
DA-4DSGiver dig sikkerhed i lejligheden

Toleder dørtelefon
For op til 4 lejligheder
Med mulighed for montering
af ekstra lydgiver og El-lås



Forhandler:

DA-4DS(EU)0802A
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DA-4DS

PT-1211DR

PT-1211DR

PT-1211DR

PT-1211DR

AC

Alternativ montering
Med fælles strømforsyning

K a n  m a n  a l t i d  r e g n e  m e d
www.kajlarsen.dk
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SERVICE tast

(Ubrugt)

 Døråbnertast

Lysindikering v/kald 

Kaldetone 

Kaldetone vol. kontrol 

54mm

230V

15V

Mic. Navneplade med baglys

Højtaler
Opkaldstryk (×4)

 2 leder døranlæg for lejligheder

Lys i navneskilt

Elektronisk døråbning

Dørstation

Strømforsyning           Strømforsyning

StrØmforsyning           StrØmforsyning

Svartelefon Svartelefon

Svartelefon Svartelefon

DA-1MD DA-1MD

DA-1MDDA-1MD

Opgangslys,
garageport etc.

(Mindre end 
AC18V, 40mA)
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Dørlåsen kan forsynes         
fra dørenheden. 

• Vandalsikker konstruktion
• Tynd og kompakt design 
•  Konstant lys i navneskilt
•  Leveres kun i sølv farve 

• Monter dørlåsen med 2 leder fra dørenheden, 
 der kræves ingen ekstra strømforsyning når  
 blot spænding og modstand overholdes.

• Eksisterende kabling kan normalt genandvendes. 
(Husk at fjerne eksiterende strømforsyning)

• Svartelefonen er forsynet med døråbnetast og  
 en funktionstast der kan benyttes til lystænding, etc.

• Det er også muligt at montere ekstra lydgiver til svartelefonen.

• Dørstationen kalder ind 
 med tone der kan justeres.  
 Tonen kan også slåes helt
 fra, diode lys viser opkald

• Taster for døråbning og  
 evt. lystænding

Tilvalg

Systemet

DA-4DG

• Strømforsyning:   AC 15V, forsynet fra strømforsyning.
• Opkald: Elektronisk tone så længe der trykkes på 

opkaldstasten, hvis muted lyser dioden.
• Tale:                    Uafbrudt gennem svartelefonen. 
 Ô

• Vægt: DA-1MD:  370g.  DA-4DS: 270g 
PT-1211DR:  380g.

• Kabling: 2 ledere fra dørenhed til DA-1MD
• Kabellængder:

Specifikationer

(1)-(2)-(3)-(4)
(3)-(4)
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(1) El-dørlås (2)Dørstation (3)Dørstation (4)Strømforsyning

Port, lys, garageport, 
eller anden enhed kan 
styres gennem et relæ.
max. 18 volt AC, 40 mA

EL-9S

El-dørlås
fra låsesmeden
max. AC16V,
20Ω eller mere

DAR-1
Ekstra
lydgiver

 EL-9S eller tilsvarende

• PT-1211DR strømforsyningen er speciel designet til
DA-1MD !

eller

Relæenhed


