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Kontrollseade PG3
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Kontrollseade PG03 on mõeldud elektromehaaniliste mitme lukustuspunktiga KFV lukkude GENIUS, GENIUS PANIK ja A-avaja talitluskontrolli tegemiseks. Selle kontrollseadmega saab testida nii praegust GENIUSe versiooni 2.1,
kõiki vanemaid versioone, mitme lukustuspunktiga lukke GENIUS PANIK ja
seeria AS3500 / AS3600 mehaaniliste automaatsete mitme lukustuspunktiga
lukkude A-avajaid.

Tehniline kirjeldus
• Pingevarustus 230 V AC / 50Hz
• Väljund: 24 V DC / max 900 mA

Testimine:
• Avamine
• Päeva-/öörežiimi lülitumine*
• Tagasisidekontakti näidik**
*/** funktsioon sõltub kasutatavast ajamist

Vastava ajami kontrollimiseks on vaja spetsiaalset adapterit kasutatava pistikühendusega kaabliülemineku või pistikühendusega juhtme jaoks:
Materjal
3509878
3509881
3509882
3509879
3509880
3509883
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Kirjeldus
Kontrollseadme adapter, kaablitüüp B, 4 m
Kontrollseadme adapter, kaablitüüp E, 4 m
Kontrollseadme adapter, kaablitüüp K, 4 m
Kontrollseadme adapter, pistikühendusega kaabliüleminek,
100/180 kraadi
Kontrollseadme adapter, mini-kaabliüleminek
Kontrollseadme adapter, plug and play

Aknasüsteemid
Uksesüsteemid
Mugavussüsteemid
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Kontrollseade PG3
Testimine

Nupp 1

LED-lambid
roheline
kollane
punane

Adapterkaabel/
ühendusliitmik
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Nupp 2

Ajamifunktsiooni testimiseks looge järgmised ühendused:
• Ühendage vastav adapterkaabel GENIUS-luku/A-avaja ühendusliitmikku. Ühendage kaablispetsiifiline adapterkaabli ots vastava
ajami, kaabliülemineku või pistikühendusega kaabliga.
• A-AVAJA / GENIUS A ajami korral ühendage selleks adapter kontaktile 2/3/4.
• GENIUS A / GENIUS PANIK ajami korral ühendage selleks adapter
kontaktile 0/1/2/3/4/7.
• Ühendage nüüd kontrollseade toiteallikaga.
Testifunktsioon „Pingevarustus 24 V“
• Kui väljundi pinge on korras, süttib roheline LED-lamp.
Testifunktsioon „Sulgemine“
• Lülitage ajam öörežiimile (ainult GENIUS A/B ja GENIUS Panik)
ning sulgege uks.
• Ajam lukustab ukse.
(Lisateavet selle kohta leiate ajami kasutusjuhendist)
Testifunktsioon „Avamine“
• Vajutage nuppu 1 vähemalt 1 sekund => punane LED-lamp süttib
• Ajam avab luku ja tõmbab lingikeele sisse.
• Nupu 1 pideval vajutamisel jääb lukukeel seniks sissetõmmatuks,
kuni nupp 1 uuesti lahti lastakse.
Testifunktsioon „Öö/päeva lülitamine“
(ainult GENIUS B / GENIUS Panik)
• Vajutage nuppu 2 vähemalt 5 sekundit.
• Ajam avab luku ilma lingikeelt sisse tõmbamata.
• Nupu 2 pideval vajutamisel jääb uks seniks lukust avatuks, kuni
nupp 2 uuesti lahti lastakse.
Testifunktsioon „Tagasisidenäidik“
(ainult GENIUS B / GENIUS Panik)
• Kui uks on kinni ja ajam on täielikult lukustunud, süttib kollane
LED-lamp.
(Lisateavet selle kohta leiate ajami kasutusjuhendist)

