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INTRODUCTIE

Allereerst willen wij u bedanken voor de aanschaf van dit product.
Onze toewijding om tevredenheid bij onze klanten te bereiken komt mede tot stand door de certificering enISO-9001
door het vervaardigen van producten zoals deze.
Door de geavanceerde technologie en de strenge kwaliteitscontrole maakt het mogelijk dat onze klanten en

gebruikers kunnen genieten van de legio aan functies die dit systeem biedt Om maximale winst uit deze functies en.
een goed bekabelde installatie te halen raden wij u aan om een paar minuten van uw tijd aan deze handleiding te
besteden.belde installatie te halen raden wij u aan om een paar minuten van uw tijd aan deze handleiding te besteden.

INHOUDSOPGAVE
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Installeren of aanpassen van de installatie dient altijd spanningsloos te gebeuren.

--Installeren of plaatsen van de apparatuur dient te gebeuren door een erkende installateur.

--De installatie en het toestel dient minimaal verwijdert te zijn van40 cm andere installaties (bekabeling).

- Volg altijd de instructies in deze handleiding.

wGebruik geen extreme krachten om de schroeven aan te draaien .
wI eer d apparatuur een droge stofvrije ruimte en voorkom dat er waterdruppels door lekkage bij kunnennstall e in .
wVermijd plaatsing van de apparatuur in de nabijheid van warmtebronnen.
wLaat de ventilatie roosters vrij voor een goede ventilatie.
wOm schade te voorkomen dient de voeding juist en stevig geplaatst te worden.
wVoorkom een elektrische schok en laat de beschermkap over de 230 volt aansluiting van de voeding.
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EIGENSCHAPPEN

- .Handsfree audio telefoontoestel Nhea Plus SE voor Plus installaties

- .4-draads digitaal telefoontoestel

- ( ).Functietoetsen en geavanceerde programmering wijzigen functies van de optie toetsen

- .Geheim gesprek

- .Zelfoproep

- " " ( ( ).Dokter modus automatisch deur openen) zie pagina 9

- Intercom .oproep binnen dezelfde woning

- .Aansluiting voor etage beldrukker

- ( ).Oproep volumeregelaar maximaal en minimaal

- ( ).Audio volumeregelaar maximaal en minimaal

- : m , m " ", ( . 5 " ").Instellen oproep volume aximaal inimaal en geen volume nacht modus zie pag. functies toetsen

- .Aansluiting voor externe schakelaar om de deur te openen

- .Aansluiting voor extra signaal gever

- .Oproep naar Master en Slave portiersmodule

- .Paniek oproep naar portiersmodule

- Verschillende oproeptonen om te onderscheiden waar de oproep vandaan komt: Buitendeurpaneel, portiers module,
intercom, etage beldrukker „Hz“.

- ..Activering van een relais via de uitgang om bijvoorbeeld een extra deuropener aan te sturen, .

- Telefoon in te stellen als Slave en intercom.

- .Deuropener toets

- Status Led.

WERKING VAN HET SYSTEEM
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- Om een oproep te plaatsen, drukt de bezoeker de overeenkomende beldrukker van het appartement in. Een
akoestisch signaal door de speaker van de buitenpost bevestigd dat er gebeld is en dat het belsignaal ook
daadwerkelijk overgaat op het toestel, tevens zal de LED op het deurpaneel gaan branden. Gedurende het
belsignaal kan de bezoeker zijn keuze corrigeren door een andere beldrukker in te drukker. Hierdoor zal de eerdere
keuze vervallen en de nieuwe keuze geactiveerd worden.

- In systemen met meerdere deurpanelen zullen de overige deurpanelen automatisch in de bezet status gezet worden.
Indien een oproep plaatsvindt vanaf een paneel in de bezetstatus, zal uit het paneel een bezetsignaal hoorbaar zijn
en zal de LED gaan branden! Hetzelfde signaal is hoorbaar indien de het toestel UIT staat.

