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   Klein materiaal:
1 Philips schroef 4x8mm
3 Philps schroeven 3,9x25mm
3 Fischer pluggen 5x25mm

 

 

 

   Systeem voeding E-32 
Voeding 230 Vac
Din-rail montage (7 modules)

 

 

    Deuropener
12 Vac max. 880 mA ±5%
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 Kabelschema voor een ingang

2

230 Vac

Aders 2Minimale doorsnede(in mm  )Aantal aders

ALLEREERST…
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Tegui 
deurtelefoonset. Tegui verbetert en vernieuwt 
haar producten voortdurend en biedt 
daardoor de hoogste kwaliteit op het gebied 
van design, technologie, beveiliging en 
communicatie. Lees voor het installeren van 
dit systeem eerst aandachtig deze 
gebruiksaanwijzing en bewaar hem goed.

ALGEMEEN.
Als er aangebeld wordt bij de buitenpost 
klinkt het belsignaal in het appartement. 
Tijdens het aanbellen komt het belsignaal ook 
zacht uit de buitenpost, zodat de aanbeller 
weet dat de bel het doet. Het belsignaal is 
een drie-tonig elektronisch geluid, maar kan 
ingesteld worden op een-tonig. Als de hoorn 
binnen wordt opgepakt, is er meteen een 
spraakverbinding en kan er gesproken 
worden met de buitenpost.

NELEC



 Twisted-pair (aanbevolen) Parallel In een kabel    Coax*  Geen losse aders

3

 Aansluitschema voor een ingang

 Belangrijk : Gerbuik geen losse aders, maar aders zolas hieronder wordt aangegeven.
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 Installation 

Breek de kabeldoorvoer af en 
bevestig de beschermkap. 

Draai de buitenpost open. Haal de houder van de 
naamplaatjes los om bij de 
klemmen te komen.

Bevestig de buitenpost met de 
bijgeleverde schroeven. Waterpas 
maken. Monteer de bedrading 
volgens schema.

Verwijder de brug als de 
naamschild verlichting uit moet.

Check of alles werkt (zie checklist), 
draai het kapje weer dicht en sluit 
de buitenpost met de 
bijgeleverde philips schroef 4x8. 

Tegen de muur of op DIN rail 
bevestigen.

Plaats de buitenpost dichtbij de 
deur, zoveel mogelijk 
afgeschermd van weersinvloeden. 

1O

A

Monteer de houder van het 
naamplaatjes.
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 Installation  Installation  Instalación
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Druk het lipje in en schuif de 
videofoon omhoog.

Hou overal om de plaat een 
gebied van30 mm vrij.

Maak de plat vast tegen de muur 
of op een universeeldoos.

Je kan de plaat nog stellen. Druk de flatcable in de 
connector.

Hang de videofoon op.

Afstellen contrast en helderheid. De metalen kap erop zetten en 
met de schroef onder vastzetten.

je kan de camera nog richten.
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 Vérification  Checking  Comprobación
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230 Vac
230 Vac

Check de aansluiting op het 
lichynet.

Als je aanbelt, gaat de videofoon 
over en gat het beeld aan.

Het geluid van de buitenpot klinkt 
in d hoorn.

Buiten klinkt het geluid van de 
hoorn binnen.

Stel de speaker buiten en in de 
hoorn binnen af.

Check of de deuropenetr het 
doet.
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 Extension options : 1 additional telephone in parallel.
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Als iets niet werkt, check dan eerst de voeding.  
Komt de voeding ook aan bij de buitenpost? Kijk of het probleem bij een 
of bij meerdere toestellen voorkomt. Wat doet-ie wel en wat doet-ie niet? 
Doet de bewakingsfunctie het?  Als iemand anders een storing meldt, 
controleer dan altijd zelf of er echt iets aan de hand is.

Niets doet het:
controleer de voeding en de aders tussen de voeding en de buitenpost. 

De voedingsspanning:
De voeding E-32 wordt aangesloten op het lichtnet (primair) 230 Vac.
Meet de secondaire spanningen op de E-35, ze zouden moeten zijn:
Tussen klem 2 en 10:   12    Vwissel
Tussen klem 2 en 24:   23,5 V=
Als er geen spanning gemeten wordt, haal de primaire spanning er dan 
vanaf door de stekker uit het stopcontact te trekken. De voeding heeft 
een automatische reset. Zet na een minuut de primaire spanning er weer 
op en meet de secondaire spanning opnieuw

Begin bij het begin.

Problemen met aanbellen.


