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Veiligheidsinstructies 
 

! Montage, installatie en inbedrijfname mogen alleen door een elektrotechnicus worden 
uitgevoerd! 

 
Houdt de veiligheidsvoorschriften conform DIN VDE 0100 aan voor werkzaamheden aan 
installaties met netvoeding 230 V-wisselspanning. 
 
Bij de installatie van TCS:BUS-installaties moeten de algemene veiligheidsbepalingen 
voor radiozendapparatuur conform VDE 0800 worden aangehouden: 
 
• gescheiden installatie van krachtstroom- en zwakstroomkabels, 
• minimale afstand van 10 cm bij gemeenschappelijke kabelinstallatie, 
• toepassing van scheidingschotten tussen kracht- en zwakstroomkabels in 

gemeenschappelijk gebruikte kabelkanalen, 
• gebruik van standaard telecommunicateikabels, bijv. J-Y (St) Y met 0,8 mm diameter, 
• aanwezige kabels (modernisering) met afwijkende doorsnedes kunnen rekening 

houdend met de lusweerstand worden gebruikt. 
 

! Door geschikte bliksembeveiligingsmaatregelen moet worden gewaarborgd, dat op de 
TCS:BUS-aders a en b telkens een spanning van 32 V DC niet wordt overschreden. 
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Correct gebruik 

Toepassing 
• Aanbellen bij deuren 
• Synchroonspreken in hoogwaardige kwaliteit (duplex) 
• Licht schakelen  

Functiebeschrijving 
• Duplex-bedrijf in combinatie met Comfort binnenstation 
• Halfduplex-bedrijf in combinatie met Standaard binnenstation 
• Hoogwaardige audiokwaliteit met actieve ruisonderdrukking (Noise- en Line-Echo-

Cancellation) 
• AEC (Acoustic Echo Cancellation), elektronische methode voor akoestische 

echoreductie  
• Automatisch kalibreren op de omgevingscondities en invloeden op het net 
• Hoogwaardig geluid en grote luidsprekerdynamiek 
• Volume instelbaar 
• Beltoetsen modulair 1-4 voudig resp. 2-8 voudig 
• Akoestische terugmelding bij aanbellen (bevestigingstoon)  
• Akoestische bezetindicatie bij bestaande spreekverbinding  
• Automatische gespreksafschakeling  
• Homogene tekstveldverlichting met duurzame en stroombesparende LED's  
• Storingsanalyse via verschillende knipperfuncties van de LED-naamplaatverlichting  
• Storingsindicatie door akoestische terugmelding bij indrukken van een beltoets  
• Weerbestendige luidspreker  
• massief, robuust metalen voorplaat  
• roestvrijstalen inbouwhuis, inbouw 
• afstelbare inbouwdoos 
• Geïntegreerde diefstalbeveiliging 
• Beltoets in basisinstelling bezet met licht schakelen  
• Licht schakelen bij het aanbellen afhankelijk van de helderheid (lichtautomaat) 
• Helderheidsdrempel instelbaar 
• Aansluiting voor DCM-serviceapparaat  
• Programmering zonder woningtoegang mogelijk. 
• Configuratie installatie op uitwisselbare geheugenchip (EEPROM)  
• Aansluiting: 3-draads techniek  
• Elektret-condensatormicrofoon  
• Audio- en video-stations zijn binnen één installatie combineerbaar 
• Professionele naamplaatbelettering met het JUNG beletteringstool  

www.jung-beschriftungsservice.de 
 
 



    

5 

Apparatuuroverzicht 
 

 
 
Weergave: TK AS AL 114, zonder naamplaatje 

Voorplaat 

Bevestigingsschroef 

Microfoonopening 

Luidspreker Lichtsensor 

Bevestigingsschroef 

Aansluitklem 

Bevestigingsgaten 

Kabelinvoer 

Klemmen 
bezetting 

Opsteekbare 
EEPROM-
printkaart 

DIP-
schakelaar

Beltoets 

Naamplaat-
verlichting 

Afdekking 

Steekplaats 
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Montage en installatie 

Aansluitvoorbeelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

2-draadsbedrijf audio 
A.u.b. rekening houden met kabellengten en 
lusweerstanden. 

Etagetoets 

Etagetoets 

Binnenstation  

Binnenstation  

Buitenstation 

Voedings- en 
controle-eenheid 

Deuropener en 
verlichting 
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Aansluitschema  

 

Aansluitmogelijkheid voor een deuropener-relais 
Gebruik het 
deuropener-relais TK TR 24 EB. 
 