- Algemene deurpanelen L modus(E 501 ): Indien een oproep wordt geplaatst vanaf een algemeen buitendeurpaneel
zal het deurpaneel in het gebouw voor die verdieping en alle algemene deurpanelen in de bezet modus gaan, de LED
...zal op deze panelen gaan branden en indien vanaf die panelen geprobeerd wordt aan te bellen zal ook een
ingesprekstoon hoorbaar zijn en zal de LED voor 3 seconden knipperen. Vanaf alle overige etage deurpanelen kan
wel worden aangebeld.

- Algemene deurpanelen (EL501 modus): Indien een oproep wordt geplaatst vanaf een etage deurpaneel zullen alle
overige deurpanelen beschikbaar blijven. Behalve indien er vanaf een algemeen buitendeurpaneel een oproep wordt
gedaan naar een appartement welke al in gesprek is met een etage deurpaneel, dan zal een ingesprekstoon
hoorbaar zijn en zal de LED voor 3 seconden knipperen

- Een oproep duurt ongeveer 45 seconden. De status LED op de telefoon zal groen gaan branden. Indien niet binnen de 45
seconden wordt geantwoord zal de status LED op de telefoon rood gaan branden en wordt het systeem weer vrijgegeven.
De LED op het buitendeurpaneel zal uit gaan.

- Om een gesprek tot stand te brengen, druk op de toets van de telefoon De status LED op de telefoon zal groen gaan.
branden en de LED op het buitendeurpaneel zal oplichten.

E- Een gesprek duurt ongeveer 1 ½ minuut of tot op de toets van de telefoon wordt gedrukt. Na het beëindigen van
het gesprek zal de status LED op de telefoon rood gaan branden en zal de LED op het buitendeurpaneel weer uit
gaan.

- Om de deur te openen: druk op de deuropener toets tijdens de oproep of tijdens het gesprek Met een druk op de.
knop zal de deur gedurende 3 seconden worden open gestuurd en zal de LED voor 3 seconden oplichten.

-De omschrijving van de functie toetsen vindt u pagina 5.
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Beschrijving van de telefoon NHEA PLUS SE

BESCHRIJVING VAN DE TELEFOON
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P , .lus  min voeding d( 18V c)

, digital .Audio communicatie e data

.Etage beldrukker

Uitgang min externe signaalgever ma belastbaar( ) , ( x. 250mA ).

+, - :
.

A , D :

HZ :-

SA :

+ SA
_

A D HZ

Beschrijving van de aansluitklemmen:

-

i

a.

b.

c.

d.

Status LED.
- R : Led .ust brandt rood
- : LedOproep brandt groen

( ).master toestel
- : LedGesprek licht groen op
- : .Nacht modus  Led uit
- : Led .Dokter modus knippert groen

Optietoetsen.

Audio volumeregelaar.
Oproep volumeregelaar.

g

h

Micr .ofoon
Luidspreker.
Vergrendelingssleuven.

Con ectorc voor extra aansluitingen.

Ingang voor horizontale kabelinvoer.
Aansluitklemmen.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

b

b

a

b

c

d

e

f

j

g

( ):WIT A1

( ):GROEN (   ) PLUS

(R ):OOD INTERCOM

( ):ZWART AP

( ):GEEL (   ) MIN-

+

- .AP: Aansluiting voor externe deuropener „voet“schakelaar

- .Intercom: Oproep naar toestel binnen dezelfde woning

- A1: ( ) ( x. 50mA ).Uitgang min activering van bijv. een relais ma belastbaar

Beschrijving van de aansluitkabel met connector:
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BESCHRIJVING VAN DE TELEFOON
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Functies druktoetsen:

( ),In de geavanceerde programmeer modus zie pagina kunnen de standaard functies van de optietoetsen en10
........worden gewijzigd met een van de volgende functies:

