
  

  

  

  

  

  

  

 

 

FERMAX BEZVADU DOMOFONS DECT1200 

  

Lietotāja instrukcija  

 

SVARĪGI ZINĀT!  

 Šī ir ierīce, kas strādā radiokanālā. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka darbības 
attālumi atbilst Jūsu prasībām.  

 Tāpēc pirms montāžas, pieslēdziet ārējo paneli (nestiprinot) un tālruņa bāzi izvēlētajās 
vietās un pārbaudiet darbības kvalitāti.  

 Lai sasniegtu labus rezultātus, novietojiet bāzi pēc iespējas augstākā punktā un pēc 
iespējas tuvāk ārējam panelim.  

 Divstāvu ēkās vispiemērotākā bāzes atrašanās vieta ir otrais stāvs.  
 Ja ir izlādējies tālruņa akumulators, pārbaudi Jūs varat veikt ievietojot tālruni bāzē.  

IEVADS 

Bezvadu digitālā domofona komplektā FERMAX DECT1200 ir iekļauts viss nepieciešamais, lai 
uzstādītu audio domofonu bez kabeļu līnijas instalācijas telpās. Komplekts ir speciāli izveidots 
specifiskiem apstākļiem, kad ieeja ir atdalīta no telpām ar dārzu vai citām būvēm bez iespējas 
instalēt kabeļus.  

 

 

 



 

 

Komplekts sastāv no sekojošiem komponentiem:  

ĀRĒJAIS 
PANELIS  

 

 

 

1. Uzstāda pie ieejas ēkā. Nepieciešams nodrošināt vietu barošanas 
blokam.  

2. Papildus jāpievieno ārējam panelim elektriskā atslēga.  

 

 

TĀLRUŅA 
BĀZE  

 

 

 

 

 

1. Lai nodrošinātu radio sakarus starp bāzi un ārējo paneli un starp 
bāzi un bezvadu tālruni.  

2. Bāzi jāuzstāda pēc iespējas tuvāk ārējam panelim (ieejai), lai 
nodrošinātu kvalitatīvu darbību.  

3. Bāzei jābūt arī elektriskās un telefona līnijas rozešu tuvumā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECT 
TĀLRUNIS  

 

 

 

 

Nodrošina radio sakarus ar bāzi. Var pieņemt zvanus no ārējā paneļa un 
pieņemt zvanu no publiskās telefona līnijas, tāpat arī zvanīt uz ārējo paneli 
un publisko telefona līniju no jebkuras vietas ēkā.  

 

MONTĀŽA  

Neaizmirstiet, ka pirms ārējā paneļa montāžas ir nepieciešams instalēt barošanas un 
elektriskās atslēgas kabeļus.  

   

Izsitiet speciālo caurumu kabeļu 
montāžai  

Rekomendētais montāžas 
augstums  

Pielīmējiet gumijas starplikas 
(komplektā)  

   
Izvelkamais un pagriežamais 
stiprinājums atvieglos Jums 
montāžu  

Var ierakstīt firmas 
nosaukumu vai īpašnieka 
uzvārdu  

Fiksācijas skrūves ar 
nosedzošajām dekoratīvajām 
plāksnītēm  

 



 

 

Barošanas bloka montāža  

   

Montāža uz DIN sliedes 
elektrosadales skapī  

   Noņemšana no DIN sliedes         Montāža uz sienas  

PIEZĪMES:  

Barošanas bloks jāmontē sausā, aizsargātā no laika apstākļu ietekmes vietā.  
Strāvas barošanas ķēde jābūt aizsargāta ar automātisko izslēdzēju (drošinātāju) vai 
analoģisku ierīci.  

Tālruņa bāze jānovieto pēc iespējas tuvāk ārējam panelim un tuvumā elektrības un telefona 
līnijas rozetēm. Skatīt Īpaši svarīgus norādījumus zemāk.  

Telefona līnijas un barošanas pieslēgšanai izmantojiet kabeļus no ierīces komplektācijas.  

 

 

Nobīdiet tālruņa akumulatora vāciņu un ievietojiet akumulatora bateriju (komplektā). Pārbaudiet 
kontaktu polaritāti!  

