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Informatie over deze handleiding
Op de pagina's 35 en 36 vindt u een verklaring van de gebruikte begrippen in deze
handleiding. Leest u dit zorgvuldig door voordat u begint met het programmeren
van het binnenstation.

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 telecommunicatiekabels, bijv. J-Y (St) Y met 0,8 mm diameter,
Door aanvullende bliksembeveiligingsmaatregelen moet worden gewaarborgd, dat op

! de TCS:BUS-aders a en b een spanning van 32 V DC niet wordt overschreden.
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Correct gebruik
Toepassing
• Akoestische en optische signalering van interne oproepen en oproepen aan de deur.
• Synchroonspreken in hoogwaardige kwaliteit (vol duplex)
• Deuropenerfunctie
• Licht schakelen
• Voor de programma’s AS 500, A creation en CD 500 is het afdekraam geïntegreerd.
Voor LS programma's te combineren met 2- tot 5-voudige afdekramen uit de LS range
of 2- tot 3-voudige afdekramen uit Flat Design.
Korte beschrijving
• Vol duplexbedrijf
• Hoogwaardige audiokwaliteit met actieve ruisonderdrukking (Noise- en Line-EchoCancellation)
• AEC (Acoustic Echo Cancellation), elektronische methode voor akoestische
echoreductie
• Automatisch aanpassen op omgevingsfactoren en invloeden op het net
• Hoogwaardig geluid en grote luidsprekerdynamiek
• Geoptimaliseerde akoestiek door toepassing van basreflextechniek
• Synchroonspreken (hands free)
• Spreekvolume handmatig instelbaar
• Intern oproepen
• Automatisch synchroonspreken na interne oproep
• Deuropenertoets
• Deuropenerautomaat
• Automatische etagedeuropener
• Functietoets als lichtschakelaar uitgevoerd (basisinstelling)
Alternatief: interne oproep, oproep omleiding, deuropenerautomaat, stuurfunctie
• Spraakmemofunctie voor opslaan van een bericht van max. 30 s lang
• 15 oproeptonen (polyfoon, real-sound)
• 1 individuele oproeptoon kan via de interne microfoon worden opgenomen
• Akoestisch onderscheid tussen voordeur-, etagedeur- en interne oproep
• 4 belknoppen van het buitenstation kunnen aan 4 verschillende tonen op het
binnenstation worden toegekend (tussendeuroproeptoon)
• Akoestisch deuroproep van 2 buitenstations
• Volume oproeptoon handmatig instelbaar
• Oproeptoon mute met optische indicatie
• Parallel oproepen inschakelbaar
• Geïntegreerde aansluiting voor etagetoets
• Optische signalering van deuroproep
• Optische bezetindicatie bij bestaande spreekverbinding
• Meeluisterblokkering
• Automatische gespreksuitschakeling
• Aansluiting: 3-draadstechniek
• Elektret-condensatormicrofoon
• Audio- en video-binnenstations zijn binnen één installatie combineerbaar

4

Overzicht
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1
1 Microfoon

5

2

2 Oproeptoon
toets/
volume
3 Functietoets

3

6

4 Luidspreker
5 Spreektoets
6 Deuropenertoets

Indicaties: LED's en hun functies

a

f

b

g

c
d
e

a
b
c
d

Rood
Rood
Blauw
Rood

e

Rood

f Rood
g Groen

h

h Rood

Instelling oproeptoon
Oproeptoon uit/aan
Bedrijfsindicatie
Instelling functietoets
Oproep omleiding /
deuropenerautomaat
geactiveerd of interne
oproep verzonden
Memo-signalering
Spreken-, bezet-,
deuroproepindicatie
Deuropener
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Display- en bedieningselementen
Oproeptoon
toets

Indicatie
LED (b)
Spreektoets

Indicatie
LED groen (g)
LED rood (f)

•
•
•
•

Volume oproeptoon instellen
Oproeptoon uitschakelen
Spreekvolume instellen
Activeren instelling voor oproeptonen

Brandt: oproep uitgeschakeld
• Gespreksverbinding (synchroonspreken), gesprek
beëindigen
• Opnemen/oproepen spraakmemo
•
•
•
•
•