Potentiaalvrij relaiscontact: 
Max. AC 24 V, 2 A van externe  
voedingsspanning 

 

 

~ 

3-draadsbedrijf audio 
A.u.b. rekening houden met kabellengten en 
lusweerstanden. 

Etagetoets 

Etagetoets 

Binnenstation  

Binnenstation  

Buitenstation 

Voedings- en 
controle-eenheid 

Deuropener en 
verlichting 
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Montage  

Inbouwhuis monteren 
• Schroef de 4 korte cilinderschroeven (1) met 

binnenzeskant (meegeleverd) erin. 
• Sluit de niet benodigde kabeldoorvoeropeningen af 

met de meegeleverde afsluitdoppen. 
• Leid de kabels door de kabeldoorvoeropening(en) 

(2). 
• Bevestig het inbouwhuis aan de wand. De 

pleisterwerkkant van het inbouwhuis moet strak 
tegen de kant-en-klare wand zitten zodat de 
voorplaat van het buitenstation tegen de wand kan 
liggen. 

 
Bevestigingsmogelijkheden: 
• Vastschroeven tegen de wand: m.b.v. strippen  (3), 
• In het pleisterwerk verzinken met behulp van de 

pleisterwerkstrippen (meegeleverd: 4 
geperforeerde platen, 4 schroeven en 4 moeren ). 
Deze pleisterwerkstrippen kunnen op de strippen 
(3) aan de achterkant van het inbouwhuis worden 
geschroefd. 

 

 

                    
 
                          Inbouwhuis 
 

Inbouwdoos plaatsen 
De wand is kant-en-klaar bepleisterd en het 
inbouwhuis ligt strak tegen het pleisterwerk aan. 
• Draai de 4 korte cilinderschroeven er half uit. 
• Leid de kabels door de kabeldoorvoeropening in 

de inbouwdoos (5). 
• Plaats de inbouwdoos in het inbouwhuis zodat de 

groeven in de doos achter de koppen van de 
cilinderschroeven grijpen. 

• Druk de inbouwdoos tegen de wand en draai de 
cilinderschroeven vast. 

 

 

            
         Inbouwdoos 

1 

2 

3 

5 
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Apparaat monteren 
• Leid de aders door de kabeldoorvoeropening. 
• Bevestig het apparaat met de beide lange 

cilinderschroeven 1 en 2 (meegeleverd) in de 
inbouwdoos. 

• Selecteer de TKM-toetsen volgens de configuratie. 
Let op de mechanische codering van de toetsen. 
Klik de toetsen met lichte druk vast. 

 

! 

Let erop dat de kabels niet worden 
ingeklemd. 
Draai eerste bovenste schroef vast en 
daarna de onderste schroef.  

 

                   
 
 
 
 

Kabels aansluiten  
• Trek de opsteekbare aansluitklem naar onderen 

toe af. 
• Sluit de aders op de aansluitklem aan (steekbare 

schroefklem) conform het klemaansluitschema.  
• Plaats de aansluitklem weer. 
De kabel in de ruimte onder de aansluitklem leggen. 
Uitstekende aders hinderen de montage van de 
naamplaat. 

 

 
 

Klemaanduidingen 
 

 
 

 
Voer de volgende stappen uit voordat het apparaat wordt gesloten. 
• Inbedrijfname 
• Toetsen-layout 
• Programmering 
• Parameters instellen  
Beletteren van de naamplaat 

 
 

1 

2 
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Naamplaat 
• Schuif de beschreven folie (2) in de naamplaat (1).

 
1 Naamplaat 
2 Beschreven folie 
3 Afdichting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sluit de opening met de afdichting (3). 
 
Let erop dat de afdichting correct is geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
Apparaat sluiten 
Sluiten van het apparaat 
• Plaats de naamplaat (TOP = boven) boven in het 

huis en klap het naar beneden. 
• Klik de naamplaat hoorbaar vast. 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

1

3
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Apparaat openen  
• Schuif het openingsgereedschap in de sleuf 

onder de naamplaat tot deze borgt. 
• Trek het openingsgereedschap met de naamplaat 

uit het apparaat. 
 
 
 
 
 

 

Inbedrijfname 
• Installeer de apparaten van de installatie. 
• Controleer de a-, b- en P-ader op kortsluiting 
• Schakel de netvoedingsspanning in. 