- :Optietoets
Activeren van uitgang oproep naar slave portiersmodule of zelfoproep"A1", .(1)

- :Optietoets
(1) "A1", .Activeren van uitgang oproep naar slave portiersmodule, zelfoproep of intercom oproep

Toets aannemen beëindigen gesprek/ .
Telefoon in rust:

Een korte druk van seconde activeert de functie modus gedurende 5 seconden Een“1 ”: ( ).
lange druk van „3 seconden“ zet de telefoon uit Druk voor 1 seconde om het toestel weer: .
aan te zetten gedurende 45 seconden kunne er geen functies worden uitgevoerd en is het(
toestel bezet, ook de functie modus niet" " ).

In functie modus:
Een lange druk van „3 seconden“ zet de telefoon uit Druk voor 1 seconde om het toestel weer aan te zetten: .

( "gedurende 45 seconden kunne er geen functies worden uitgevoerd en is het toestel bezet, ook de functie
modus niet" ).

Tijdens de oproep:
Neem het gesprek aan om te spreken en te luisteren.

Telefoon in rust:
Een lange druk van 3 seconden activeert de modus „volume oproeptoon“ hoorbaar is het huidige
oproepvolume Elke lange druk van 3 seconden (elk binnen de 5 seconden) selecteert het volume niveau van.
maximaal, minimaal en geen volume (nacht modus), dit in carrousel modus. de status LED zalOpmerking:
in nacht modus rood knipperen. Indien er een oproep geplaatst wordt zal de telefoon de volume modus
verlaten. De etage bel zal ongeacht het ingestelde volume niveau altijd het hoogste volume hebben.

In functie modus:
Een korte druk activeert de zelfoproep (indien geactiveerd op het buitendeurpaneel), hiermee kan een

gesprek tot stand gebracht worden met het buitendeurpaneel. Dit is alleen mogelijk als er gaan oproep of
gesprek gaande is.

Activeert de uitgang „A1" om een extern apparaat aan te sturen of de telefoon nu in rust is of tijdens een
oproep intercom gesprek of gesprek met het buitendeurpaneel.

Telefoon in rust:
Met een korte druk van 1 seconde wordt er een paniek oproep geplaatst naar de portiersmodule (indien

aanwezig).
In functie modus:
Een korte druk van 1 seconde plaatst een normale oproep naar de hoofd portiersmodule.
Tijdens een oproep en gesprek:
Een korte druk van 1 seconde activeert de deuropener sturing voor 3 seconden.

( )*

(1) Fabrieksinstelling

( )*

( )*

Oproep volumeregelaar:

Hiermee kan het oproep
volume maximaal of naar
minimaal worden ingesteld.

Audio volumeregelaar:

Hiermee kan het audio volume
maximaal of naar minimaal
worden ingesteld.

MAX

+

+

-
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PLAATSEN VAN HET TELEFOONTOESTEL OP DE MUUR

HANDSFREE AUDIO TELEFOONTOESTEL NHEA PLUS SE

Bevestig de montageplaat op vanaf bovenzijde montageplaat tot aan de vloer De minimale afstand tussen1,60m. .
montageplaat en een ander object moet minimaal zijn5cm .

Plaatsen montageplaat:

Om de montageplaat aan de muur te bevestigen boor twee gaten van en gebruik de meegeleverde pluggen en, 6mm
schroeven.

Bevestigen van de montageplaat op de muur:

Bevestigen van het telefoontoestel:

1 2 3

Voorkom plaatsing van de deurtelefoon in een rokerige, stoffige of vochtige omgeving .

x4 30

1 6. 0m

Bevestig de kabel aan de connector zie pagina en plaats de connector op het telefoontoestel Plaats de( 4) .
bevestigingsgaten van het telefoontoestel op de uitstekende lippen van de montageplaat beweeg hierna de,
deurtelefoon en schuif de deurtelefoon voorzichtig naar beneden totdat deze vast zit .

Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de deurtelefoon en installatie is opgeleverd.

1
2 3



7HANDSFREE AUDIO TELEFOONTOESTEL NHEA PLUS SE

PLAATSEN VAN HET TELEFOONTOESTEL OP EEN INBOUWDOOS

Plaats het hart van de inbouwdoos op een hoogte van 6 De minimale afstand tussen inbouwdoos en overige1. 0m.
attributen dient minimaal 5 centimeter te zijn.

Plaatsing inbouwdoos:

1 6. 0m

Haal de bedrading uit de inbouwdoos Zorg dat schroeven in de ring van de inbouwdoos horizontaal zijn uitgelijnd. .
Bevestig de montageplaat, gebruik hierbij de schroeven van de inbouwdoos.

Plaatsen van een inbouwdoos en bevestigen van de montageplaat:

Bevestigen van het telefoontoestel:

Voorkom plaatsing van de deurtelefoon in een rokerige, stoffige of vochtige omgeving .

Gebruik de schroeven
van de inbouwboos.

Bevestig de kabel aan de connector zie pagina en plaats de connector op het telefoontoestel Plaats de( 4) .
bevestigingsgaten van het telefoontoestel op de uitstekende lippen van de montageplaat beweeg hierna de,
deurtelefoon en schuif de deurtelefoon voorzichtig naar beneden totdat deze vast zit .

Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de deurtelefoon en installatie is opgeleverd.

1
2 3

1 2 3



Programmeren van de telefoon NHEA Plus :SE

PROGRAMMEREN VAN DE TELEFOON

Lokaliseer de dip-schakelaar aan de achterzijde van de EL632/Plus, deze bevindt zich in deSw2
linker bovenhoek. Zet switch 2 opAAN, het buitendeurpaneel geeft nu 2 piepjes wat aangeeft dat het
in de programmeerstand staat. In een systeem met meerdere buitendeurpanelen, voer de
programmering uit vanafhetalgemene buitendeurpaneel.

8

Druk op de beldrukker behorende bij de woning. Op dat moment zal uit het
buitendeurpaneel en de telefoon een toon hoorbaar zijn ter bevestiging. ( de
status LED zal nu rood knipperen en de LED zal nu permanent branden).

Elke woning moet één Master toestel hebben; indien er parallel toestellen aanwezig zijn moeten deze als Slave worden
geprogrammeerd.

Voer voor de controle een oproep uit naar het geprogrammeerde toestel. Programmeer vervolgens de
overige toestellen op dezelfde manier. Nadat de programmering van alle toestellen is voltooid, zet de
programmeer schakelaar Sw2 weer op UIT.

Belangrijk: Om een telefoon te programmeren op een code paneel of El501, zie hiervoor de bijbehorende
handleiding overeenkomstig het paneel.

M

S

Si

Schakel het telefoontoestel uit door minimaal 3 seconden op de toets te......
drukken, de LED gaat uit. Druk nu op de deuropener toets en houd deze ingedrukt.

Terwijl de deuropener toets ingedrukt blijft, druk nu voor 1 seconde op de toets .

Om aan te geven dat de units gereed zijn voor programmeren zijn er tonen
hoorbaar vanuit het buitendeurpaneel en de telefoon (de status LED brandt nu
rood) en de deuropener toets kan losgelaten worden. Er is nu een audio
communicatie mogelijk met het buitendeurpaneel.

Om te programmeren als Slave 1, druk 1x op de toets , de status LED knippert
nu 1x groen. Druk 2x op de toets om in te stellen als Slave 2, 3x voor Slave 3
en 4x voor Slave 4.

Om de telefoon als Slave + intercom te programmeren, druk op de toets
.......en de status LED knippert 1x groen. Druk vervolgens op de toets
.......en de status LED zal nu rood branden en de LED gaat uit.

Om de telefoon als Master te programmeren, druk voor 1 seconde op de toets .
De status LED zal nu rood branden en de LED gaat uit.