(g) uit:
(g) brandt
(g) knippert
(g) knippert snel
(f) knippert:

rustmodus
spreekmodus
bij binnenkomende deuroproep
bezetindicatie (spreekkanaal bezet)
spraakmemofunctie, nieuw bericht

Functietoets

• Activeren van de ingestelde functie
• Activeren instelling voor de functietoetsen

Indicatie
LED (e)

• (e) brandt
• (e) knippert:

oproep omleiding of
deuropenerautomaat is geactiveerd
interne oproep gezonden

Deuropenertoets • Deuropener (en licht, wanneer de lichtschakelfunctie is
geactiveerd)
Indicatie
LED brandt: ca. 3 s lang bij bedienen van de deuropener
LED (h)
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LED blauw

Bedrijfsindicatie

Indicatie
LED (c)

Bedrijfsgereed

Montage en installatie
Schakelvoorbeeld
A.u.b. rekening houden met kabellengten en lusweerstanden.

Binnenstation

Etagetoets

Binnenstation
Etagetoets

Buitenstation

Voedingsen controlemodule
Deuropener relais
en verlichting

Aansluitschema
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Montage
• Montage in inbouwdoos conform DIN 49 073.
Draagring niet stucen, behangen of verven.
• Aansluiting: zie schakelvoorbeeld.
Montage

Inbouwmodule
(achteraanzicht)

3
1

Inbouwdoos

4

Tekst voor
aansluitklem

5

2
7
Combi-etiket met
serienummer

6

1 draagring, 2 doosschroeven, 3 afdekraam, 4 aansluitklem, 5 elektronicamodule, 6 kunststof schroeven, 7
toetsen

Kabels aansluiten
Kabeltype: telecomkabel J-Y (St) Y met paarsgewijs getwiste aders. De standaard
diameter is 0,6 mm of 0,8 mm.
• Verwijder de opsteekbare aansluitklem (4).
• Sluit de kabels aan op de steekklem conform het opschrift (A B E P) op de achterzijde
van het apparaat.
Monteren
• Bij de montage in slechts één inbouwdoos moeten de kunststof schroeven (6) in de
wand worden verzonken, bijv. met een gat ø 6 x10 mm. U kunt de draagring gebruiken
als sjabloon als sjabloon.
• Bevestig de draagring (1) met de beide meegeleverde doosschroeven (2) op de
inbouwdoos.
• Plaats het afdekraam (3) op de inbouwunit (5) en steek de aansluitklem (4) weer in de
daarvoor bestemde opening.
• Druk de inbouwmodule met afdekraam in de draagring tot deze vastklikt.
• Bevestig de inbouwunit (5) met de beide meegeleverde kunststof schroeven (6) op de
draagring (1). De kunststof schroeven slechts licht aandraaien.
• Klik de toetsen (7) vast volgens de afbeelding in het overzicht op pag. 5.
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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
• Zie voor het programmeren van de installatie de handleiding van het buitenstation.

Apparaatinstellingen
Opslaan van de instellingen
Het binnenstation is voorzien van een EEPROM. Na uitval van de voedingsspanning
blijven opgeslagen in de EEPROM: gekozen oproeptoon, volume
oproeptoon/uitschakeling oproeptoon, interne oproepbestemming, activeren oproep
omleiding, de deuropenerautomaat, functies besturingsfunctie of licht schakelen,
opgenomen berichten.
Voorinstellingen af fabriek
Spreektijd begrenst op
Time-out instelmodus
Knipperen van de groene LED, bij
"spreekkanaal bezet" bij indrukken van de
spreektoets
Interne bedrijfsgereedheid

ca. 1 min.
ca. 8 s
3x
ca. 30 s

Legenda
Bevestigingstoon
Oproeptoon
LED knippert langzaam: 0,5 s AAN / 0,5 s UIT
LED knippert snel: 0,125 s AAN / 0,125 s UIT
LED brandt
LED flitst: 0,5 s AAN / 1,5 s UIT
LED uit
Toets (midden) kort indrukken
Kort indrukken op drukpunt van de toets
Toets indrukken, tot ...
Toets loslaten
Weergave luidspreker binnenstation
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Stem, bericht spreken

