RUKRA MINI ACHTERBOUW SPREEKMODULE
ARTIKELNR.: RK-2010

ALGEMEEN
De RUKRA MINI achterbouw spreekmodule kan toegepast worden in situaties waar achter het
bestaande kooipaneel niet genoeg ruimte is om een lifttelefoon te plaatsen. De bijgeleverde
luidspreker, microfoon en print kunt u met de bijgeleverde dubbelzijdige tape vast zetten. Voor het
plakken van de microfoon is er een plak voetje met krimpkous meegeleverd. Zonder de krimpkous en
het plakvoetje kan de microfoon in een bestaand microfoon gat worden gedrukt.
Als u gebruik maakt van de MINI achterbouw spreekmodule moet u voor het beste resultaat de 2
draadjes van de luidspreker op de basismodule los maken door middel van de schroefaansluiting.
Let op dat u de jumpers op de basisprint selecteert voor de microfoon en beide LED’s op “EXT”
Om de basismodule netjes te monteren is er een kunststof behuizing beschikbaar of u monteert de
basisprint in het inspectiepaneel. Let hierbij dan wel op het voorkomen van kortsluiting

AANSLUITINGEN
1 = Schroefaansluiting luidspreker
2 = Schroefaansluiting alarmdrukknop in liftkooi
3 = Microfoon met 30 CM snoer
4 = Aansluiting via RJ45 UTP kabel met basisprint
5 = Gele indicatie led (bezig met bellen)
6 = Groene indicatie led (oproep geaccepteerd)

Inhoud verpakking

TECHNISCHEGEGEVENS
Algemeen:

Aansluiting
Temperatuurbereik
Bevestiging
Afmetingen
CE

Garantie
Leveringsomvang bestaat uit

: Via bijgeleverd RJ45 UTP kabel op de RUKRA Lifttelefoon
: -20 ° - 85 ° C
: Met de bijgeleverde montage foamtape
: LxBxH=55x28x14mm
: Het CE symbool duidt aan dat het product voldoet aan de
Europese richtlijnen.
: 3 jaar Carry in
: 1 x RUKRA MINI achterbouw spreekmodule met luidspreker
3 meter aansluitkabel en montagetapeArtikelnummer
: RUKRA MINI achterbouw spreekmodule: RK-2010

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering!
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