HANDSFREE AUDIO TELEFOONTOESTEL NHEA PLUS SE
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Geavanceerde instellingen van de telefoon :Plus SENHEA

In de geavanceerde programmering kunnen standaard toegewezen opties worden gewijzigd.

Schakel de telefoon uit druk gedurende 3 seconden op de toets( ).
Als het toestel uit is, druk dan voor 3 seconden op de toets om toegang te krijgen tot het

geavanceerde , de telefoon zal enkele tonen produceren en de status LED zal geelMenu 1
oplichten.

Men 1:u

Pas vervolgens de gewenste optie aan:

Selecteer de beltoon die moet worden gewijzigd: elke druk op de toets selecteert een beltoon en wordt
aangegeven via het knipperen van de status LED (van 1 tot 4x knipperen) en in de volgorde van,
oproeptoon van buitendeurpaneel, oproep van portiersmodule, intercomoproep en de etage beldrukker. Bij
het bereiken van de laatste selectie keert men terug naar de eerste selectie en zal de status LED 1x
knipperen (carrouselmodus).

- :Wijzig de melodie van een oproeptoon

Selecteer vervolgens de melodie voor de oproeptoon (eerder geselecteerd in de voorgaande stap) door
op de toets te drukken totdat de gewenste melodie is geselecteerd (ook in carrouselmodus).

De telefoon heeft verschillende onderscheidende beltonen om te herkennen vanwaar de oproep komt. De
melodieën die standaard aan de beltonen zijn toegewezen kunnen worden aangepast via een aantal
geselecteerde tonen beschikbaar in de telefoon.

Vervolg

Om de dokters functie te activeren, druk op de toets , de status LED knippert 2x om aan te geven
dat de functie is geactiveerd, als de status LED 1x knippert is deze functie uitgeschakeld.

- Activ / deeren activeren van de dokters functie: Dokters functie uitgeschakeld fabrieksinstelling( ).

Met de dokters functie op AAN wordt de deur automatisch binnen 10 seconden geopend na het plaatsen van een" "
oproep naar de woning met de functie op aan. Dit zonder een gesprek aan te gaan of op de toets te drukken.
De oproep eindigt na 20 seconden en het systeem is daarna weer vrij.
( " ") .De dokters functie dient alleen op de master telefoon te worden ingesteld.

PROGRAMMEREN VAN DE TELEFOON

- "Men 2" :Ga naar u of verlaat de programmmeermodus

Men 2:u

Pas vervolgens de gewenste optie aan:

Als er telefoons T-540 Plus, Tekna Plus monitoren en Nhea Plus SE telefoons in een woning worden geplaatst moet
de Nhea Plus SE ingesteld worden als „Intercom met telefoons/monitoren Plus“ daar de T-540 Plus en de Tekna
Plus geen selectieve intercom oproep aan kunnen. In dit geval zullen alle telefoons / monitoren in dezelfde
woning de intercom oproep gelijktijdig ontvangen.

- Intercom / monitore Plus:met telefoons n Intercom tel / monitore Plus SE ( ).met toestellen efoons n fabrieksinstelling,

Om de „Intercom met telefoons/monitore“ Plus“ te selecteren, druk op de toets , de status LED zal
1x knipperen om aan te geven dat de modus „Intercom met telefoons/monitore“ Plus“ is ingesteld. en
zal 2x knipperen als de modus „Intercom met telefoons/monitore“ Plus SE“ is ingesteld.

Om u te openen, druk kort op de toets , de status LED knippert 2x. Om de"Men 2"
programmeermodus te verlaten, druk voor 3 seconden op de toets , de status LED gaat uit zie, (
pagina ).11

HANDSFREE AUDIO TELEFOONTOESTEL NHEA PLUS SE
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Vervolg van voorgaande pagina

- :Wijzig de functie van de toets Zelfoproep naar buitendeurpaneel fabrieksinstelling( ).