Functietoets instellen
Aan de functietoets kan een functie worden toegewezen.
Bovendien kan een extra functie worden ingesteld:
• Deuropenerautomaat met extra functie automatische etagedeuropener of
• Automatisch synchroonspreken na interne oproep
Interne oproep instellen
Voorbereiding
DCM-installatie staat in de rustmodus

Op het doel-binnenstation (IS2):
Spreektoets kort indrukken.
Activeren instelmodus op binnenstation (IS1)
• Functietoets net zolang indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• LED knippert snel.
Loslaten
LED knippert snel.
• Functietoets ONDER kort indrukken.
• Een bevestigingstoon klinkt.
LED brandt ca. 3 s
en gaat daarna uit.
Op het doel-binnenstation (IS2):
Wanneer de groene LED brandt
Spreektoets kort indrukken.
Groene LED gaat uit
Na 60 s gaat het doelbinnenstation (IS2) automatisch
in de rustmodus.
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Door indrukken van de functietoets (IS1) kan nu het doelbinnenstation (IS2) worden
opgeroepen.
Oproep omleiding instellen
Voorbereiding
DCM-installatie staat in de rustmodus

Op het doel-binnenstation (IS2):
Spreektoets kort indrukken.
Activeren instelmodus op binnenstation (IS1)
• Functietoets net zolang indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• LED knippert snel.
Loslaten
LED knippert snel.
• Functietoets LINKS kort indrukken
• Een bevestigingstoon klinkt.
LED brandt ca. 3 s
en gaat daarna uit.
Op het doel-binnenstation (IS2):
Wanneer de groene LED brandt
Spreektoets kort indrukken.
Groene LED gaat uit
Na 60 s gaat het doelbinnenstation (IS2) automatisch
in de rustmodus.
Door indrukken van de functietoets (IS1) kan nu de doorschakeling van een oproep aan
het doelbinnenstation (IS2) worden geactiveerd/gedeactiveerd.
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Deuropenerautomaat instellen
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Functietoets net zolang indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• LED knippert snel.
Loslaten
LED knippert snel.
• Functietoets BOVEN kort indrukken.
• Een bevestigingstoon klinkt.
LED brandt ca. 3 s
en gaat daarna uit.
Door indrukken van de functietoets kan nu de deuropenerautomaat worden
geactiveerd/gedeactiveerd.
Stuurfunctie 8 instellen
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Functietoets net zolang indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• LED knippert snel.
Loslaten
LED knippert snel.
• Functietoets RECHTS kort indrukken.
• Een bevestigingstoon klinkt.
LED brandt ca. 3 s
en gaat daarna uit.
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Door indrukken van de functietoets kan nu een stuurfunctie 8 worden gezonden.

Licht schakelen instellen
Door de fabrieksinstelling te laden wordt de functietoets teruggezet naar de functie "licht
schakelen".
Fabrieksinstelling laden
Opgelet, alle uitgevoerde instellingen en
programmeringen worden teruggezet!
• Oproeptoon toets en functietoets net zolang
indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• LED brandt ca. 3 s
en gaat daarna uit.

• Het apparaat gaat terug naar de rustmodus.
Loslaten.
De functietoets is weer bezet met de functie licht
schakelen.
Door indrukken van de functietoets kan nu het licht worden geschakeld.
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Instellen van de functietoets met het serviceapparaat
Een instelling moet eenmalig met het commando *95#Ser.-Nr.# worden geïnitieerd.
Initiëren van de instelprocedure
Oproep omleiding
Deuropenerautomaat
Interne oproep
Stuurfunctie 8
Paralleltoewijzing
Voorbeeld:
Buitenstation

Etagetoets

IS (228515) is aan een beltoets van het buitenstation toegekend. IS (228520) moet
parallel aan de IS (228515) worden toegekend.
Daarmee reageert IS (228520) op alle oproepen op IS (228515).
*99 # 228520 # 228515 #
Opmerking:
opheffen van de paralleltoewijzing aan serienummer met ParSNr 0.
* 99 # 228520 # 0 #

Ser.nr.
DoelSnr
IntSNr.
ParSNr.
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=
=
=
=

het serienummer van het nieuw te configureren binnenstation
het serienummer van het doelbinnenstation van de oproep omleiding
het serienummer van het binnenstation, die opgeroepen moet worden
het serienummer voor het apparaat, aan welke het nieuwe binnenstation moet worden
toegekend

