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Sammensætning og kombinationsmuligheder.
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A

1

1, 1 - Udskæring til føringsrør
1, 2 - Indsætning af føringsrør
1, 3 - Mål for indbygning
1, 4 - Måleskema

2

2, 1 - Regnskygge
2, 2 - Boks for påmontering
2, 3 - Boks for påmontering med regnskygge
2, 4 - Udskæring til kabelføring.
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A

1

1, - Kombinations eksempler

2

3

2, 1 - Frontpanel for audiomodul.
3, 11 - Frontramme for 2 moduler
2, 2 - Frontpanel for videomodul
3, 12 - Frontramme for 3 moduler
2, 3 - Frontpanel for 1 opkald
3, 13 - Indbygningsboks for 2 moduler
2, 4 – Frontpanel for 2 opkald
3, 14 – Indbygningsboks for 3 moduler
2, 5 – Frontpanel for 3 opkald
2, 6 – Frontpanel for 4 opkald
2, 7 – Frontpanel blank
2, 8 – Frontpanel for husnummer
2, 9 – Frontpanel for skrool modul
1,10 – Frontpanel for digitalt tastemodul
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A

3

4

3, 1 – Monter frontpaneler fra bagsiden
3, 2 – Holdere presses helt i slidser ved
montering
4, 3 – Monter moduler forfra til ”klik”.
4, 2, 1+2 – Monteringsrammer for.
2 og 3 moduler
4, 1 – Talemodul
4, 2 – Kameramodul
4, 3 - Opkaldsmodul

4, 4 – Digitalt navne skroolmodul
4, 5 – Digitalt tastemodul
4, 6 – Adressemodul for eks. husnummer.
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1

1, 1 – Fjern dækslet for adgang til terminaler
1, 2 – Pres kabel ind i terminal indtil låst
*1 – Lederen afisoleres maks. 9 mm
*2 – For at fjerne leder trykkes udløser
i terminalen ned med skruetrækker.

2, 2

2

2, 1 – For lystænding I opgang benyttes MAW-B relæ.
2, 1, 1 – Trappelys (købes lokalt)
2, 1, 2 – Timer for trappelys (købes lokalt)
2, 1, 3 – Orange ledere for timer styring (x2)
2, 1, 4 – Hvid leder for terminal b
2, 1, 5 – Blå leder benyttes ikke!
2, 1, 6 – Rød leder for terminal +
2, 1, 7 – Sort leder for – på strømforsyning

- Dørlås skal have egen strømforsyning AC/DC, med en bærestrøm på mindre end 4 Amp.
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5

5

5,3 - Forbind GF-VA med GF-VBC

5,4 - Forbind GF-NS med strømforsyningen

A

6

6,1 – Fjern terminal dækslerne
6,2 – Forbind kablet fra Audiomodulet
til opkaldsmodulet
6,3 – Før altid kablerne under plast
dækslerne.

6,4 – Forbind kabler i stik mellem modulerne
6,5 – Før forbindelses kabel til næste række
gennem medleverede føringsrør

6,6,1 – Brug altid GF-C kabler (ekstra lange kabler) for at forbinde Skroolmodulet.
6,6,2 – Hvis Audiomodulet placeres i midten af et større panel skal GF-C kablet føres
inden moduler fastskrues.
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7

Opsætning af GF-DA og montering:
7,1 – Døråbning: Enheden er leveret standard med potentiometret i stilling (M) ”dørlås aktiveret
så længe tasten trykkes på lejlighedens svartelefon. Potentiometret drejet til mellem 0,5 og 20 sec.
Indikerer låsens aktiveringstid ved tryk på åbningstast på svartelefon.
7,2 – Ind/opgangspaneler: Ved opsætning af mere end én opgangs enhed skal ” Dip-Switse ” stilles
fortløbende som vist på tegning ovenfor.
7,3 – Monter monteringsrammen på boksen.
7,4,4,1 – Til GF systemet kan der leveres regnskærm til indbygningsmodellen.
7,4,4,2 – Til GF påbygningsmodellen kan påbygningsboksen leveres med regnskygge.
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8

Justering af kameravinkel:

Programmering af navne:

8,1,1 – Måleskema for kameraets synsfelt
8,1,2 – For ændring af kameraets synsfelt
fjernes gummi dækslet på kamera
modulet og skub knap til siden.
8,1,3 – Måleskema for kameraets synsfelt
ved ændring af kameravinkel.

For selve programmeringen henvises til manualen
leveret med GF-NS.
8,2,1 – Hvis du har glemt ID koden, skal du skubbe
SWITCH 1 til ON i ca. 2 sekunder. Herefter
vil koden være *1111 som ved levering.
8,2,2 – Hvis ikke der ønskes vist RUM nr. i displayet
(når der kaldes) skal SWITCH 2 stilles i ON.

3 – Programmering af svartelefon:
Før frontpanelerne monteres
programmeres alle apparater.

4 – Udfyld navne og adresser:
Skub transparent stykket
Til den ene side og skriv
navn med sprit pen og
skub navneplade tilbage.

5 – Monter front rammer:
Når to eller flere sektioner
skal danne et panel bruges
metalpladen *1 til at sikre
korrekte afstande.
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Styre enheder og strømforsyninger
B

1

1,1 – Audio kommunikation
1,2 – Audio + Digitalskrool
1,3 – Audio/Video kommunikation
1,4 – Audio/Video + Digitalskrool

*1 Hvis der opsættes mere end 1 Videosvartelefon på
et opkaldstryk i et system.
! Der må ikke skiftes kablings principper på en Bus linie
når GF-4Z benyttes

B

2

2,1 – Monter GF-BC på DIN skinne
2,2 – Pres skinne udløser ned når
GF-BC skal demonteres.

