
נתק את מתח ההזנה 

(.ישמע צליל ארוך)לחוץ  * -וחבר מחדש את המתח בעוד מקש ה*  -לחץ על מקש ה 

צפצוף נוסףל המתן * -שחרר את מקש ה. 

 ספרות 4הקש קוד טכנאי חדש בין 

 

 (01-40)מחיקת קוד הפעלה מתא מוגדר 

 * ליציאה    -ו#     (     01-41)התא למחיקה ' קוד טכנאי      מס:         הקש

 * 

 מחיקת קוד הפעלה מסוים

 * ליציאה    -ו(      ספרות 4בן )קוד למחיקה ' מס#     קוד טכנאי    :         הקש

 (חזרה לברירת מחדל)למחיקת כל ההגדרות 

לד אדום יכבה   # # # # # # # * קוד טכנאי        :        הקש

 ישמע צליל אישור  

 (שבע פעמים)

 * 

 פנל משולב מקודד
 ללא שפופרת( HANDSFREE)למערכת אינטרקום טלוויזיה 

ARENA-561/com-50 
 .נורית תהבהב וישמעו שלושה איתותים( 1234ברירת מחדל  )  קוד טכנאי   הקש  1.

 . הערך הרצויולאחר את   הפעולה' מסהקש 2.

 .פעולה והערך הרצוי' י הקשת מס"ניתן להמשיך בתכנות  ע3.

 ליציאה מתכנות יש להקיש  4.

 שניות 5וזמן ממסר   01בתא  4444על מנת להגדיר קוד לפתיחת דלת  : דוגמא

4444  01  1234 *    *    05   00 
 קוד טכנאי יציאה זמו ממסר פעולה' מס קוד הפעלה פעולה' מס

 ערך  רצוי לפעולה פעולה' מס

 01-30 קוד הפעלה לפתיחת דלת

 01-99 זמן הפעלת הממסר בהקשת קוד
00 

0000-9999 

 סוג הפעולה

 'שנ 1ברירת מחדל  

* 

* 

 SYSTEMS LTD  .מ"פאל ווינטק מערכות בע

 49170,  פתח תקוה       20המגשימים   
 03-9222085: פקס    03-9222051: טל

,  הקשת קוד להפעלה)קוד שינוי מצב ממסר 

 (הקשת קוד פעם נוספת להפסקת פעולה
31-40 

ישמע צליל 

 אישור

# 

 הוראות התקנה והפעלה

0000-9999 

 שינוי קוד טכנאי

 מחיקת קוד הפעלה

 כיצד מתכנתים

 איפוס הגדרות

 תכנות המקודד

 תכונות המערכת
 לתנאי חוץ קודןפנל מתכתי מהודר משולב. 

40 קודים שונים לפתיחת דלת. 

 מצלמת צבעCCD 1/3." 

 בקואקסגידים ללא צורך בכבל  4חיבור. 

 מוניטורים במקביל 4ניתן לחבר עד. 

 17מתח עבודהv /DC   12, למוניטורv /DC לפנל. 

הגדרת זמן ממסר. 

   

 

צליל 

 אישור
# 

צליל 

 אישור



242 

112 

46 

4C 

4C 4C 4C 4C 

  מתחבר ראשון פנל

 במוניטורים CN 1 -ל
  מתחבר שני פנל

 במוניטורים CN 2 -ל

 מוניטור פנל חיצוני

1
3
0

 
"ס

 מ

 מ"ס 150גובה מצלמה מומלץ 

מוניטורים במקביל ושני פנלים 4ניתן לחבר עד  גובה התקנה מומלץ  

 התקנה תחת הטיח

1
5
0

 
"ס

 מ

 :מידות חיצוניות

120 X 250 X 43 (mm) 

אין  , חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר: הערה

 .לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר

12V/DC 

N.O מגע יבש פתוח 

N.C מגע יבש סגור 

לחצן חיצוני  

 עוקף

Power+ / com 

 אדום

 כחול

 לבן

 צהוב

1 3 4 
5 6 

2 

 2מחבר לפנל דלת 

1 3 4 2 

 1מחבר לפנל דלת 

  +- 

 AUDIO  -(red)אדום 1.

 GND  -(  blue)כחול 2.

CN 1 

CN 2 

J3 

J2 

J1 

 מוניטור

 V+  -( yellow)צהוב 3.

 VIDEO  -(white)לבן 4.

17V /DC 

 תרשים חיבורים

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Power- 

- 

 הכבל המקווקו בשנאי  +  

 !שים לב

 .לכניסת כבלפתח 

את חור יש למקם :  שים לב

 התחתון של הקופסא 1/3-ב

יש להשתמש בשני שנאים נפרדים . 

 .למוניטור 17v /dcשנאי *        

 .למקודד 12v /dcשנאי *        

יש להשתמש בכבל תקשורת תקני לא מסובב. 

אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח. 

 מטר 20מרחק חיבור שנאי למוניטור עד. 

17V /DC 12V /DC 

 

 

!שים לב  

 (0.5כבל פיקוד )' מ 60מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד  

 (0.8כבל פיקוד )' מ 100מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד  

 

בורג סגירה  

 לפנל

ברגים להתקנה 

 על הקיר

 גגון להתקנה חיצונית

 התקנה חיצונית

78 X 185 X 60 (mm) 

 :מידות

 ,פנל זה מיועד להתקנה על הקיר בלבד: הערה

 .אין לשקע את הפנל בכל צורה שהיא          

Remote 

- 

 

+ 