Extra functies instellen
Een van beide functies kan extra worden ingesteld.
Automatisch synchroonspreken na interne oproep
Bij een binnenkomende interne oproep wordt automatisch de vrijspreekfunctie
geactiveerd. Vanaf het oproepende binnenstation kan worden gesproken, zonder dat op
het opgeroepen binnenstation het gesprek wordt aangenomen.
(Deze functie wordt op het ontvangende binnenstation ingesteld.)
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Houdt de functietoets langer dan 12 s ingedrukt.
• Na ca. 8 s klinkt een bevestigingstoon,
LED knippert snel.
• Na nogmaals 4 s klinkt een tweede
bevestigingstoon,
de LED van de oproeptoon toets flitst.
• Loslaten.
• Functietoets RECHTS kort indrukken.
• Een bevestigingstoon klinkt.
LED brandt ca. 3 s
en gaat daarna uit.
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Etagedeuropener-functie stuurfunctie 11
Wanneer op de functietoets de functie deuropenerautomaat (bijv. voordeur in
artsenpraktijk) is geprogrammeerd, dan kan door het indrukken van de etagetoets een
binnendeur (bijv. toegangsdeur van de praktijk) worden geopend.
Bij geactiveerde deuropenerautomaat wordt via de stuurfunctie 11 een extra
deuropenerrelais aangesproken.
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Houdt de functietoets langer dan 12 s ingedrukt.
• Na ca. 8 s klinkt een bevestigingstoon,
LED knippert snel.
• Na nogmaals 4 s klinkt een tweede
bevestigingstoon,
de LED van de oproeptoon toets flitst.
• Loslaten.
• Functietoets LINKS kort indrukken
• Een bevestigingstoon klinkt.
LED brandt ca. 3 s
en gaat daarna uit.

Door indrukken van de functietoets kan nu de automatische deur- en etagedeuropener
samen worden geactiveerd/gedeactiveerd.

Extra functies terugzetten
Door de fabrieksinstelling te laden worden de extra functies teruggezet.
Opgelet, alle uitgevoerde instellingen en programmeringen worden teruggezet!
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Instellingen
Legenda
Bevestigingstoon
Oproeptoon
LED knippert langzaam: 0,5 s AAN / 0,5 s UIT
LED knippert snel: 0,125 s AAN / 0,125 s UIT
LED brandt
LED flitst: 0,5 s AAN / 1,5 s UIT
LED uit
Toets (midden) kort indrukken
Kort indrukken op drukpunt van de toets
Toets indrukken, tot ...
Toets loslaten
Weergave luidspreker binnenstation
Stem, bericht spreken
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Spreekvolume instellen
Het apparaat moet zich in de spreekmodus bevinden.
Het spreekvolume is instelbaar in 8 niveaus:
Spreekvolume luider
• Oproeptoon toets BOVEN kort indrukken (ca. 1 s).
• Het spreekvolume wordt verhoogd.

Spreekvolume minder luid
• Oproeptoon toets ONDER kort indrukken (ca. 1 s).
• Het spreekvolume wordt verlaagd.
Herhaal deze procedure net zo vaak tot het gewenste
volume is bereikt.
Middenwaarde instellen (= fabrieksinstelling)
• Oproeptoon toets LINKS of RECHTS kort indrukken.
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Volume van de spraakrecorder instellen
• Start de weergave van een bericht (zie
Spraakmemofunctie: bericht opnemen, afluisteren en
wissen, pag. 33)
Het spreekvolume is instelbaar in 8 niveaus:
Spreekvolume luider
• Oproeptoon toets BOVEN kort indrukken (ca. 1 s).
• Het spreekvolume wordt verhoogd.

Spreekvolume minder luid
• Oproeptoon toets ONDER kort indrukken (ca. 1 s).
• Het spreekvolume wordt verlaagd.
Herhaal deze procedure net zo vaak tot het gewenste
volume is bereikt.
Middenwaarde instellen (= fabrieksinstelling)
• Oproeptoon toets LINKS of RECHTS kort indrukken.

