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Module in bedrijf stellen

Achteraanzicht

Gebruiksaanwijzing

1
System 106
DIN 18040
displaymodule
2
10864531 40/16

5567 000

3
1
2
3

Draaigrendel (4x)
Ingang (2x): systeemkabel
Bevestiging glazen front (4x)

Module monteren
Algemene veiligheidsaanwijzingen
Aansluiting en montage van
elektrische apparaten mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door
een elektrotechnicus!
Deze handleiding maakt deel uit van het
product en moet aan de eindgebruiker
worden overhandigd.

Functiebeschrijving

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

Glazen front vervangen
1. Behuizing openen en functiehouder
verwijderen.
2. Displaymodule ontgrendelen en van
functiehouder verwijderen.
3. Bevestigingsschroeven losdraaien en
glazen front inclusief afdichting
verwijderen.

Afsluitweerstand

De DIN 18040 displaymodule breidt het Gira
deurcommunicatiesysteem 106 uit met de
functies van de optische weergaven voor
“spreken” en “deur openen”. De
displaymodule voldoet aan de vereisten
voor “barrièrevrij bouwen” conform
DIN 18040.

Omvang van de levering

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.

Weergavesymbolen
Spraakverbinding actief

1 x System 106 displaymodule
1 x gebruiksaanwijzing

Bij een geactiveerde spraakverbinding
brandt het symbool.

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

Vereiste accessoires
• System 106 spraakmodule (artikelnr.
5563 ..) met belknopmodule (555. ..) of
deurstationmodule (artikelnr. 5565 9..).
• Besturingsapparaat audio (artikelnr.
1287 00).
• Gira huisstation.
• System 106 opbouwbehuizing 1- tot 5voudig (artikelnr. 5501 ..., 5502 ...,
5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Apparaatbeschrijving
Vooraanzicht
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Module monteren

De displaymodule kan alleen in combinatie
met een spraak- en belknopmodule of een
deurstationmodule via het
besturingsapparaat in bedrijf worden
gesteld (zie montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing van het
besturingsapparaat). Alle componenten
(System 106 modules, huisstations,
besturingsapparaat audio of video enz.)
moeten voor een succesvolle
inbedrijfstelling van tevoren geïnstalleerd
zijn.

Glazen front
Weergave: spraakverbinding actief
Weergave: deuropener actief

Deuropener actief
Bij een geactiveerde deuropener brandt het
symbool.
Vertraagde weergave “Deuropener
actief”
Als een belknop geprogrammeerd is en de
displaymodule op het System 106
deurstation aangesloten is, brandt de
weergave “Deuropener actief” synchroon
met de geactiveerde deuropener.
Als de deuropenertijd op het
besturingsapparaat wordt gewijzigd,
ontstaan er vertragingen bij de weergave
op de module. Daarom moet na de
wijziging van de deuropenertijd de
programmeermodus op het
besturingsapparaat worden geactiveerd en
meteen weer worden gedeactiveerd, zodat
de displaymodule de nieuwe
deuropenertijd overneemt.
Lichtsterkte van de weergavesymbolen
De lichtsterkte van de weergavesymbolen
wordt in de actieve toestand via de
deurstation- of spraakmodule automatisch
aangepast aan de lichtsterkte in de
omgeving.
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Glazen front
Afdichting
System 106 DIN 18040 displaymodule
Bevestigingsschroeven (4x)

4. Nieuw glazen front met nieuwe
afdichting aanbrengen en alles in
omgekeerde volgorde weer monteren.

Technische gegevens
Voeding:
via systeem
(bandkabel, 10-polig)
Opgenomen
vermogen
Per brandend
symbool:
Stand-bymodus:
Aansluitingen:
Omgevingstemperat
uur:
Beschermingsgraad
:
Afmetingen (b x h):

250 mW
14 mW
2 x systeem
-25 °C tot +70 °C
IP54
106,5 x 106,5 mm

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.
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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