 

 



 

 

 

JAUNA AKUMULATORA UZLĀDE  

Jauns akumulators tiek piegādāts neuzlādēts. Lai sasniegtu maksimālo efektu, pirmo reizi 
akumulators ir jālādē ne mazāk kā 16 stundas.  

Jaunam akumulatoram ir nepieciešami vairāki pilnīgas uzlādes un izlādes cikli, lai nodrošinātu 
turpmāku optimālu darbību.  

Jauns akumulators var pārāk ātri uzrādīt uzlādes beigas. Nepievērsiet tam uzmanību un 
turpiniet uzlādi līdz 16 stundām.  

ĪPAŠI SVARĪGI NORĀDĪJUMI:  

Attālums starp bāzi un ārējo paneli atkarīgs no ēkas konstrukcijas un elektroiekārtu 
traucējumiem.  
Parasti tas ir 20 – 30 metri (ņemot vērā sienas)  
Tālruņa līniju pieslēgt nav obligāti. Sistēma var strādāt arī kā tikai domofons  
Sakaru kvalitāte ir atkarīga arī no attāluma starp bāzi un tālruni.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAVIENOJUMU SHĒMA  

 

 

Elektriskā atslēga  

Izmantojiet atslēgu, kas ir pievienota komplektācijā. Ja tas nav iespējams pārbaudiet vai esošā 
atslēga atbilst sekojošām prasībām:  

Barošana 12V maiņstrāva  
Strāvas patēriņš ne vairāk kā 500mA  

Var izmantot atslēgu ar savu barošanas avotu. (Konsultēties pie mums)  

Izejas poga  

Izmantojiet jebkuru pogu ar NO (normāli aizvērti) kontaktiem. (standarta durvju zvana poga)  

 

 

 

 



 

 

Papildus ierīces pieslēgšana  

 Izeju var izmantot, lai aktivizētu papildus ierīci (apgaismojumu pie ieejas, relejus, u.t.t.) 
Barošana 12V maiņstrāva, slodze ne vairāk kā 200 mA.  

 Elektriskā atslēga 8-12V maiņstrāva  
 Izejas poga  
 Papildus ierīces aktivizēšana  

PROGRAMMĒŠANA  

Iespējams programmēt vairākus ierīces parametrus.  

Pirmais solis programmēšanā – ieiet programmēšanas režīmā  

1. Nospiediet  

2. Nospiediet  

Tiks uzsākta komunikācija ar ārējo paneli  

3. Nospiediet pogu , lai ieietu programmēšanas režīmā un nospiediet attiecīgās 
programmējamās funkcijas numura pogu.  

SVARĪGI: Starp katru pogas nospiedienu ieturiet nelielu pauzi  

a. Elektriskās atslēgas darbības ilgums (atvērts stāvoklis) ieslēdzot no tālruņa. 
(Rūpnīcas laiks – 4 sekundes)  

1. Nospiediet  
2. Ievadiet ilgumu sekundēs (no 1 līdz 9 sekundes)  
b. Elektriskās atslēgas darbības ilgums (atvērts stāvoklis) ieslēdzot ar iziešanas pogu. 
(Rūpnīcas laiks – 4 sekundes)  

1. Nospiediet  
2. Nosakiet laiku sekundēs (no 1 līdz 9 sekundēm)  
c. Papildus ierīces ieslēgšanās laiks, ja tāda ir instalēta sistēmā. (Rūpnīcas laiks – 4 
sekundes)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Nospiediet  
2. Nosakiet laiku sekundēs (no 1 līdz 9 sekundēm)  
d. Ieejas paneļa skaļruņa skaļuma regulēšana (Rūpnīcas skaļums – 5)  

1. Nospiediet  
2. Nosakiet nepieciešamo skaļuma līmeni (no 1 līdz 5)  

Pēc nepieciešamo izmaiņu veikšanas, izejiet no programmēšanas režīma nospiežot pogu . 

Nospiediet pogu , lai tālrunis strādātu zvana gaidīšanas režīmā.  

PIEZĪMES:  

Skaļumu var regulēt ne tikai ar programmēšanas metodi, bet arī ar regulatoriem ieejas 
paneļa aizmugurē.  
Rekomendējam atstāt rūpnīcas ieprogrammēto skaļuma līmeni.  