Volume oproeptoon instellen
Het apparaat staat in de rustmodus.
Het oproeptoonvolume voor alle oproeptonen is
instelbaar in 8 niveaus:
Volume oproeptoon luider
• Oproeptoon toets BOVEN kort indrukken (ca. 1 s).
• De ingestelde oproeptoon klinkt.
• Het volume is nu een niveau luider ingesteld.

Volume oproeptoon minder luid
• Oproeptoon toets ONDER kort indrukken (ca. 1 s).
• De ingestelde oproeptoon klinkt.
• Het volume is nu een niveau minder luid ingesteld.
Herhaal deze procedure net zo vaak tot het gewenste
volume is bereikt.
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Oproeptoon uit/aan
Het apparaat staat in de rustmodus.
Oproeptoon uit
• Oproeptoon toets LINKS of RECHTS kort indrukken.

De LED brandt, de oproeptoon is uitgeschakeld.

Oproeptoon aan
• Oproeptoon toets LINKS of RECHTS kort indrukken.
• De LED gaat uit, de oproeptoon is weer
ingeschakeld.
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Keuze oproeptoon
In een DCM-installatie kunnen meerdere buitenstations worden aangesloten, bijv. bij
gebouwen met meerdere ingangen. Op het binnenstation kan men aan de buitenstations
verschillende deuroproeptonen toekennen. Alleen aan het eerste buitenstation kan een
unieke hoofdoproeptoon worden toegekend. Voor alle andere buitenstations wordt een
tweede oproeptoon toegekend, die voor alle andere buitenstations gelijk is.
Hoofd-deuroproeptoon 1 (AS = 0)
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Oproeptoon toets indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• De LED knippert snel.

Loslaten.
De LED BOVEN de oproeptoon toets knippert snel.
• Oproeptoon toets BOVEN kort indrukken.
• De volgende oproeptoon klinkt.
Deze oproeptoon is gekozen als
hoofddeuroproeptoon 1.
Procedure net zo vaak herhalen, tot de gewenste
oproeptoon is geselecteerd.
Het apparaat keert na 8 s automatisch terug naar de
rustmodus. De LED gaat uit
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Hoofd-deuroproeptoon 2 (AS > 0)
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Oproeptoon toets indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• De LED knippert snel.

Loslaten.
• De LED BOVEN de oproeptoon toets knippert snel.
• Oproeptoon toets ONDER kort indrukken.
• De volgende oproeptoon klinkt.
Deze oproeptoon is gekozen als
hoofddeuroproeptoon 2.
Procedure net zo vaak herhalen, tot de gewenste
oproeptoon is geselecteerd.
Het apparaat keert na 8 s automatisch terug naar de
rustmodus. De LED gaat uit
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Interne oproeptoon
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Oproeptoon toets indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• De LED knippert snel.

Loslaten.
De LED BOVEN de oproeptoon toets knippert snel.
• Oproeptoon toets LINKS kort indrukken.
• De volgende oproeptoon klinkt.
Deze oproeptoon is gekozen als interne
oproeptoon.
Procedure net zo vaak herhalen, tot de gewenste
oproeptoon is geselecteerd.
Het apparaat keert na 8 s automatisch terug naar de
rustmodus. De LED gaat uit
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Etageoproeptoon
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Oproeptoon toets indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• De LED knippert snel.

Loslaten.
De LED BOVEN de oproeptoon toets knippert snel.
• Oproeptoon toets RECHTS kort indrukken.
• De volgende oproeptoon klinkt.
Deze oproeptoon is gekozen als etageoproeptoon.
Procedure net zo vaak herhalen, tot de gewenste
oproeptoon is geselecteerd.
Het apparaat keert na 8 s automatisch terug naar de
rustmodus. De LED gaat uit

Einde van de instelmodus
Het apparaat keert na 8 s automatisch terug naar de rustmodus. De LED gaat uit.
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Oproeptoonkeuze sub-deuroproeptonen
Opmerking:
Het programmeren van de beltoets van een buitenstation met sub-deuroproep is alleen
mogelijk met het serviceapparaat (zie daarvoor de productinformatie serviceapparaat TKSERVICE, Programmeren en wissen van beltoetsen)
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Houdt de oproeptoon toets langer dan 12 s
ingedrukt.
• Na ca. 8 s klinkt een bevestigingstoon,
LED knippert snel ...