Selecteer de functie die aan de toets moet worden toegewezen: Elke druk op de toets selecteert een
andere functie in de volgorde actieveren van uitgangA1, oproep naar slave portiersmodule en zelfoproep.
Tevens zal de status LED in dezelfde volgorde (1 tot 3x knipperen). Na het bereiken van de laatste selectie
keert men terug naar de eerste selectie en knippert de status LED 1x (carrouselmodus).

- Wijzig de functie van de toets : . "A1" ( ).Activeren van een extra apparaat via uitgang fabrieksinstelling

Selecteer de gewenste functie door op de toets te drukken Elke keer dat op toets gedrukt wordt:
selecteert men een andere functie die wordt aangegeven met knipperen van de LED (1 tot 4x
knipperen) en in de volgorde: activering extern apparaat „A1", oproep naar 2de portiersmodule,
zelfoproep en intercomoproep. Na de laatste selectie keert men terug naar keuze 1 en zal de status
LED weer 1x knipperen.

Vervolg..

- "Men 3" :Ga naar u of verlaat de programmeermodus

Om te openen, druk kort op de toets de status LED knippert 3x, ."Men 3"u
Om de programmeermodus te verlaten, druk gedurende 3 seconden op de toets , de status LED gaat

uit (zie pagina 11).

Indien het herhalen van de oproeptoon gewenst is kan dit door op de toets         te drukken. Elke
keer dat er op de toets gedrukt wordt verhoogt men het aantal herhalingen met 1, de
volgorde is 1, 2 of 3 herhalingen. Het aantal herhalingen is te controleren met de
programmeer LED, deze zal hetzelfde aantal malen knipperen. Na de 3 herhalingen keert
men weer terug naar 1 herhaling..

Men 3:u

Wijzig vervolgens de gewenste opties:

- :Herhaling van de oproeptonen Één herhaling standaardwaarde( ).

- Instellen gesprekstijd met het buitendeurpaneel: 90 seconden (standaard).

Om de gesprekstijd met het buitendeurpaneel te wijzigen druk dan op de toets       . Elke druk op
deze toets wijzigt de gesprekstijd, de volgorde is als volgt: 60, 90, 120 of 150 seconden.
Overeenkomstig zal de programmeer LED 1 to 4x knipperen (1x voor 60 seconden etc.). Na
de 4de selectie keert men weer terug naar selectie 1.

PROGRAMMEREN VAN DE TELEFOON

- Toegang tot "Menu 4" of verlaten instellingen menu:

Om toegang te krijgen tot druk 1x kort op de toets        , de programmeer LED knippert"Menu 4"
4x.
Om het instellingen menu te verlaten druk dan 3 seconden op de toets        . De programmeer
LED zal nu uit gaan ( ).zie pagina 11

- Instellen van de oproeptijd met het buitendeurpaneel: 45 seconden (standaard).

Om de oproeptijd met het buitendeurpaneel te wijzigen druk dan op de toets        . Elke druk op
deze toets zal de oproeptijd verhogen (30, 45, 60 en 90 seconden, overeenkomstig zal de
programmeer LED 1 tot 4x knipperen (1x voor 30 seconden etc.). Na de 4de selectie keert
men weer terug naar selectie 1.

HANDSFREE AUDIO TELEFOONTOESTEL NHEA PLUS SE
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Vervolg van voorgaande pagina

Stel in de standaardwaarde Druk op de toets , de telefoon geeft twee piep toontjes om aan te" ":
geven dat alle geavanceerde instellingen worden terug gezet naar de fabrieksinstelling zie a ina( p g
9 - 10) .

Men 4:u

Pas vervolgens de gewenste optie aan:

- " ",Om de standaardwaarden van de geavanceerde instellingen van de telefoon terug te zetten.

Gereserveerd.

- .Toets        heeft nog geen functie

Geen functie.

