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u EN 54-16

u Brání neoprávněnému použití stanice hlasatele.

u Dohlížený

PVA-1KS je volitelný klíčový spínač, který můžete
připojit ke stanicím hlasatele PAVIRO. U přívodů
signálu klíčového spínače jsou hlídány zkraty a
přerušení. Další informace naleznete v příručce ke
stanici hlasatele.

Certifikáty a osvědčení

EN 54-16: 2008

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Sestavení ve stanici hlasatele
1. Odpojte od stanice hlasatele všechny konektory.
2. Odmontujte základnu stanice hlasatele.
3. Odpojte spojovací kabel od zástrčkového konektoru

CN1.
4. Připravte místo montáže. Pomocí ostrého předmětu

(nože, rýsovací jehly apod.) opatrně vytvořte otvory
a odstraňte předem vyznačený kruh na zadní
základně. Proveďte veškeré další zákroky k dokončení
přípravy montážní oblasti (vypilování, oříznutí atd.).

5. Provrtejte předem vyznačené boční otvory pro
zajišťující kolík krytu klíčového spínače.

6. Pomocí dodaného rýhovaného šroubu pevně srovnejte
spínač se šroubem.

7. Dodaný kabel se 4 vývody a rezistory je třeba propojit
dle obrázku 2.1 nebo 2.2, v závislosti na zamýšleném
účelu klíčového spínače.

Poznámka
Připojte klíčový spínač dle obrázku 2.1
(standardně uzavřený kontakt, NCC), chcete-li
stanici hlasatele zablokovat pomocí klíčového
spínače.

8. Povšimněte si sekvence připojení plochého kabelu.
Dva externí kabely 1 (červený) a 4 (zelený) je nutné
zastřihnout co nejblíže bodu pro zastřižení a následně
je odizolovat. Dva interní kabely 2 (zelený) a 3
(zelený) je nutné spájet s konektory 3 a 4. Dodržení
polarity není nutné.

9. V závislosti na použité montážní oblasti (pravé,
prostřední či levé) připojte plochý kabel ke konektoru
CN201/CN202/CN203 na desce s obvody.

10. Znovu připojte spojovací kabel ke konektoru CN1.
11. Znovu přimontujte základnu stanice hlasatele.
12. Připojte spojky.
13. Nakonfigurujte klíčový spínač v softwaru IRIS-Net.
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Připojení klíčového spínače coby standardně uzavřeného
kontaktu (NCC) pro funkci zablokování tlačítek
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Připojení klíčového spínače jako standardně otevřeného
kontaktu (NOC) pro zvláštní účely

Zahrnuté díly

Množství Součást

1 Klíčový spínač

1 Předem konfigurovaný propojovací kabel se
4 vývody

2 Rezistor 10 kΩ

1 Poznámky k montáži

Informace o objednání

Klíčový spínač PVA-1KS PAVIRO
Číslo objednávky PVA-1KS
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