• Na nogmaals 4 s klinkt een tweede
bevestigingstoon,
de LED flitst.

• Loslaten.
Het apparaat is gereed voor de hierna beschreven
keuze:
Keuze sub-deuroproeptoon 1 (serienr. + 1)
De LED flitst.
• Oproeptoon toets BOVEN kort indrukken.
• De volgende oproeptoon klinkt.
Deze oproeptoon is gekozen als subdeuroproeptoon 1.
Procedure net zo vaak herhalen, tot de gewenste
oproeptoon is geselecteerd.
Keuze sub-deuroproeptoon 2 (serienr. + 2)
De LED flitst.
• Oproeptoon toets ONDER kort indrukken.
• De volgende oproeptoon klinkt.
Deze oproeptoon is gekozen als subdeuroproeptoon 2.
Procedure net zo vaak herhalen, tot de gewenste
oproeptoon is geselecteerd.
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Keuze sub-deuroproeptoon 3 (serienr. + 3)
De LED flitst.
• Oproeptoon toets LINKS kort indrukken.
• De volgende oproeptoon klinkt.
Deze oproeptoon is gekozen als subdeuroproeptoon 3.
Procedure net zo vaak herhalen, tot de gewenste
oproeptoon is geselecteerd.
Keuze sub-deuroproeptoon 4 (serienr. + 4)
De LED flitst.
• Oproeptoon toets RECHTS kort indrukken.
• De volgende oproeptoon klinkt.
Deze oproeptoon is gekozen als subdeuroproeptoon 4.
Procedure net zo vaak herhalen, tot de gewenste
oproeptoon is geselecteerd.
Beëindigen van de instelmodus
Het apparaat keert na 8 s automatisch terug naar de rustmodus. De LED gaat uit.
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Bediening
Spreekverbinding maken, deur openen, licht schakelen
Spreekverbinding na binnenkomende oproep (deurbel of interne oproep)
• Een oproep wordt gesignaleerd:
Een ingestelde oproeptoon klinkt en de groene LED
van de spreektoets knippert.

• Druk kort op de spreektoets, om het gesprek aan te
nemen (max. 1 s).
De groene LED brandt.
Synchroonspreken: duplex-spreekverbinding,
de toets hoeft niet meer te worden ingedrukt.
De spreekverbinding wordt beëindigd:
• door kort indrukken van de spreektoets,
• na afloop van de ingestelde spreektijd van het
buitenstation
• door indrukken van de deuropenertoets.
Spreekverbinding zonder oproep aan de deur
Deze functie kan met het serviceapparaat via de positie
"Spreken alleen bij deurgereedheid" worden
uitgeschakeld.
• Druk kort op de spreektoets, om synchroonspreken
met de deur te activeren (max. 1 s).
De LED brandt.
De spreekverbinding is opgebouwd.
Spreken beëindigen
• Druk kort op de spreektoets (max. 1 s), om de
spreekverbinding te beëindigen.
Of: de spreekverbinding wordt automatisch na afloop
van de ingestelde spreektijd van het buitenstation of
door bedienen van de deuropenertoets beëindigd.
• De spreekverbinding is beëindigd, de groene LED
gaat uit.
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Deur openen
• Druk kort op de deuropenertoets, om de deur te
openen.
Wanneer lichtschakelfunctie* is geactiveerd:
• Maak een spreekverbinding.
• Druk kort op de deuropenertoets, om de deur te
openen.
Licht schakelen
• Druk kort op de functietoets (wanneer de toets is
bezet met de fabrieksinstelling licht schakelen).

of
• Wanneer lichtschakelfunctie* is geactiveerd: druk
kort op de deuropenertoets, wanneer er geen
spreekverbinding is, de LED gaat daarbij niet branden.

* = zie "begrippen" op blz. 35
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Instellingen van de functietoets
Druk kort op de functietoets (max. 1 s).
Afhankelijk van de instelling reageert het apparaat met
verschillende akoestische of optische signalen.

