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1 Kaputábla és Funkciói  
A VDT-595a egy audió kaputelefon kültéri egység, ütésálló rozsdamentes acél előlappal. Bármelyik, 

akár már meglévő Futura Digital 2 vezetékes kaputelefon rendszerbe illeszthető. A VDT-CAM kültéri 

kamera hozzákapcsolásával pedig videó kaputáblaként is használható. 

 

2 Kaputábla leírása  

 

Zárnyitási mód váltó: A zár típusának kiválasztására szolgál 

DIP: Kaputábla számának meghatározása, több kapus rendszerben használandó 

PORG: későbbi funkciókra fenntartott gomb 

Vezetékek: A BUS vonal és a zárak bekötésére szolgál 

• BUS: BUS vonal csatlakozás, polaritás független 

• PL: A külső ajtónyitó gomb bemenete 

• S1+: Az 1-es elektromos zár /+/ kimenete 

• S2+: A külön ráköthető kamera /+/ vezérlése 

• S-: Az elektromos zár és a kameravezérlés /-/, közös pontja 
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3 Zárnyitás műszaki adatai  

• Zárnyitás kimenete: 12Vdc, 300mA 

• Teljesítmény felvétel: 
o 1W készenléti állapotban 
o 12W működéskor 

• NO,COM feszültségmenetes kontaktus: Max. 48Vdc 1,5A 

• Zárnyitási idő: 1 - 9 másodperc, lakáskészülékről állítható 

• Működési hőmérséklet: -10°C – 45°C 

4 Felszerelés  
 
Általános telepítési magasság 145-160cm. 
 

 

5 Rendszer vezetékezés és bekötés  

5.1 Alap bekötés  
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5.2 Elektromos zár bekötése  

5.2.1 Elektromos zár bekötése kaputábla 

tápjának használatával 

• Normál működésű elektromos zár 

működtethető. 

• Maximálisan: 12Vdc, max 300mA 

• A kiegészítő nyomógombbal (EB) történő 

nyitás nem időzíthető. 

• A zárnyitási mód (Unlock Mode) értékét 0-ra 

kell állítani a lakáskészüléken  

(Ez az alapértelmezett beállítás) 

 

 

5.2.2 Elektromos zár bekötése feszültségmentes kontaktus használatával 

• A kiegészítő tápegységet a zárnak 

megfelelően kell kiválasztani. 

• A kaputábla reléje 48V/1,5A AC/DC 

kapcsolására alkalmas. 

• A kaputáblán lévő átkötő jumpert el kell 

távolítani az elektromos zár csatlakoztatása 

előtt. 

• A zárnyitási módot (Unlock Mode) az 

elektromos zár típusának megfelelően kell 

beállítani: 

o Normál működésű zár esetén, 

feszültségre nyit: 0 (Alapértelmezett) 
� Alapállapotban zárt, ha feszültséget 

kap kinyit. 

o Fordított működésű zár esetén, 

feszültség elvételre nyit: 1 
� Alapállapotban nyitott és feszültség 

alatt kell tartani, hogy zárva legyen. 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A tápegységet a csomag nem tartalmazza. 

FIGYELEM!!! 

Ne lépje túl a feltüntetett zárnyitási, feszültség- és áramértéket, 

mert meghibásodást von maga után. 
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5.3 Többkapus bekötés VDBC-4s használatával  

 
 

5.4 Több beltéris bekötés  
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5.5 Több beltéris bekötés VDBC-4s használatával  
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5.6 A kaputelefon VDT-CAM megfigyelő kamerával  

 

 

6 DIP kapcsolók beállításai  
A DIP kapcsolókkal lehet beállítani a kaputáblákat és a beltéri egységeket, 

hogy a rendszerben milyen címen helyezkedjen el. A DIP kapcsolónak két 

állása van.  

6.1 DIP kapcsolók beállítása a kaputáblán  

Összesen három DIP kapcsoló található a kültérin, az 1-es és 2-es számúval a kaputábla címet lehet 

beállítani az alábbi táblázat szerint. A 3. DIP kapcsoló pedig  VDT-CAM használata esetén az 

impedancia illesztést szolgálja, bekapcsolt állapotban. 

Kapcsoló állása Működés 

 

Alapértelmezett, ID=0(00), első kaputábla 

 

ID=1(10), második kaputábla 

 

ID=2(01), harmadik kaputábla 

 

ID=3(11), negyedik kaputábla 
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6.2 Beltéri egység DIP kapcsolóinak beállítása  

A beltéri egységen összesen 6 DIP kapcsoló helyezkedik el. A 6. DIP kapcsoló itt is az impedancia 

illesztésben segédkezik. Általában akkor célszerű átkapcsolni, ha a beltéri a legutolsó helyet foglalja el 

a rendszerben felfűzés esetén, vagy ha csillagponti modult használ. 

Kapcsoló 

állása 

Felhasználói 

Kód 

Kapcsoló 

állása 

Felhasználói 

Kód 

Kapcsoló 

állása 

Felhasználói 

Kód 

 

Kód= 0 

 

Kód= 6 

 

Kód= 11 

 

Kód= 1 

 

Kód= 7 

 

Kód= 12 

 

Kód= 2 

 

Kód= 8 

 

Kód= 13 

 

Kód= 3 

 

Kód= 9 

 

Kód= 14 

 

Kód=4 

 

Kód= 10 

 

Kód= 15 

 

Kód=5     

 

7 Specifikáció  

• Tápfeszültség: 24Vdc 

• Áramfelvétel 
o Nyugalmi: 60mA 
o Munka: 200mA 

• Zárnyitási feszültség 
o Belső táp használata esetén: 12Vdc, 300mA (nagyobb áramfelvételű zártest esetén a 

 zárnyitás bizonytalanná válhat) 
o Száraz kontaktus: 48Vdc, 1,5A 

• Hőmérséklettűrés: -10 °C ~ +45 °C 

• Vezetékezés: 2 vezetékes, polaritás független 

• Méretek: 137 (Magas) × 49 (Széles) × 28 (Mély) mm 
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8 Vezetékezés  
A maximális távolság Futura Digital rendszer esetén is limitálva van. Az alkalmazott vezeték 
szerkezetétől, átmérőjétől / keresztmetszetétől is függ, hogy mekkora a maximális távolság. A lent 
megadott értékek, egy lakásos rendszerre vonatkoznak 1 kaputábla és 1 monitor szerelése esetén. 
 

 

 

Jó tudni: párhuzamos szerkezetű vezeték használata esetén fogja be a vezeték egyik végét 
fúrógépbe és sodorja meg a vezetéket úgy, hogy méterenként legalább négyet csavarodjon. 
Ez megnöveli az átviteli távolságot, csökkenti a zavarérzékenységet. 

 

 

FIGYELEM!!! 
Ne használjon a rendszer telepítéséhez 0.22 mm

2
-es biztonságtechnikai kábelt (riasztókábelt), és 

rézbevonatú alumínium eres (CCA) UTP CAT5 kábelt. 