- .Toets        heeft nog geen functie

- "Men 1" :Ga naar u of verlaat de programmeermodus

Na het verlaten van het geavanceerde instellingen menu staat de telefoon uit. Druk voor 1
seconden op de toets       om de telefoon weer aan te zetten. Elke keer als de telefoon wordt
aangezet duurt het ongeveer 45 seconden voordat de telefoon actief is.

- :Zet de telefoon weer aan na het verlaten van de programmering

Om toegang te krijgen tot druk 1x kort op de toets       , de programmeer LED knippert"Menu 1"
4x, ( ).zie pagina 9
Om het instellingen menu te verlaten druk dan 3 seconden op de toets . De programmeer
LED zal nu uit gaan

PROGRAMMEREN VAN DE TELEFOON

HANDSFREE AUDIO TELEFOONTOESTEL NHEA PLUS SE



OPTIONELE AANSLUITINGEN

Activación de dispositivos auxiliares con te Plus SE:rminales NHEA

Vervolg..

Voor het activeren van een elektrische wisselspannings deuropener is de voeding TF-104 nodig. Laat de
wisselspanning niet door de intercom kabel lopen.

Voor het activeren van een extern apparaat is een relais SAR 12/24 nodig. Indien het apparaat gedeeld wordt
met alle bewoners volstaat 1 relais en kan de uitgang A1 met elkaar verbonden worden. Indien elke monitor zijn
eigen apparaat moet schakelen gebruik dan voor elke monitor een eigen relais.
Deze functie wordt geactiveerd op elk gewenst moment wanneer er op de toets         gedrukt wordt ongeacht
de status van de monitor. Hiermee kunnen de meest voorkomende toepassingen worden geschakeld ls:
trappenhuisverlichting, 2de deuropener, etc.

De nul draad wordt via het schakel relais SAR-12/24 geleid. De maximale stroom die de SAR-12/24 kan
schakelen is 1.8A. bij 230Volt.

( )
*

~~ ~~

Deuropener
V .12 ac

T 104F-

Red

PRI SEC

SAR-12/24

IN IN

NC NA C

Belangrijk: Plaats de met het buitendeurpaneel meegeleverde varistor direct op de
contacten van de deuropener.

*

*

Externe deuropener knop voor het openen van de deuropener van het buitendeurpaneel:

AP

Met bijvoorbeeld een voetschakelaar voor een tandarts is het mogelijk om de deur te openen van het
buitendeurpaneel als er wordt aangebeld.

A+ _ D

SAR-12/24

F

N
220 V /ac
1.8A max.

IN IN

NC NA C

( )
*

Naar buitendeurpaneel/
voeding.

Eventueel parallel over
de schakelaar voor de
trappenhuisverlichting.

12

AUX

NHEA Plus SE

5  4  3  2  1

CN2

A+ _ D
Naar buitendeurpaneel/
voeding.

AUX

NHEA Plus SE

5  4  3  2  1

CN2

A+ _ DAl distribuidor/
placa.

AUX

NHEA Plus SE

5  4  3  2  1

CN2

A1

+( ) (Groen)

( )Wit

A1

+( ) (Groen)

( )Wit

AP
( ) (Geel)

( )Zwart
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OPTIONELE AANSLUITINGEN

Onderlinge communicatie tussen twee telefoons in dezelfde woning:

De Nhea Plus SE monitor heeft standaard de optie voor onderlinge communicatie tussen twee monitoren
binnen dezelfde woning. Om functie te kunnen gebruiken dient men:
- De INT aansluiting te verbinden met de INT aansluiting van de ander (e) telefoon (s), maximaal 5 telefoons/
monitoren wanneer de Nhea Plus SE/Tekna Plus SE color monitoren zijn toegepast.

- Een telefoon dient ingesteld te zijn als Master (hoofd) en de andere als Slave zoals beschreven op pagina 8.