De volgende functies staan zonder verdere programmering ter beschikking 
- Spreekverbinding van binnenstation met buitenstations 
- Deuropener 
- Licht schakelen 

Legenda akoestische en optische signalen, druk op een toets 

 Positieve bevestigingstoon 
 

 
Negatieve bevestigingstoon 
(toets al geprogrammeerd) 

 
Oproeptoon (uit 
programmeerbevestiging) 

 

 

Naamplaatverlichting aan 
 
 
 
 

 
Prog.2-toon (programmeren 
van het 2e serienummer 
begint) 

 

 
NoProg-toon (programmering 
wordt gewist, wanneer toets nu 
wordt losgelaten)  

 

 

Naamplaatverlichting knippert 
Programmeermodus 
0,5 s aan / 0,5 s uit 
 

 ProgBlokk-toon 
 

 Bezettoon 
 

 

Naamplaatverlichting knippert snel:  
Parametermodus 
0,125 s aan / 0,125 s uit 
 

 
Toets kort indrukken (ca. 1 s) 
en loslaten 

 Toets indrukken, tot ... 

 Toets loslaten 

 

 

Naamplaatverlichting flitst:  
Storingsmodus 
0,175 s aan / 0,825 s uit 
 

Openingsgereedschap 
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Toetsen-layout instellen 
De toetsenlayout wordt via DIP-schakelaars geconfigureerd.  
Voor het instellen van de toetsenlayout moet de DIP-schakelaar 8 op OFF staan. 
 

! Wanneer de toetsenlayout voor 1- en 2-voudige toetsen niet wordt ingesteld, 
ontstaan storingen bij de bediening. 

 

! Bij verandering van de toetsenlayout meoten alle beltoetsen zijn gewist.  
Alle beltoetsen zijn bezet met de functie licht schakelen.  

 
Afdekking DIP-schakelaar 
• Open eventueel het apparaat  
• Verwijder de afdekking van de DIP-schakelaar. 
 

 

                
 

Toetsen 
 
1-voudige toets 
Toets bezet 4 steekplaatsen 
Bedekt 3 tussenruimten 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-voudige toets 
Toets bezet 2 steekplaatsen 
Bedekt 1 tussenruimte 
 
 
 
4-voudige toets 
Toets bezet 1 steekplaats 
Bedekt geen tussenruimte 
 

 

    1-voudige toets  
 

    2-voudige toets 
 

    4-voudige toets 
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Toetsenlayout: DIP-schakelaar instellen 
Ieedere DIP-schakelaar staat voor een van de drie 
resp. zeven tussenruimten tussen twee 
steekplaatsen.  
 
Wanneer een toets een tussenruimte bedekt, dan 
moet de schakelaar op ON worden gezet. 
 
Bij een complete uitrusting met 4-voudige toetsen 
moeten alle DIP-schakelaars op OFF staan. 
 

 

  

Toetsenlayout activeren 
• Om de nieuwe toetsenlayout te activeren moeten de toetsen als beltoets worden 

geprogrammeerd (toekennen van een binnenstation). 
• Wanneer een 2-voudige of 1-voudige toets als lichttoets moet worden gebruikt, dan 

moet deze toets eerst als beltoets worden geprogrammeerd en daarna worden gewist. 
 
Toets instellen 
• Stel de DCM-toetsen in conform de configuratie. Let op de mechanische codering van 

de toetsen. Klik de toetsen met lichte druk vast. 
 

 

OFF: tussenruimte 
niet bedekt 

ON: tussenruimte 
bedekt

Niet 
b ikt

Schakelaar 8:  OFF  
Toetsenlayout bepalen 

OFF ON 
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Beltoetsprogrammering 

Basisprincipe 
• Alle apparaten op de TCS:BUS hebben een eenduidig serienummer.  
• Bij het programmeren van een beltoets wordt het serienummer aan een binnenstation 

toegekend en in de EEPROM van het buitenstation opgeslagen. Per beltoets kunnen 1 
of 2 binnenstations (serienummers) worden toegekend en opgeroepen. 

• Wanneer aan een beltoets geen serienummer is toegekend 
(uitleveringstoestand/gewist), dan kan door indrukken van de toets licht worden 
geschakeld. 

Programmeren van een beltoets 
Zorg dat de binnenstations op de TCS:BUS zijn aangesloten en dat de netvoeding is 
ingeschakeld (de LED op het voedings- en controle-eenheid brandt). 
 

! Voor het programmeren van een beltoets moet eerst de toetsenlayout worden 
ingesteld.  

