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.  מהמתא�12vחבר הזנה למקודד 

.חבר רגל אחת מהמתח ישירות למנעול

את החיבור השני מהמנעול חבר
D1לממסר של המקודד וליציאה 

.של המתא�

במידה ואי� : הערה

פתיחת דלת מהמתא�

D-com ל 1D החל� בי� 

יציאה מהממסר

spk

com

mic

XX

D 1

D 2

D com

D com

אפשר ו יו ת ח י בו ר  נוספות 

D 2

כדי לאפשר עבודה מלאה ללא קו טלפו� יש 

לפתוח את מארז המתא�  באמצעות 

ולהוסי� , פתיחת הברגי� בגב המתא�

‘ jp15(מגשרי� בתו% המערכת  jp14(

.1spk1 – 1 חיבור לרמקול בפנל

.2Mic1 – 1 חיבור למיקרופון בפנל

.3Com – חיבור למשותף לשני הפנלים 

.4Spk2 – 2 חיבור רמקול בפנל

.5Mic2 – 2 חיבור מיקרופון בפנל

.7D1 – 12      חיבור למנעול חשמליv 1 בדלת

.8Dcom – 12 חיבור למנעול חשמליvמשותף לשתי הדלתות 

.9D2 - 12       חיבור מנעול חשמליv 2 בדלת

.10LINE1 –כניסת קו הטלפון 

.11TEL1 –יציאת קו לטלפונים 

12   .N.O –ממסר מגע יבש נוסף להפעלות שונות 

.DC/24V/0.5A , AC/12V/0.5A למעבר בממסר מקסימלי                מתח 

.מסר                ניתן לבחור באמצעות המגשר בין שני מצבים להפעלת המ

                PUSH –הפעלת הממסר מרגע לחיצה בפנל עד לסיום השיחה .

                OPEN – להפעלת פעמון חיצוני( הפעלה רגעית בעת הלחיצה בפנל  (

13    .12V/AC –יציאה מתח להפעלות שונות 

מפרט חיבורים



הו ר אות ה פ עלה 

 על הלחצ� בפנל דלת הכניסה יצלצלו הטלפוני� בבית  בלחיצהשער/ פתיחת דלת

לפתיחה הר� את השפופרת ולח	 על מקש. שני צלצולי� קצרי�

.לסיו� הנח את השפופרת

שער  / מתא� טלפו� אינטרקו� לב תי� פרטיי� המאפשר דיבור ופתיחת ד לת 

. ושתי דל תות לקו טלפו � אחד מתחבר.  באמצעות כל מכשיר י הטלפ ו� בבית

גייטגייט--פון פון 
PHONEGATEPHONEGATE

 PAL WINTEC SYSTEM Ltd

 הר� את שפופרת הטלפו� והקש 1כדי ליזו� קשר ע� פנל  קשר לפנל

כדי להמשי% את צלצול הטלפו� לאחר שהקריאה מהפנל  צלצול חוזר בקריאה מהפנל

     והנח את השפופרת   הקש             .  נענתה בכדי שאד� אחר בבית יענה

. כל הטלפוני� הנמצאי� על אותו הקו יצלצלו

.לשיחה פנימית ע� הטלפוני� המחוברי� לאותו קו שיחה פנימית

.הר� את שפופרת הטלפו� הקש                    והנח את השפופרת

. כל הטלפוני� הנמצאי� על אותו הקו יצלצלו

. ממתינהישמע איתות שיחה ,  על לחצ� הקריאה בזמ� שיחת טלפו�בלחיצהשיחה ממתינה

 .)להמתנהתעבור  הטלפו� שיחת(        ע� דלת הכניסה הקש      לקשר

.)הדלת הטלפו� תחזור אוטומטית  ע� פתיחת שיחת(             ת דלת הקשלפתיח

י מקש ”ע,   נית� לפתוח את הדלת ללא מעבר

9222085�03: פקס  , 9222051�03:           טל49170תקווה  � פתח,20מגשימי�  

E mail: support@palwintec.com http://www.palwintec.com

. א� ברצונ% להעביר את שיחת הטלפו� בכדי שאד� אחר בבית יענה העברת שיחת טלפו�

.    והנח את השפופרת  הקש                

.כל הטלפוני� הנמצאי� על אותו הקו יצלצלו
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ADSLחיבור מתא� לקו ע� 

open push
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Tel 1

כניסת קו 

טלפו�

ADSL

שקע טלפון

.ADSLחבר את קו הטלפו� לשקע חיצוני ולפילטר 

 בפילטר ADSLחבר את היציאה 

ישירות למחשב ואת היציאה של 

.הטלפו� למתא�

Jp10  jp12

חיבור מתא� לפעמו� דלת

open push

….

כדי להפעיל פעמו� חיצוני במקביל לצלצול 

 N.oהטלפוני� יש לחבר את הממסר 

במקביל ללחצ� של הפעמו�

openולשי� מגשר על מצב 

בעת לחיצה על לחצ� הקריאה 

בפנל יצלצל הפעמו� פע� אחת

Jp10  jp12

��

,   מייצרי� צלצו ל  עצמא יDECT מכשירי טלפ ו�  מסוג  �!שי� לב

. ולכ� הצ לצו ל מה פנ ל יה יה זה ה לצ לצו ל הט ל פו� בשיחה נכ נסת

#2 הר� את שפופרת הטלפו� והקש 2                 כדי ליזו� קשר ע� פנל  

D 2

12vבמקו� )  , Dcom(D1, ) DcomD2( מגע יבש ביציאה  למ נעול  הח שמלי  

 12vכדי לקבל ביציאה למנעול החשמלי מגע יבש במקו� 

יש להסיר שני מגשרי� ולשי� מגשר אחד בניה�

jp10ו �jp 12 1 לדלת

jp6ו �jp 2 לדלת 7

Jp6  jp7
….


