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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :כללי
 .מכשיר הדורסוניק הוא פאנל כניסה עבור מרכזיות טלפונים של פנסוניק

 כל שלוחת טלפון יכולה לשוחח עם אורח הממתין , בעזרת היחידה הזו
 .י מרחוקבכניסה ולפתוח את מנעול הכניסה החשמל

 .בקרת המנעול החשמלי מצריכה מתאם פתיחת דלת מהמרכזייה
 .המכשיר בנוי ממתכת אנטי ונדלית חסינה בתנאי סביבה

 

 :תכונות
 .עמיד בפני ונדליזם ופגעי מזג אויר .נוח להתקנה והפעלה
 אינו מצריך חיבור מתח .מתחת לטיח, ניתן להתקנה על קיר

 
 :מפרט טכני

 )101(ה כסוף או ברונז: צבע
 :  מ"מידות במ

 100:  רוחב154:  אורך35: עומק:  דגם על הקיר
 115:  רוחב195:  אורך50: עומק: :  דגם תחת הטיח

 
 :התקנה

 :ולהכין תשתית קוית הכוללתבמשקוף הדלת יש להתקין מנעול חשמלי 
  .זוג חוטים למנעול חשמלי �
 .זוג חוטים ממתאם פנסוניק לפתיחת דלת �
 .ם פנסוניק לטלפון דלתזוג חוטים ממתא �
 

  .שלוף בזהירות את הפנל, המכסה העליון י בורג4פתח את בעזרת מברג פיליפס 
 כיסוי קדחי ההתקנה ופתח השחלת החוטים העגול מהצד החיצוני 4חשוף את , בעזרת מברג
 .של הבסיס

 . נקודות הקיבוע בקיר4סמן בעפרון את , הצמד את הבסיס לקיר
 .וע בקיר נקודות הקיב4קדח את 

 .השחל את החוטים דרך הקדח העגול בחלק האחורי של הדורסוניק
 .  ברגים4 בעזרת קבע את הבסיס אל הקיר

 .J4זוג חוטים ממתאם פנסוניק לטלפון דלת אל הדקים  חבר
 .אין חשיבות לקוטביות החוטים �

 .הרכב את הפנל חזרה לבסיס
 . הברגים4חבר את המכסה העליון והדק אותו בעזרת 

 
 :ווט המנעול החשמליחי

 .י המרכזייה ואינה קשורה לפנל הדורסוניק"השליטה במנעול החשמלי נעשית ע: שים לב
 .לחיווט המנעול פנה לחוברת הטכנאי של מרכזיית פנסוניק

 

 התאמה למרכזייה שונה מפנסוניק
ניתן להשתמש בו גם במרכזיות , מכשיר הדורסוניק מותאם לעבודה עם מרכזיות פנסוניק

 .למשל לוגיפון, ותאחר
 .JP1 רמפ'התקן מגשר על ג

 במתאם PANEL1:  בין שני הדקי1KΩבמתאם לוגיפון במידה ונשמעים רעשים התקן נגד של 
 .המרכזייה

 .המכשיר מוכן לעבודה עם המרכזייה

 
 הפעלה

 
 צלצול בדלת

 .סיכנבמידה ותזוהה ישמע זמזום המנעול ותוכל לה, המתן למענה קולי. לחץ על לחצן הקריאה
 

 פתיחת המנעול החשמלי באמצעות אחת משלוחות הטלפון
 .פנה למדריך למשתמש של מרכזיית פנסוניק
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 דורסוניק  שרטוט חשמלי
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