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Představení 
Dvouvodičová audio dveřní jednotka. Přední panel vyroben ze zinkové slitiny, pro lepší 

antivandal vlastnosti. Volací tlačítko je také vyrobeno ze slitiny zinku a má modré podsvícení. 

Indikátor komunikace a otevření zámku usnadňuje komunikaci. Stříška proti dešti vylepšuje 

ochranu proti nepřízni počasí.   

 

 

 

 

 

Zapojení svorkovnice 
Lock Control Jumper: Výběr druhu zamykání zámku. viz. zapojení zámků. 
DIP Switch: Slouží pro nastavení ID kódu dveřní jednotky.  
SPK adjust: nastavení hlasitosti reproduktoru 
PROG button: rezerva  
CALL button: slouží k vyzvonění  

4P terminal: pro upgrade SW  

Conection line: slouží pro připojení sběrnice a elektrických zámků. 

BUS:sběrnice (modrý a zelený) 

S2+(červený):S2+ propojené s S1- aktivuje relé ERL pro externí kameru.  

PL(white): externí napětí pro zámek, připojte (+) 

S1+(žlutý): výstupní napětí pro zámek(+) 

S1-(černý):výstupní napětí pro zámek(-) 

 



 DJ 1TA                                 Návod na použití 
        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

2 
www.easydoor.cz 

Uchycení jednotky 

Příslušenství 

Se zařízením jsou dodávány i potřebné doplňky k montáži na stěnu. Jedná se o držák 
a šrouby.  
 

Postup instalace 
 

Instalační výška je 145-160cm. Připojte kabely dle následného schématu a přichyťte do 

držáku.  

 

 

Základní zapojení 
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Zapojení přídavné kamery 
K dveřní jednotce lze dodatečně připojit externí kameru za pomocí ERL.  

 

Odemknutí dveří 
Upozornění: 

-on-to-unlock“ (otevření připojením napájení) 

 

 

hat 

v továrním nastavení „0“, pro el. zámek typu „Power-on-to-unlock“ -  

nebo přepnou do „1“ pro použití el. zámku typu „Power-off-to-unlock“ 
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Nastavení DIP (adresy) přepínačů  DJ 
DIP přepínač číslo 3 je impedanční přepínač, který je určený pro připojenou 

externí kameru. 

 

Nastavení DIP přepínačů (adres) monitory 
Pro jednotlačítkovou jednotku je zapotřebí nastavit adresu 32. Je-li video monitor použitý 

jako poslední na sběrnici, je potřeba bit-6 přepnout do polohy ON, jinak u ostatních monitorů 

zůstává v poloze OFF. 
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Specifikace: 
Zdroj:    DC 24V 

Spotřeba energie:    Pohotovostní režim 60mA, V provozu 200mA 

Kabeláž:    nepolarizovaný dvou drát 

Napájení pro zdroj:    12VDC, 300mA(initřní napájení) 

Rozměry:    137(v)x49(š)x28(h)mm 

Pracovní teplota:    -10ºC ~ +45ºC 

Krytí:    IP 43 