! Voordat een al geprogrammeerde beltoets opnieuw kan worden 
geprogrammeerd, moet de programmering worden gewist. 

 
1  Beginnen 
 

  
 
 Kort indrukken LED knippert  

 
 
 

 

 

  
 
Buitenstation in programmeermodus: knippert, 
programmeermodus van de installatie is 
ingeschakeld. 

2a  Via spreektoets op het binnenstation  

  

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Spreektoets van het binnenstation 
kort indrukken (spreekverbinding 
met het buitenstation wordt 
gemaakt) 

 Toets kort indrukken  ... een positieve bevestigingstoon 
klinkt op het buiten- en  
binnenstation 1) 
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2b  Via etagetoets (binnenstation is niet toegankelijk) 

 
 

 
 

   

 
 
 

+ 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 
 

 

  

 

Etagetoets tweemaal na elkaar 
kort indrukken, er klinkt telkens 
een oproeptoon. 

 Toets kort indrukken  ... een positieve bevestigingstoon 
klinkt op het buitenstation en een 
oproeptoon op het binnenstation 1) 

     stappen herhalen, tot alle beltoetsen zijn geprogrammeerd 

3  Beëindigen 
 

  
 
 Kort indrukken             LED brandt  

 
 
 

 

 

 
 
Buitenstation in rustmodus 
Programmeermodus van de installatie is 
uitgeschakeld. 

 
1) Wanneer in plaats daarvan een ProgBlokk-toon is te horen, dan is het buitenstation voorzien van een 

programmeervergrendeling. De programmeervergrendeling kan alleen met het Inbedrijfname tool worden opgeheven. 
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Programmeren van een tweede binnenstation op een beltoets (paralleloproep) 
De paralleloproep roept 2 binnenstations op met de beltoets van het buitenstation. De 
etagetoets roept alleen het vast bedrade binnenstation op. 
Wanneer beltoetsen en etagetoets dezelfde functionaliteit hebben, dan moet de functie 
paralleltoekenning worden gebruikt. Hierbij reageren meerdere binnenstations zowel op 
dezelfde beltoets als ook op dezelfde etagetoets. De paralleltoekenning moet met het  
Inbedrijfname tool worden ingesteld.  
 

 
Opmerking: herhaald programmeren van een al geprogrammeerde beltoets verandert altijd alleen het tweede 
serienummer. Wilt u het eerst geprogrammeerde serienummer veranderen, dan moet u de beide serienummers wissen en 
aansluitend beide serienummers opnieuw programmeren. 

 1  Beginnen  
 

  
 
 Kort indrukken LED knippert  

 
 
 

 

 

  
 
Buitenstation in programmeermodus: knippert, 
programmeermodus van de installatie is 
ingeschakeld. 

2a  Via spreektoets op het binnenstation 

  

 

 
 
 

 

 ◄6s►
 

 

 
◄6s►

 

 

 

 

 
 

Spreektoets van het 
binnenstation kort 
indrukken 
(spreekverbinding met 
het buitenstation wordt 
gemaakt) 

 Toets net zolang indrukken, 
tot een Prog2-toon en  
een NoProg-toon en ... 

 ... een positieve 
bevestigingstoon op het 
buiten- en binnenstation 
klinken 1) 

Loslaten 

2b  Via etagetoets (binnenstation is niet toegankelijk) 

 
 

 

  

 
 
 
 

+ 
 

 

 

 

 
 
 

 

 ◄6s►
 

 

 
◄6s►

 

 
 

Etagetoets tweemaal na 
elkaar indrukken, er klinkt 
telkens een oproeptoon. 

 Toets net zolang indrukken, 
tot een Prog2-toon en  
een NoProg-toon en ... 

 ... een positieve 
bevestigingstoon klinkt op 
het buitenstation en een 
oproeptoon op het 
binnenstation 1) 

Loslaten 

     stappen herhalen, tot alle beltoetsen zijn geprogrammeerd 
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3  Beëindigen 
 

  
 
 Kort indrukken LED brandt  

 
 
 

 

 

 
 
Buitenstation in rustmodus 
Programmeermodus van de installatie is 
uitgeschakeld. 

 
1) Wanneer in plaats daarvan een ProgBlokk-toon is te horen, dan is het buitenstation voorzien van een 

programmeervergrendeling. De programmeervergrendeling kan alleen met het Inbedrijfname tool worden opgeheven. 

Wissen van de programmering 
Voordat een al geprogrammeerde beltoets opnieuw kan worden geprogrammeerd, moet 
de programmering worden gewist. 