2,3 – Hvis der er fejl på et anlæg skal kabling og sikringer
først kontrolleres, herefter forsøg med RESET af hele
Systemet ved at afbryde på GF-BC og GF-VBC i
Mindst 4 sec. Dette vil resætte systemet helt.
2,4 – Montering af GF-BC på væg direkte.
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3

2,1 – Monter PS-24 på DIN skinne
2,2 – Pres skinne udløser ned når
PS-24 skal demonteres.

! – Benyt aldrig anden strømforsyning end den
specificerede og medleverede, ej heller
må strømforsyninger monteres parallelt
for et enkelt input, dette kan forsage
brand og systemfejl.

B

4

4 - Montering og kabling af MAW-B relæet for e.v.t. lystænding fra svartelefonen:
4,1 – Rød / +
4,5 –Orange / til timer for lystænding
4,2 – Sort / –
4,6 – Timer / kontrolenhed for lystænding
4.3 – Hvid / til GF-DA terminal d
4,7 – E.v.t. belysning
4,4 – Blå / Benyttes ikke
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5

5,1 – Monter GF-VBC på DIN skinne
5,2 – Pres skinne udløser ned når
GF-VBC skal demonteres.

B

5,3 – Hvis der er fejl på et anlæg skal kabling og sikringer
først kontrolleres, herefter forsøges en RESET af hele
Systemet ved at afbryde på GF-BC og GF-VBC i
Mindst 4 sec. Dette vil resætte systemet helt.
5,4 – Montering af GF-VBC på væg.
5,5 – Forbind GF-VBC med GF-VA, GF-1MD’er eller
GF-4Z samt strømforsyninger.

6

6,1 – Monter GF-VBC på DIN skinne
6,2 – Pres skinne udløser ned når
GF-VBC skal demonteres.
6,3 – Montering af GF-4Z på væg.

6,4 – Forbind GF-4Z med GF-BC, GF-VBC
og GF-1MD’er.
6,5 – Stil SW1 i position B på den sidste GF-4Z
(altid leveret med SW1 i pos. A)
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1

1,1 – Adskillelse af apparat sker ved at.
løsne skrue pos. 5.
1,2 – Monter bagstykke på væg.
1,3 – Monter kabler i terminaler.

*1 – Fjern slip i siden af bagstykket for indføring af
kabel til terminaler fra siden.
*2 – Ekstra terminal blok og kontakt for service
tast er tilvalg.
*3 – For at undgå kortslutninger anbefales det at holde
ledere fra printkortet.

C

2

2,1 – Forbind GF-1D svartelefonen med GF-BC
2,3 – Dørklokke kan kun monteres
2,2 – Automatisk døråbning (doktor kald) fungerer
på 1 af 2 svartelefoner pr bolig.
når lusen JP1 klippes over. Herefter aktiveres
2.4 – Hvis SERVICE tasten ønskes
funktionen ved at taste LIGHT tasten indtil
benyttet, skal dette oplyses inden
”Call tone” lampen blinker. Gentryk på LIGHT
bestilling af system.
tasten resætter funktionen.
OBS: Herefter er det ikke muligt at styre lystænding fra dette apparat!
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1

1,9 – Termineringsblokken fjernes fra svartelefonen
med et let skub til siden og forsigtig fjernelse af
fladkabel med stik.

2

2,*1 – Hvis der kables fra GF-4Z til GF-1MD
skal SW1 flyttes til pos. A

D

1

1,1 – Forbind GF-1MD svartelefonen med GF-BC & GF-VBC
2,3 – Dørklokke kan kun monteres
2,2 – Automatisk døråbning (doktor kald) fungerer
på 1 af 2 svartelefoner pr bolig.
når lederen pos 1,2 - klippes over. Herefter aktiveres
2.4 – Hvis SERVICE tasten ønskes
funktionen ved at taste LIGHT tasten indtil
benyttet, skal dette oplyses inden
”Call tone” lampen blinker. Gentryk på LIGHT
bestilling af system.
tasten resætter funktionen.
OBS: Herefter er det ikke muligt at styre lystænding fra dette apparat!
*1 – Den sidste videosvartelefon på e3n BUS line skal have SW1 i pos. A
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PROGAMMERING:
1

1,1 – Efter korrekt kabling og montering
tændes på GF-BC.
1,2 – Fjern front paneler på opkalds
panelet.

2

3

2 – Der kan, hvis kablet herfor; tændes opgangslys fra
Opkaldspanelet. Tryk programmerings tasten og
lampen pos. 3,3 – blinker i 15 sec. Tast det valgte tryk
Medens lampen blinker og der høres et enkelt bip.
3,3 – Når telefoner programmeres skal lampen 3,3 lyse konstant.

4

4,1 – Med systemet i progammerings stilling, løftes en svartelefon og der er forbindelse til talemodulet
i dørpanelet 2 -. Den valgte opkaldstast til svartelefonen trykkes kortvarigt 3 - og der lyder et Bip
(med GF-NS findes forprogrammeret bolig ID i display og der tastes opkald), efter korrekt
programmering sættes røret på plads og næste svartelefon kan programmeres.
OBS : Hvis der er to svartelefoner i én bolig vil den anden tlf. i en programmering give to Bip.
Efter endt programmering genindtrykkes progammeringstasten og systemet er klar til brug.

16 á 16

