
 
Pos: 1 /12-sprachig -- 35x28/42/Kopf/Kopf-12sprachig @ 17\mod_1300977934586_1.doc @ 101451 @  @ 1 
 
 

Elektrické napětí!

Nebezpečí smrti a požáru v důsledku elektrického 
napětí 230 V.
– Práci na 230V napájecím systému smějí 
   provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři!
– Před instalací a/nebo demontáží odpojte od 
   zdroje elektrického proudu! 

Elektrické napätie!

Nebezpečenstvo ohrozenia života a vzniku 
požiaru v dôsledku elektrického napätia 230 V.
– Práce na sieti s napätím 230 V smú vykonávať 
   len kvalifikovaní elektrikári!
– Pred montážou alebo demontážou musíte 
   sieťové napätie odpojiť! 
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Rozšiřovací modul, vestavný

Rozlišovací modul, vstavaný

Technické údaje

 2 x 0,6 mm² ... 2 x 1 mm²

 2 x 0,6 mm² ... 2 x 0,75 mm²

 20 V DC ... 30 V DC

Zamýšlené použití

Rozšiřovací modul vestavný je integrální 
součástí dveřního komunikačního systému ABB- 
Welcome a funguje výlučně se součástmi tohoto 
systému. Zařízení je možno instalovat pouze v 
suchých místnostech do vhodných 
elektroinstalačních krabic.

Rozširujúci modul, vestavný je súčasťou 
domového komunikačného systému ABB-
Welcome a pracuje výhradne s komponentmi 
tohto systému. Zariadenie sa smie inštalovať 
len v suchých miestnostiach do vhodných 
zapustených krabíc.

 

QR kód

 

Varování Varovanie

Rozšiřovací modul vestavný slouží pro 
připojení až 12 přídavných zvonkových 
tlačítek k hlasové jednotce.
Podrobné uživatelské informace získáte 
na adrese uvedené v kapitole „Servis“ nebo 
naskenováním QR kódů (je vyžadováno 
zařízení s příslušným softwarem).
Podrobné informace pro plánování systémů 
ABB-Welcome jsou uvedeny v uživatelské 
příručce. Ke stažení na adrese 
www.abb.cz/elektropraga.
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Rozlišovací modul vstavaný slúži pre  
pripojenie až 12 prídavných zvončekových 
tlačidiel k hlasovej jednotke
Podrobné informácie získate prostredníctvom 
prepojenia v kapitole „Servis“ alebo načítaním 
QR kódov (na to je potrebný prístroj s 
príslušným softvérom).
Podrobné informácie na plánovanie zariadení 
ABB-Welcome nájdete v príručke používateľa. 
K dispozícii na prevzatie na adrese 
www.abb.sk/vypinace.

.

 -25 °C ... +55 °C

 IP 44

Technické parametre

 Svorky pro tuhý vodič

 Svorky pro slaněný vodič

 Provozní teplota

  Stupeň krytí

 Svorky pre vodič

 Svorky pre lankový vodič

 Prevádzková teplota

 Krytie

Určené použitie

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen 
der ABB Gruppe, 
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
Zentraler Vertriebsservice Tel: 0180-5 66 99 00, 
www.Busch-Jaeger.com

0
0

7
3

-1
-8

0
3

1

1
7

.0
9

.2
0

1
2

 Napětí sběrnice  Napätie zbernice

Servis
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2 Svorka pro společný vodič. Svorka pre spoločný vodič.

Obsluha Obsluha

Svorky pro připojení až 12 
zvonkových tlačítek.

Svorky pre pripojenie až 12 
zvončekových tlačidiel.

3 Upínací svorky pro spojení s 
dalším modulem.

Upevňovacie svorky pre spojenie 
s ďalším modulom.

4 Konektor pro spojení s hlasovým
a dalším modulem.

Konektor pre spojenie s hlasovým 
a ďalším modulom.
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