1  Beginnen 
 

  
 
 Kort indrukken LED knippert 

 
 
 

 

 

  
 
Buitenstation in programmeermodus: knippert,  
programmeermodus van de installatie is 
ingeschakeld. 

2  Uitvoeren  
 

  

Indien beltoets 
geprogrammeerd: 
 

 ◄6s►  
 
Indien beltoets niet 
geprogrammeerd: 
 

◄6s►  
 

 
 
 

 

 

 

Zolang indrukken, tot na 6 s een wistoon klinkt 1)  Loslaten 

3  Beëindigen 
 

  
 
 Kort indrukken LED brandt  

 
 
 

 

 

 
 
Buitenstation in rustmodus Programmeermodus van 
de installatie is uitgeschakeld. 

1) Wanneer in plaats daarvan een ProgBlokk-toon is te horen, dan is het buitenstation voorzien van 
eenrogrammeervergrendeling. De programmeervergrendeling kan alleen met het Inbedrijfname tool worden 
opgeheven. 
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Parameter 
 

Instelbare parameters Fabrieksvoorinstelling Instelbaar met 
DIP-schakelaar 

Instelbaar met  
Inbedrijfname tool 

AS-adres Niet geblokkeerd  x 
Spreektijd 60 s x x 
Deuropenertijd 3 s x  
Bevestigingstoon soort  Standaard  x 
Bevestigingstoon volume Gemiddeld x  
Volume spreken Gemiddeld x  
Programmeervergrendeling aan/uit Uit  x 
Lichtschakelfunctie via de 
deuropenertoets van het binnenstation 
aan/uit 

Uit  x 

Spreken alleen bij actieve 
deurgereedheid aan/uit Uit  x 

Buitenlichtafhankelijke schakeldrempel 
voor de lichtautomaat  Gemiddeld x  

AS-adres instellen en blokkeren 
Bij gebruik van meerdere buitenstations moet voor ieder buitenstation een individueel AS-
adres (0 - 63) worden ingesteld. Daardoor wordt een eenduidige toekenning van de 
buitenstations gerealiseerd. 

Programmeervergrendeling instellen en opheffen 
Bij een ingestelde programmeervergrendeling kunnen de beltoetsen niet worden 
geprogrammeerd. De programmavergrendeling moet worden opgeheven voordat opnieuw 
kan worden geprogrammeerd.  
Met het opheffen van de programmeervergrendeling worden ook de functies 
lichtschakelfunctie en spreken bij actieve deurgereedheid opgeheven en worden de 
bevestigingstonen naar de uitgangsstand teruggezet. 

Lichtschakelfunctie 
Maakt de dubbele bezetting van de deuropenertoets op de binnenstations mogelijk. Bij 
geactiveerde lichtschakelfunctie wordt alleen bij een actieve spreekverbinding openen van 
de deur aangestuurd. Zonder spreekverbinding wordt het licht geschakeld. De functietoets 
van het binnenstation blijft op die manier vrij voor andere functies. 

Lichtautomaat 
Licht schakelen bij het aanbellen afhankelijk van de helderheid.  
De functie kan worden gedeactiveerd, in 6 niveaus worden aangepast of afhankelijk van 
de helderheid scchakelen. 

Licht schakelen 
Met niet geprogrammeerde beltoetsen of de F-toets op binnenstations kan handmatig de 
verlichting worden ingeschakeld. 
Bij uitlevering is de functietoets van het binnenstation met deze functie bezet. 



    

19 

Naamplaatverlichting 
Schakelen van de naamplaatverlichting afhankelijk van de helderheid. 
Bij uitlevering altijd aan. 
 
 

Parameter instellen met DIP-schakelaar 
 

1. Parameter kiezen  
Schakelaar 1, 2 en 3 zodanig instellen, dat de parameter die 
moet worden gewijzigd is gekozen 
(zie Fehler! Ungültiger Eigenverweis auf Textmarke.).     
 

 
1  2  3 

2. Waarde instellen  
De schakelaars 4, 5 en 6 moeten overeenkomstig de 
gewenste waarde worden ingesteld. 
  

4  5  6 

3. Parametermodus activeren 
Stel de schakelaar 8 in op ON.  
Naamplaatverlichting knippert snel  
(0,125 s aan / 0,125 s uit) 

 

 

 

 

4. Parameter overnemen 
Door indrukken van een willekeurige beltoets wordt voor de 
ingestelde parameter de gewenste waarde opgeslagen.  
Ter bevestiging klinkt een bevestigingstoon. 
                    

