
PROBLEEM / OPLOSSING

Probleem:

De Interface type 9 start direct met oproepen van de

achterliggende apparatuur, maar er ontstaat geen

luister-spreek verbinding.

Oplossing:

De deurtelefoon aansluiting  op de interface is

polariteit gevoelig: sluit de A en B van de deurpost aan

op de A en B van de interface.

Gebruiksaanwijzing
&

Installatiehandleiding
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Werking Interface type 9

Beschrijving.

De PortaDial Interface Type 9 is geschikt voor 1

deurtelefoon en 1 toestel en is voorzien van een

deuropener contact welke 6 seconden bekrachtigt blijft

na het toetsen van de # - toets.

Aansluiten.

Sluit de meegeleverde 12VDC adapter aan op de

voedingsaansluiting.

Sluit een PortaDial deurtelefoon aan op de 2 meest

linkse aansluitklemmen, Denk aan de A en B.

Sluit een 2 draads analoog toestel (of een analoge

netlijningang van een PABX) aan op de 2 middelste

aansluitklemmen.

De 2 rechtse aansluitklemmen zijn een ‘normally open’

contact van een relais.

Werking.

Na een druk op de drukknop geeft de interface een

belspanning op het telefoontoestel.

Na opnemen van de hoorn ontstaat er een luister-

spreek verbinding.

Indien er niet opgenomen wordt stopt de oproep na 9

belsignalen.

Men kan ook een verbinding tot stand brengen door

het opnemen van de hoorn zonder dat er op de knop

is gedrukt. Tijdens een verbinding kan het deuropener

relais bediend worden door het toetsen van de 

# - toets.
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Beschrijving.

De PortaDial Interface Type 9 is geschikt voor 1

deurtelefoon en 1 toestel en is voorzien van een

deuropener contact welke 6 seconden bekrachtigt blijft

na het toetsen van de # - toets.

Aansluiten.

Sluit de meegeleverde 12VDC adapter aan op de

2.1mm connector.

Sluit een PortaDial deurtelefoon aan op de 2 meest

linkse aansluitklemmen, Denk aan de A en B.

Sluit een 2 draads analoog toestel (of een analoge
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