Licht inschakelen
Interne oproep
Oproep omleiding aan
Oproep omleiding uit
Deuropenerautomaat
aan
Deuropenerautomaat uit

9
-

Knippert
9
9

-

-

Functie etagedeuropener
Wanneer op de functietoets de functie deuropenerautomaat (bijv. voordeur in
artsenpraktijk) is geprogrammeerd, dan kan door het indrukken van de etagetoets een
binnendeur (bijv. toegangsdeur van de praktijk) worden geopend.
Door indrukken van de functietoets kunnen nu de automatische deur- en etagedeuropener
samen worden geactiveerd/gedeactiveerd.

Automatisch synchroonspreken na interne oproep
Bij een binnenkomende interne oproep wordt automatisch de vrijspreekfunctie geactiveerd.
Vanaf het oproepende binnenstation kan worden gesproken, zonder dat het gesprek hoeft
te worden aangenomen op het ontvangende binnenstation. (De functie wordt op het
ontvangende binnenstation ingesteld.)
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Eigen oproeptoon opnemen, wissen en afluisteren
Via de microfoon van het binnenstation wordt de opname gemaakt. De max. opnametijd is
ca. 3 s. Na de opname moet deze toon nog als oproeptoon worden geactiveerd (zie keuze
oproeptoon op pag. 21).
Eigen oproeptoon opnemen
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Oproeptoon toets indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• De LED knippert snel.
Loslaten.
De LED BOVEN de oproeptoon toets knippert snel.
Opmerking:
Houdt de spreektoets ingedrukt, tot u uw oproeptoon
heeft opgenomen.
• Druk op de spreektoets:
De eerste bevestigingstoon klinkt, ...
... het snelle knipperen van de LED van de
spreektoets verandert,…
… met de tweede bevestigingstoon begint de
opname van de eigen oproeptoon.
De LED brandt gedurende de opname
of

• Speel uw eigen oproeptoon met normaal volume af
voor de microfoon.
• De opname wordt door loslaten van de spreektoets
beëindigd of stopt automatisch na 3 s.

Einde van de instelmodus
Het apparaat keert automatisch terug naar de rustmodus. De LED gaat uit.
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Eigen oproeptoon afluisteren
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Oproeptoon toets indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• De LED knippert snel.
Loslaten.
De LED BOVEN de oproeptoon toets knippert snel.
• Spreektoets indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 4 s)

• Loslaten.
De opgenomen oproeptoon wordt weergegeven.
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Eigen oproeptoon wissen
Activeren instelmodus
Het apparaat staat in de rustmodus.
• Oproeptoon toets indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 8 s).
• De LED knippert snel.
Loslaten.
De LED BOVEN de oproeptoon toets knippert snel.
• Druk op de spreektoets:
De eerste bevestigingstoon klinkt, ...

... het snelle knipperen gaat over op de LED van de
spreektoets,

toets direct loslaten.
De eigen oproeptoon is gewist.
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Spraakmemofunctie: bericht opnemen, afluisteren en wissen
Via de microfoon van het binnenstation wordt de opname gemaakt. De max. opnametijd is
ca. 30 s. Na de opname wordt het gesproken bericht optisch gesignaleerd. Het bericht kan
worden afgeluisterd.
Er kan altijd slechts één bericht worden opgenomen. Wanneer al een bericht in het
binnenstation is opgeslagen, dan wordt deze bij een nieuwe opname overschreven.
Bericht opnemen
Opmerking:
Houdt de spreektoets ingedrukt, tot u uw bericht heeft
opgenomen.
• Druk op de spreektoets:
De eerste bevestigingstoon klinkt, ...
... de LED BOVEN de spreektoets knippert
… met de tweede bevestigingstoon begint de
opname van het bericht.
De LED brandt gedurende de opname
Spreek uw bericht in met normaal volume voor de
microfoon.
• Laat de spreektoets los,
wanneer u uw bericht heeft ingesproken.
Het bericht kan maximaal 30 s lang zijn. Wanneer de
LED begint te knipperen, is de maximale lengte bereikt
en wordt de opname automatisch gestopt.
• LED knippert:
Indicatie, dat er een nieuw bericht is opgeslagen en
nog niet is afgeluisterd.
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Bericht afluisteren
LED knippert:
Indicatie, dat er een nieuw bericht is opgeslagen en nog
niet is afgeluisterd.

