DUOMENŲ LAPAS
ELEKTROMECHANINIS ĮTAISAS

Testeris PG3

LT

Testeris PG03 naudojamas elektromagnetinių KFV daugiafunkcių užraktų GENIUS, GENIUS PANIK ir automatinio atidarymo mechanizmo veikimui tikrinti.
Šiuo testeriu galima patikrinti šiuo metu naudojamą GENIUS versiją 2.1, visus
ankstesnius variantus, GENIUS-PANIK daugiafunkcius užraktus ir automatinius atidarymo mechanizmus, skirtus mechaninių automatinių daugiafunkcių
užraktų serijoms AS3500 / AS3600.

Specifikacija:
• Maitinimo įtampa 230 V AC / 50 Hz
• Išėjimas: 24 V DC / maks. 900 mA

Testo funkcija:
• Atidarymas
• Dienos / nakties režimo perjungimas*
• Grįžtamojo kontakto rodmuo**
*/** funkcija priklauso nuo naudojamos pavaros

Norint patikrinti atitinkamą pavarą, reikia specialaus adapterio naudojamai
užmaunamajai kabelio pereinamajai movai arba įstatomos linijos:
Artikulas
3509878
3509881
3509882
3509879
3509880
3509883
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Aprašymas
Testerio adapteris, kabelio tipas B, 4 m
Testerio adapteris, kabelio tipas E, 4 m
Testerio adapteris, kabelio tipas K, 4 m
Testerio adapteris, užmaunamoji kabelio pereinamoji mova,
100 / 180 laipsnių
Testerio adapteris, maža užmaunamoji kabelio pereinamoji
mova
Testerio adapteris, specifikacija „Plug and Play“

Langų sistemos
Durų sistemos
Patogios sistemos

Duomenų lapas

LT

Testeris PG3
Testo vykdymas

1 mygtukas

Šviesos diodai
žalia
geltona
raudona

Adapterio kabelis /
prijungimo lizdas
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2 mygtukas

Norint patikrinti pavaros veikimą, būtina prijungti tokias jungtis:
• Prijunkite reikiamą adapterio kabelį prie GENIUS / AUTOMATINIO
ATIDARYMO MECHANIZMO prijungimo lizdo. Adapterio kabelio
galą prijunkite prie atitinkamos pavaros, prie atitinkamos kabelio
pereinamosios movos arba prie įstatomojo kabelio.
• Naudodami AUTOMATINIO ATIDARYMO MECHANIZMO / GENIUS
A pavaras, prijunkite adapterį prie 2 / 3 / 4 gnybto.
• Naudodami GENIUS A / GENIUS PANIK pavaras, prijunkite adapterį
prie 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 7 gnybto.
• Dabar prijunkite testerį prie maitinimo įtampos šaltinio.
Testo funkcija „Maitinimo įtampa 24 V“
• Jei išėjimui tiekiama tinkama maitinimo įtampa, šviečia žalias
šviesos diodas.
Testo funkcija „Uždarymas“
• Perjunkite pavaros naktinį režimą (tik naudodami GENIUS A/B ir
„GENIUS Panik“) ir uždarykite duris.
• Pavara užrakina duris.
(Daugiau informacijos apie tai rasite atitinkamos pavaros naudojimo
instrukcijoje)
Testo funkcija „Atidarymas“
• Spauskite 1 mygtuką ne trumpiau nei 1 sek. => šviečia raudonas
šviesos diodas
• Pavara atrakina ir įtraukia liežuvėlį.
• Jei 1 mygtukas spaudžiamas nuolat, liežuvėlis lieka įtrauktas tol,
kol 1 mygtukas atleidžiamas.
Testo funkcija „Dienos / nakties režimo perjungimas“
(tik naudojant GENIUS B / „GENIUS Panik“)
• Spauskite 2 mygtuką ne trumpiau nei 5 sek.
• Pavara atrakina, tačiau neįtraukia liežuvėlio.
• Jei 2 mygtukas spaudžiamas nuolat, durys lieka atrakintos tol, kol 2
mygtukas atleidžiamas.
Testo funkcija „Atsako rodmuo“
(tik naudojant GENIUS B / „GENIUS Panik“)
• Jei durys uždarytos ir pavara jas visiškai užrakino, šviečia geltonas
šviesos diodas.
(Daugiau informacijos apie tai rasite atitinkamos pavaros naudojimo
instrukcijoje)

