
Algemene veiligheidsaanwijzingen

Deze handleiding maakt deel uit van het 
product en moet aan de eindgebruiker 
worden overhandigd.

Vereiste accessoires
• System 106 belknopmodule

(artikelnr. 555 ...).
• Besturingsapparaat audio

(artikelnr. 1287 00).
• System 106 belknopmodule 1- tot 4-

voudig (artikelnr. 5531 9.., 5532 9..,
5533 9.., 5534 9..).

• Gira huisstation.
• System 106 opbouwbehuizing 1- tot 5-

voudig (artikelnr. 5501 ..., 5502 ...,
5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Accessoires
• System 106 belknopmodule 1- tot 4-

voudig (bij uitbreiding vanaf
belknopmodule 4-voudig).

• Voeding voor deurcommunicatie
DC 24 V 300 mA (artikelnr. 1296 00) voor
aanvullende voeding (ZV).

Functiebeschrijving

De spraakmodule is de centrale module van 
het Gira deurcommunicatiesysteem 106.
De module dient voor de spraakfunctie 
alsook voor de stroomvoorziening van alle 
op de spraakmodule aangesloten modules.
Bovendien schakelt de spraakmodule de 
achtergrondverlichting van de aangesloten 
belknopmodules in of uit afhankelijk van de 
lichtsterkte in de omgeving.

Omvang van de levering
1 x System 106 spraakmodule
1 x gebruiksaanwijzing

Controleren of de inhoud van de 
verpakking volledig en in goede staat is. 
Voor reclamaties, zie “Garantie”.

Aansluiting en montage van 
elektrische apparaten mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door 
een elektrotechnicus!

Apparaatbeschrijving

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Module monteren

Module in bedrijf stellen

De spraakmodule kan alleen in combinatie 
met een belknopmodule via het 
besturingsapparaat in bedrijf worden 
gesteld (zie montagehandleiding en 
gebruiksaanwijzing van het 
besturingsapparaat). Alle andere apparaten 
(System 106 modules, huisstations, 
besturingsapparaat enz.) moeten voor een 
succesvolle inbedrijfstelling van tevoren 
geïnstalleerd zijn.

1 Microfoon- en luidsprekeropening
2 Statusled

1 Draaigrendel (4x)
2 Ingang: video
3 Ingang (2x): systeemkabel
4 Bevestiging (4x): modulefront
5 Steekklem: voeding (BUS) en aanvullende 

voeding (ZV)

Module monteren

De volgende stappen vindt u in de 
montagehandleiding van de System 106 
opbouwbehuizing 1- tot 5-voudig:
• Module op functiehouder vergrendelen.
• Systeemkabel aansluiten.
• Afsluitweerstanden aansluiten.

Afsluitweerstand

Vanaf de opbouwbehuizing 2-voudig zijn 
altijd twee afsluitweerstanden bijgevoegd.
De afsluitweerstanden worden altijd op de 
systeemkabels van de eerste en de laatste 
module gestoken.

Montagepositie steekklem

Let op de juiste montagepositie (verdraaid) 
van de steekklem.
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Module configureren

Volumeregeling
De volumeregeling wordt uitgevoerd op de 
belknopmodule (zie gebruiksaanwijzing van 
belknopmodule).

Akoestische belknopbediening in- of 
uitschakelen
Het in- of uitschakelen van de akoestische 
belknopbediening wordt uitgevoerd op de 
belknopmodule (zie gebruiksaanwijzing van 
belknopmodule).
In de geactiveerde programmeermodus 
blijven alle bevestigingstonen ingeschakeld.

Statusled

Modulefront vervangen

1. Behuizing openen en functiehouder
verwijderen.

2. Spraakmodule ontgrendelen en van
functiehouder verwijderen.

3. Bevestigingsschroeven losdraaien en
modulefront inclusief afdichtingen
verwijderen.

4. Nieuw modulefront met nieuwe
afdichtingen aanbrengen en alles in
omgekeerde volgorde weer monteren.

Technische gegevens

Led Betekenis
knippert 
oranje

programmeermodus actief

brandt continu 
rood

uitval ZV, kortsluiting of 
onderspanning 
systeembus of spanning 
ZV > 30 V

knippert kort 
groen

bevestiging bediening van 
knop

1 Modulefront
2 Afdichtingen
3 System 106 spraakmodule
4 Bevestigingsschroeven (4x)

Voeding: via besturings-
apparaat
of via ZV (DC 24 V 
300 mA)

Opgenomen vermogen 
spraakverbinding: ca. 1,0 W
Stand-bymodus: 200 mW
Aansluitingen: 2 x 2-draads bus

2 x ZV
2 x systeem
1 x video

Omgevingstemperatuu
r:

-25 °C tot +70 °C

Beschermingsgraad: IP54
Afmetingen (b x h): 106,5 x 106,5 mm
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Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt 
uitsluitend aangeboden via de vakhandel.
Een apparaat met gebreken kunt u samen 
met een omschrijving van de fout aan de 
betreffende verkoper (vakhandel/
installatiebedrijf/elektrotechnische 
vakhandel) overhandigen of portvrij 
opsturen.
Deze stuurt het apparaat door naar het Gira 
Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de

55631110 Sprachmodul_nl.fm  Seite 2  Donnerstag, 17. November 2016  9:09 09


