
Základní DPS - Tablo 1M

Technické údaje

  Základem systému tvoří deska s označením Tablo 1M, ke které mohou být 
pomocí svorkovnic a konektorů připojeny rozšiřující moduly:

ź kamerový modul

ź klávesnice, tlačítka

ź BIS (bezkontaktní přístupový systém) 

Provozní napětí: 15V (stejnosměrné)

Provozní teplota: -25°C až +40°C

Vlhkost: 45 až 80%

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

Rozměry DPS: 141 mm x 97 mm x 30 mm (V x Š x H)
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Popis: 1. 
digitální linky., 8. elektrický zámek

Svorkovnice pro připojení napájecího zdroje, zámku, audio a 

Bezpečnostní pravidla

    Instalovat a opravovat tento produkt mohou pouze kvalifikované osoby. 

Uživatelské nastavení
    Na table 1M, můžeme nastavovat tyto parametry:

citlivost  mikrofonu  5

hlasitost reproduktoru   3

Poznámka: ostatní parametry (např. doba otevření zámku) se nastavuje 
pomocí konfigurátoru.   
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Sběrnice iDum
  Použijte kabel UTP Cat 5E. 
Zdvojené napájení +15V DC 
  Použijte dvě žíly UTP.
Zdvojené napájení – (GND)         
  Použijte dvě žíly UTP. 
Signálové cesty D, A
  Na každou signálovou cestu použijte jednu žílu UTP.
Připojení elektrického zámku

2  Použijte kabel CYSY 2x0,75mm .

V závislosti na komplexnosti systému se doporučená kabeláž může 
změnit. Více viz blokové schéma zapojení.

Doporučená kabeláž

Tablo 1m iDum xx.xx.20xx

Popis: 1. Svorkovnice pro připojení napájecího zdroje, zámku, audio a 
digitální linky, 2. Konektor pro připojení reproduktoru, 3. Trimr pro 
nastavení citlivosti reproduktoru, 4. Konektor pro připojení tlačítek nebo 
klávesnice, 5. Trimr pro nastavení hlasitosti mikrofonu, 6. Konektor pro 
připojení mikrofonu, 7. Konektor pro připojení podsvětlení jmenovek.
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Aby nedošlo k nechtěnému poškození DPS tabla, mějte v 
průběhu montáže vypnutý zdroj napájení! 

Poznámka: Zapojení elektrického zámku se v závislosti na použitém typu 
zámku a síťového zdroje může změnit.

Dodržujte barevné značení vodičů! Doporučujeme použít 
kabel UTP Cat 5E.

Varianta zapojení elektrického zámku pro nízkoodběrové elektrické  zámky 
s max. odběrem 300mA/15V a do vzdálenosti 30m zdroj - zvonkové tablo).