5. Deactiveren parametermodus 
Zet de schakelaar 8 op OFF. 
Naamplaatverlichting: AAN. 
 
Opmerking: 
voor overige parameterinstellingen stappen 1 – 5  
herhalen. Anders verder met punt 6. 
 

 

 

 

 

6. Instellen van de oorspronkelijke toetsenlayout  
Na het instellen van de parameters de DIP-schakelaar weer 
conform de toetslayout instellen.  
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Tabel DIP-schakelaar parameterinstelling 

 

1 2 3 Parameter 
OFF OFF OFF Totaal volume-MIC/LSP (Lst) 
ON OFF OFF Volumebevestiging  (LsQ) 
OFF ON OFF Tijd-deuropener  (tTö) 
ON ON OFF Tijd-spreken  (tSp) 
OFF OFF ON Drempel lichtautomaat  (SLi) 
ON OFF ON Drempel-naamplaatverl. (sNB) 
OFF ON ON Vrij Pa

ra
m

et
er

ke
uz

e 
ON ON ON Vrij 

 
4 5 6 LSt LSQ tTÖ TSp sLi sNB

OFF OFF OFF MIN MIN 0,5s 15s UIT UIT 
ON OFF OFF 1 1 1s 30s   
OFF ON OFF 2 2 2s 45s 2 2 
ON ON OFF 3 3 3s 60s 3 3 
OFF OFF ON 4 4 4s 75s 4 4 
ON OFF ON 5 5 5s 90s 5 5 
OFF ON ON 6 6 6s 105s   Pa

ra
m

et
er

w
aa

rd
e 

ON ON ON MAX MAX 7s 135s AAN AAN 
 

 7 niet bezet 
 

8 DIP-schakelaarfunctie 
ON Parameters instellen  

 

OFF Toetsenlayout bepalen  
 
 
Afkortingen: 
Lst  Totaal volume microfoon / luidspreker 
LsQ  volume bevestigingstonen 
tTö  Deuropenertijd voor een aangesloten deuropenerrelais art.nr.: TKTR24EB 
tSp Spreektijd tot automatisch uitschakelen van de spreekverbinding 
SLi  Schakeldrempel voor de lichtautomaat 
sNB Drempel naamplaatverlichting 
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Beletteren van de naamplaat 
 

Gebruik het JUNG beletteringstool voor het beschrijven van de naamplaat van uw 
buitenstation. U vindt deze op internet onder: 
www.jung-label.de. 
1. Kies in het veld "Template" het artikelnummer van uw buitenstation,  

bijv. TK AS AL 114 A WW. Voer uw model uit naar wens. 
2. Druk met een laserprinter de naamplaat af op het meegeleverde speciale folie art.nr. TK 

60 FO.  
3. Plaats de folie in de naamplaat. 
 

! Gebruik a.u.b. uitsluitend de meegeleverde folie voor het beletteren van de 
naamplaten. Jung art.nr.: TK 60 FO. 

Storingen herkennen, weergeven en opvragen 
• Storingen worden optisch en akoestisch gesignaleerd (eenmalige storingstoon en 

constant flitsen van de LED's) 
• Door indrukken van een willekeurige beltoets kan het soort storing worden opgevraagd, 

de storingstoon wordt opnieuw gegeven. 

Storingen herkennen en weergeven 

Oorzaken storing 
Weergave 
naamplaatverlichti
ng 

 Storingst
oon Oplossing 

EEPROM ontbreekt 
 EEPROM plaatsen,  

netspanning opnieuw inschakelen! 

a- en P-ader verwisseld 
 a- en P-ader verwisselen, na enkele 

seconden apparaat weer in rustmodus. 

a-ader niet aangesloten 
 a-ader aansluitena- en P-ader 

verwisselen, na enkele seconden 
apparaat weer in rustmodus. 

Toets klemt 
(> ca. 20 s ingedrukt) 

 

 
 

Buitenstation in 
foutmodus: flitst 

 Toets losmaken, na enkele seconden 
apparaat weer in rustmodus. 
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Begrippen 
 

AS-adres Elk buitenstation heeft een eigen stationsadres AS.  
Hierdoor is een oproeponderscheid bij meerdere buitenstations 
mogelijk. Selectief spreken met het oproepende station en ook een 
selectieve deuropening, bijv. hoofdentree en zij- of achteringang is 
mogelijk.  

