis desky plošného spoje (DPS)

Popis svorkovnice

Technické údaje 

Popis: 1. Svorkovnice sběrnice iDům (+15V, D, A, GND), 2. Trimr pro 
nastavení hlasitosti  vyzvánění, 3. Piezosiréna.
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  Jedná se o přídavný vyzváněč pro digitální systém domácích telefonů 
Czechphone. Připojuje se na sběrnici iDům a může sloužit buď jako 
samostaný vyzváněč, nebo přídavný k domácímu digitálnímu telefonu 
VERONA Digital. PV Digital se dodává v plastovém provedení se 
zavěšením/přišroubováním na zeď.

   Pro připojení do systému použijte kabel UTP. 

Provozní napětí: 15V (stejnosměrné)

Provozní teplota: -25°C až +40°C

Vlhkost: 45 až 80%

Provozní prostředí: bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

Hlasitost piezosirény: 84dB

Frekvence piezosirény: 4kHz

Rozměry PV Digital: 90 x 130 x 48 mm
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Montáž 
1) Sejměte přední kryt vyzváněče.
2) Pomocí otvoru  4  provlečte přívodní kabel a za pomocí  montážních 
otvorů  5  nebo pověšením za otvor  6  proveďte montáž zadní části 
vyzváněče na zeď.
Připojte vodiče sběrnice iDům na svorkovnici  1 . Pozn: Pro funkčnost 
postačí zapojit svorky  +15V, D, - .
3) Zacvakněte zpátky přední kryt. 

4

5

6

Zadní díl Přední kryt - pohled z vnitřní strany
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Popis Blokové schéma zapojení

PV Digital

domácí telefon
Verona Digital

A)  PV digital je možné napojit přímo z domácího telefonu Verona Digital. 
Pro připojení použijte svorky +, D, - .

PV Digital

rozvodná krabice
DDT

B)  PV digital je možné připojit do systému z distributoru RJ45.

Distributor RJ45

UTP

UTP

PV Digital

C)  PV digital je možné připojit do systému z rozvodné krabice digitálních 
domácích telefonů (DDT). Pro připojení použijte linky +, D, - .

Poznámka: V závislosti na instalaci si zvolte nejvhodnější způsob zapojení 
vyzváněče PV Digital do systému. Pro plnou funkčnost vyzváněče musíte 
připojit ze systému linky +15V, D, -  sběrnice iDům.

Nastavení

   Nastavení vyzváněče se provádí jen pomocí konfigurátoru systému iDům. 
Při nastavení je důležitý nastavit jedinečné ID/číslo v systému, tzn. že nesmí 
být stejné jako ID dalšího zařízení (telefonu, tabla, ...) v daném systému. 
Výchozí ID je výrobcem nastaveno na hodnotu 100.

   Pro nastavení vyzváněče jako přídavného k DT Verona Digital nastavte v 
proramu Interkom konfigurátor u zvoleného telefonu v záložce „Skupiny” do 
kolonky „Současné volání” ID daného vyzváněče (výchozí ID = 100).

   Hlasitost vyzvánění se nastavuje pomocí trimru    2    na DPS .

(oranžový a oranžovobílý)
(zelený)
(zelenobílý)
(modrý a modrobílý)

+15V DC napájení
Digitální linka
Audio linka
(GND) - napájení

! Barevné značení UTP !
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Poznámka: Nezapojené žíly UTP kabelu zaizolujte!

UTP