EKSPLUATĀCIJA  

Kā zvanīt no ieejas paneļa?  

 

Nospiežot izsaukuma pogu uz ieejas paneļa, signāls tiks aizsūtīts uz bāzi un pārsūtīts uz tālruni.  

FERMAX DECT tālrunim skanēs zvana signāls un displejā būs redzams uzraksts „INT2”. Lai 

atbildētu nospiediet pogu  

Ja gribat atvērt ieejas durvis apmeklētājam, nospiediet  

Ja nepieciešams aktivizēt papildus ierīci, tad nospiediet  

 

 



 

 

 

ĪPAŠI SVARĪGI NORĀDĪJUMI:  

Skari tiek nodrošināti pusdupleksa režīmā, tāpēc Jūs runājot nedzirdēsiet, ko saka 
sarunu biedrs.  
Maksimālais sarunas laiks ir 95 sekundes no ieejas paneļa izsaukuma pogas 
nospiešanas brīža.  
Ja netiek veiktas nekādas darbības, tad pēc 15 sekundēm ieejas panelis pārtrauc 
savienojumu.  

BOJĀJUMU NOTEIKŠANA  

BOJĀJUMS  KĀ NOVĒRST?  

Nav izsaukuma signāla tālrunī un 
bāzē nospiežot izsaukuma pogu uz 
ieejas paneļa  

Pārbaudiet:  

1. Ieejas paneļa strāvas barošanu  
2. Izsaukuma pogas kontaktus  

Netiek pieņemts zvans no ieejas 
paneļa uz tālruni  

Pārbaudiet:  

1. Vai tālrunis ir pieļaujamā attālumā no bāzes  
2. Vai bāze ir pieļaujamā attālumā no ieejas paneļa 
3. Vai panelis un tālrunis savienojas ar bāzi  

Aktivizējot elektrisko atslēgu, 
sistēma atslēdzas  

Pievienojiet varistoru tieši uz elektriskās atslēgas 
klemmēm, lai novērstu strāvas „lēcienus”  

Dažas sekundes pēc savienojuma 
sākuma, savienojums atslēdzas  

Atcerieties par divām lietām: ja netiek nospiesta neviena 
poga, tad savienojums atslēdzas pēc 15 sekundēm, 
sarunas laiks ir ierobežots līdz 95 sekundēm  

Pārāk klusa skaņa abos virzienos 
(ieejas panelis – tālrunis un tālrunis 
- ieejas panelis)  

Atcerieties, ka skaļums regulējas sekojošā veidā: tālrunis 
– panelis (programmējot vai regulējot manuāli) un panelis 
– tālrunis (tikai programmējot)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS  

Barošana:  9V maiņstrāva/12V līdzstrāva, 1,5A  

Patēriņš (bez 
elektriskās atslēgas):  

200mA  

Darba temperatūra:  0 - +60°C  

Mitrums:  0 – 95% bez kondensāta  

Kontakti:  CN6: 

CN7: 

CN8: 

Indikatora slota kartes pieslēgšana Izsaukuma pogas 
pieslēgšana Programmatora pieslēgšana  

Klemmes:  ~ ~  

C,NO 

+12  

AUX  

S  

Strāvas barošanas pieslēgšana  

Releja kontakti. Aktivizējoties saslēdzas. Maksimālā 
slodze 2A.  

Barošanas izeja papildus barošanai, nestabilizēta, 
slodze līdz 200mA  

Papildus ierīces izeja, slodze līdz 0,5A līdzstrāva, atvērts 
kolektors.  

Iziešanas pogas pieslēgšana  
 
 
 
 
 
 
 
 

SIA DIALOGS darba profils - audio, video domofonu sistēmas, 
bezvadu domofonu sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas,  sarunu 
iekārtas, elektroniskās koda atslēgas, proximity (bezkontakta 
iekārtas), iButtons (elekroniskās atslēgas), durvju uzlikas, rokturi, 
slēdzenes, profilcilindri, elektriskie sprūdi, mehāniskās koda atslēgas, 
durvju aizvērēji, evakuācijas sistēmas, aizsargierīču ražošana, 
uzstādīšana, remonts un tehniskā apkalpošana.                           
http://www.dialogss.lv 

http://www.dialogss.lv/