• Spreektoets net zolang indrukken,
tot een bevestigingstoon klinkt (na ca. 4 s).
• Loslaten
• Het bericht wordt weergegeven.
Na het afluisteren gaat de LED uit.
Het laatste bericht kan opnieuw worden opgeroepen.

Bericht wissen

• Druk net zolang op de spreektoets tot...
... een bevestigingstoon klinkt en
...bij het snel knipperen van de LED
toets direct loslaten.
LED BOVEN de spreektoets gaat uit.
Het berichtt is gewist
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Begrippen
AS-adres

Standby bedrijf

Synchroonspreken
(duplex)
Hoofd-deuroproep

Interne oproep
Lichtautomatiek

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.
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.
Gelijktijdige spraakoverdracht in beide richtingen.
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.
Een binnenstation kan via de functietoets een toegewezen
binnenstation aanroepen en een interne spreekverbinding tot
stand brengen.
Lichtsterkteafhankelijk de verlichting inschakelen bij aanbellen.
De lichtwaarde is instelbaar.

Programmering op het
buitenstation

Licht inschakelen

Lichtschakelfunctie
De instelling wordt op de
voedings- en controlemodule uitgevoerd.

Paralleloproep
Paralleltoewijzing
Voor het programmeren
is het serviceapparaat
nodig

Programmeermodus
Bevestigingstoon
Rustmodus
Oproep omleiding

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.
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 Ftoets op de binnenstations is dan beschikbaar voor een andere
functie.
Een tweede binnenstation aan een reeds geprogrammeerde
beltoets koppelen.
Er kunnen meerdere binnenstations op dezelfde beltoets en
dezelfde etagetoets reageren. Verdere stations reageren op alle
oproepen op dezelfde wijze als het eerste binnenstation.
Bedrijfsstand van het apparaat, waarin de toewijzing van
beltoetsen aan de binnenstations mogelijk is.
Akoestische terugmelding
Het apparaat wacht op een deuroproep of bediening van de
bewoner.
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
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bedrijf).
Spreekmodus

Spreken alleen bij
actieve
deurgereedheid

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.
Een spreekverbinding van het binnenstation naar het buitenstation
kan alleen na een voorafgaande deuroproep vanaf het buitenstation
tot stand worden gebracht.

Voor het programmeren
is het serviceapparaat
nodig

Spreektijd
Stuurfunctie
Sub-deuroproep
Voor het programmeren
is het serviceapparaat
nodig

De tijd waarbij de spreekverbinding na een oproepbevestiging actief
blijft. Daarna wordt de verbinding automatisch verbroken. Instelbaar.
Stuurcommando voor aansturen van een TCS:BUS-relais
Met de sub-deuroproep is het mogelijk tot 4 extra beltoetsen aan
een binnenstation toe te wijzen. Elke beltoets krijgt zo een eigen
oproeptoon toegewezen. Een eigen oproeptoon 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.
Spraakmemofunctie
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Opslaan en afspelen 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
Kabellengte in m

Kabeldiameter
0,6 mm

0,8 mm
Lusweerstand in Ω

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
250
300

1,22
2,45
3,67
4,90
6,12
7,35
8,57
9,80
11,02
12,24
18,37
24,49

0,69
1,38
2,07
2,76
3,44
4,13
4,82
5,51
6,20
6,89
10,33
13,78
17,22
20,66
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Lusweerstand principe

Lusweerstand meting

Regel:
geen TCS:BUS-apparaat mag verder dan 20 Ohm
van de voedings- en controle-module 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.

a, b hier
kortsluiten

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

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

Technische gegevens
Voedingsspanning:

+24 V DC ± 8 % (voedings- en controle-module)
24 V (a-b) / 26 V (P-b) in rust
Ingangsstroom 3-draads:
I(a) = 0,1 mA, I(P) = 6,5 mA in rust
Max. ingangsstroom: I(Pmax) = 32,5 mA
Veiligheidsklasse:
III
Toegestane omgevingstemperatuur:
0 °C ... 40 °C
Bedrijfsvochtigheid:
0 ... 93 % R.V., geen condensvorming
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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