Voor een intercom oproep met een monitor is het raadzaam om de monitor als Master in te stellen.
Om een ander toestel op te roepen, druk voor 1 seconde op de toets       en druk vervolgens lang op de toets
totdat een bevestigingstoon hoorbaar is, hierna zullen alle toetsellen in de woning overgaan. Als men kort op de
toets        drukt kan er ook een specifieke telefoon gekozen worden. 1x kort drukken is master, 2x kort drukken
is slave 1, 3x kort drukken is slave 2, 4x kort drukken is slave 3 en 5x kort drukken is slave 4. Akoestische
tonen geven weer dat er een oproep is geplaatst of dat het toestel in gesprek is met het buitendeurpaneel of
met een ander toestel. Als tijdens een intercom gesprek wordt aangebeld vanaf het buitendeurpaneel zal er
een toon hoorbaar zijn en zal het videobeeld verschijnen, om dit gesprek aan te nemen druk dan op de toets
van het master toestel of druk op de deuropener toets om alleen de deur te openen.
De oproeptonen wijken af van de andere oproeptonen zodat onderscheiden kan worden waar de oproep
vandaan komt.

Denk eraan: Als er in dezelfde woning T-540 Pus toestellen zijn geplaatst dan moet de telefoon worden
ingesteld als intercom oproep met T-540 Plus/Tekna Plus, zie pagina 9. Voor deze optie is het niet mogelijk om
selectief een telefoon of monitor te kunnen oproepen en gaan alle telefoons/monitoren over indien een oproep
wordt uitgevoerd.

Vervolg

Vervolg van voorgaande pagina.

A+ _ DA+ _ D

13

NHEA Plus SE

AUX

NHEA Plus SE

AUX

5  4  3  2  1

CN2

5  4  3  2  1

CN2

INT (Ro )od
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DE TELEFOON SCHOONMAKEN

- Gebruik geen oplosmiddelen, reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen die zuren, azijn of schuurmiddel bevatten.

- Gebruik een droge, anti-statische (niet-vochtige) en zachte doek die geen pluisjes achterlaat.

- Beweeg de doek altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden en zonder druk uit te oefenen.

Aansluiting voor ontvangst oproepen vanaf de etagedeur:

HZ--

De Nhea Plus SE is standaard voorzien van een aansluiting voor de etage beldrukker. Deze optie bespaart een
extra bel aansluiting in de woning uit. Sluit de beldrukker aan op de klemmen Hz- en -. De geproduceerde
oproeptoon is afwijkend van de andere oproeptonen zodat onderscheid kan worden gemaakt waar de oproep
vandaan komt.Als er tijdens een gesprek wordt aangebeld zal er een toon uit de luidspreker klinken.

.

Opmerking: Ongeacht het ingestelde oproep volume (zie pagina 5) en de nacht modus zal de oproeptoon voor de
etage beldrukker altijd het hoogste niveau behouden.

AUX

NHEA Plus SE

OPTIONELE AANSLUITINGEN

van vorige pagina.

HANDSFREE AUDIO TELEFOONTOESTEL NHEA PLUS SE



INSTALLATIE SCHEMA

Deurtelefoons:

Belangrijk:
Voor meer informatie over het buitendeurpaneel, diameters en afstanden, etc., (zie handleiding “T632 PLUS P/T ML”).
https://doc.golmar.es/search/manual/50122328

FA-Plus/C o FA-Plusf

SECPRI

~~

Red

+ + --

*Plaats de voeding zo dicht
mogelijk bij het eerste toestel
of splitter.

A

A

+

+

_

_

D

D

A+ _ D

A+ _ D

Buitendeurpaneel

M Master=           .

D MallaVin-AinAout Vin+ Vout-Vout+

CN1

+- +CV1CV2 -

10

1

9

2

8

3

7

4

6

5

CN3

Deuropener
12Vd 270mAc

SW1

SW2M
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