Standby bedrijf Een oproep is geplaatst, de oproeptoon klinkt. Aanvullend wordt de 
oproep optisch getoond, de LED op de spreektoets knippert. Met 
een toetsbediening kan een gesprek naar het oproepende buiten- 
of binnenstation opgebouwd worden.  

Synchroonspreken  
(duplex) 

Gelijktijdige spraakoverdracht in beide richtingen. 

Hoofd-deuroproep Bij een druk op de beltoets wordt een deuroproep op het 
toegewezen binnenstation geplaatst.  Een beltoets kan bij max. 
twee binnenstations (paralleloproep) een hoofd-deuroproep 
plaatsen. 

Interne oproep Een binnenstation kan via de functietoets een toegewezen 
binnenstation aanroepen en een interne spreekverbinding tot stand 
brengen. 

Lichtautomatiek Helderheidsafhankelijk de verlichting inschakelen bij aanbellen. De 
lichtwaarde is instelbaar.  

Licht inschakelen Met niet geprogrammeerde beltoetsen of de F-toets op 
binnenstations kan handmatig de verlichting worden ingeschakeld. 
In de fabrieksstand is de F-toets van het binnenstation aan deze 
functie toegewezen. 

Lichtschakelfunctie 
 
 
Programmeren via de 
voedings- en controle-
eenheid. 

Optie voor dubbelfunctie van de deuropenertoets op 
binnenstations. Bij geactiveerde lichtschakelfunctie wordt alleen bij 
een actieve spreekverbinding een deuropener aangestuurd. 
Zonder spreekverbinding wordt de verlichting geschakeld. De F-
toets op de binnenstations is dan beschikbaar voor een andere 
functie. 

Paralleloproep Een tweede binnenstation aan een reeds geprogrammeerde 
beltoets koppelen. 

Paralleltoewijzing 
 

Er kunnen meerdere binnenstations op dezelfde beltoets en 
dezelfde etagetoets reageren. Verdere stations reageren op alle 
oproepen op dezelfde wijze als het eerste binnenstation.  

Programmeermodus Bedrijfsstand van het apparaat, waarin de toewijzing van 
beltoetsen aan de binnenstations mogelijk is. 

Programmeervergren
deling 

Beschermt de installatie tegen onbevoegde programmering. 
Bij een ingestelde programmeervergrendeling kunnen de 
beltoetsen niet worden geprogrammeerd.  

Bevestigingstoon  Akoestische terugmelding 

Rustmodus Het apparaat wacht op een deuroproep of bediening van de 
bewoner. 

Oproep omleiding 
 

Een binnenkomende deuroproep wordt bij actieve oproep 
omleiding naar een ander binnenstation doorgeschakeld. 
Deze functie is met de functietoets op het binnenstation in- en 
uitschakelbaar. De bij de functietoets behorende LED toont de 
actuele stand (aan = oproep omleiding actief, uit = normaal bedrijf).
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Spreekmodus Door bediening van de spreektoets wordt de spreekverbinding tot 
stand gebracht. De LED van de spreektoets brandt. 
Kan de spreekmodus niet tot stand worden gebracht (bezet) dan 
knippert de LED. 
Na afloop van de spreektijd, bediening van de deuropener of 
opnieuw bedienen van de spreektoets schakelt het apparaat terug 
naar de rustmodus. 

Spreken alleen bij 
actieve 
deurgereedheid 

Een spreekverbinding kan alleen na een voorafgaande deuroproep 
tot stand worden gebracht.  

Spreektijd De tijd waarbij de spreekverbinding na een oproepbevestiging actief 
blijft. Daarna wordt de verbinding automatisch verbroken. Instelbaar.

Stuurfunctie Stuurcommando voor aansturen van een TCS:BUS-relais 

Sub-deuroproep Met de sub-deuroproep is het mogelijk tot 4 extra beltoetsen aan 
een binnenstation toe te wijzen. Elke beltoets krijgt zo een eigen 
beltoon toegewezen. Een eigen beltoon voor elk gezinslid wordt zo 
mogelijk.  

Deuropenerautomaat  
 

Bij bedienen van de beltoets wordt de deuropener automatisch 
geactiveerd.  
Deze functie is met de functietoets op het binnenstation in- en 
uitschakelbaar. De bij de functietoets behorende LED toont de 
actuele stand (aan = deuropenerautomaat actief, uit = normaal 
bedrijf). 

Deuropenertijd Tijd van de activering van de deuropener, instelbaar. 

Algemeen over 
kabelinstallatie in 
DCM-audio-
installaties 

Opslaan en oproepen van een gesproken bericht van max. 30 s 
lang. 

Algemeen betreffende kabelinstallatie in DCM-audio-installaties 
De kabelinstallatie wordt bepaald door de bouwkundige omstandigheden en is alleen voor 
wat betreft de lengte begrensd.  
 

• Bij de keuze van de kabellengte aanhouden: de 
lusweersand mag max. 20 Ω zijn (tabel)  

• Voor het aanhouden van de max. toegestane 
lusweerstand kan de aderdiameter worden 
verdubbeld, d.w.z. voor één ader worden twee 
geleiders gebruikt (afbeelding). De aders 
moeten worden getwist. 

• Bij gebruik van afgeschermde kabel: 
afscherming onderling verbinden en bij voeding 
eenzijdig op massa (b-ader) aansluiten. 

• Lijn- of stervormige bedrading 

 
 
Tabel: lusweerstanden 
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Kabeldiameter Kabellengte in m 
0,6 mm 0,8 mm 

 Lusweerstand in Ω 
10 1,22 0,69 
20 2,45 1,38 
30 3,67 2,07 
40 4,90 2,76 
50 6,12 3,44 
60 7,35 4,13 
70 8,57 4,82 
80 9,80 5,51 
90 11,02 6,20 

100 12,24 6,89 
150 18,37 10,33 
200 24,49 13,78 
250  17,22 
300  20,66 

 

Lusweerstand principe Lusweerstand meting 

Regel: 
een TCS:BUS-apparaat mag niet verder dan 20 Ohm 
van de voedings- en besturingseenheid verwijderd 
liggen. 

Regel:  
230 V / 50 Hz van de VS uitschakelen.  
a-b kortsluiting op VS aanbrengen.  
Alle andere apparaten storen de meting niet en 
kunnen aangesloten blijven. 

20 Ohm: 
160 m kabellengte AS-VS (IS-VS) bij Ø 0,6 mm 
diameter 
300 m kabellengte AS-VS (IS-VS) bij Ø 0,8 mm 
diameter 

AS. buitenstation 
IS:  binnenstation 
VS: voedings- en controle-eenheid 

a, b hier  
kortsluiten 
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Technische gegevens 
 

Voedingsspanning: +24 V DC ± 8 % (voedings- en controle-eenheid) 
 24 V (a-b) / 26 V (P-b) in rust 
Afmeting, 1 - 4 voudig (B x H x D):  
 Voorplaat 178,5 x 226 x 4 mm (Materiaaldikte incl dichting) 
 DCM inbouwbehuizing 134 x 183 x 40 mm 
 
Afmeting, 2 - 8 voudig (B x H x D):  
 Voorplaat 178,5 x 314 x 4 mm (Materiaaldikte incl dichting) 
 DCM inbouwbehuizing 134 x 271 x 40 mm 
 
Tekstveld (B x H ):  
 1 - 4voudig 71 x 85 mm  
 2 - 8 voudig 71 x 173 mm 
Ingangsstroom  I(a) = 0,1 mA, I(P) = 18 mA in rust 
Max. ingangsstroom: I(amax) = 14 mA, I(Pmax) = 66 mA 
Beschermingsklasse: IP44, conform DIN EN 50486 
Toegestane omgevingstemperatuur:  -20 °C ... +50 °C 
Bedrijfsvochtigheid: 0 ... 80 % R.V. 
Montagehoogte: aanbeveling 1,50 m 

Reiniging 
 

! Voorkom dat water het apparaat binnendringt! 
Gebruik geen scherpe en krassende reinigingsmiddelen! 

 

Gebruik een droge of iets vochtige doek om het apparaat schoon te maken. 
Gebruik een mild huishoudelijk reinigingsmiddel om sterkere vervuilingen te verwijderen.  
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Garantie 
 

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 
Verzendt het apparaat s.v.p. vrij van porto met een beschrijving van de fout aan 
onze centrale klantenservice: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Service-Line: 0 23 55. 80 65 51 
Telefax: 0 23 55. 80 61 89 
E-mail: mail.vki@jung.de 

Techniek (DCM) 
Service-Line: 0 23 55. 80 65 52 
Telefax: 0 23 55. 80 62 55 
E-mail: mail.vkm@jung.de 
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Vertegenwoordiging voor Nederland:  
HATEHA elektrotechnische handelsonderneming 
Postbus 111 2394 ZG Hazerswoude-rd 
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