
TWEEDRAADS PARLOFOONSET MET ELEKTRISCHE DEURSLOT-STURING
De geschikte toegangsbeveiliging voor eengezinswoningen

DA-1AS

-draads



Volledig tweedraads parlofoniesysteem

Elektrisch deurslot
Het deurslot, die zijn voeding van de 
buitenpost betrekt, kan vanaf de 
hoofdpost bediend worden

Buitenpost (opbouw)
• Anti-vandalisme uitvoering
• Dun en compact ontworpen 

toestel
• Naamplaatje met 

achtergrondverlichting
• Keuze uit twee kleuren, 

zilver of grijs

EL-9S deurslot of andere: 16 
V AC nominaal, 20 ohm of 
meer (het stroomverbruik 
mag niet meer dan 500 mA 
bedragen voor deursloten op 
12V AC of 700 mA voor 
sloten op 16 V AC)

DA-1DS

DA-1DG
(Optie)

DA-1MD
DAR-1

Extra bel
PT-1211DR

Binnenpost
• Beltoonvolume is regelbaar en 

uitschakelbaar (met LED-
indicatie)

• Bedieningsknop om de deur te 
ontgrendelen

Voeding

Relais/
besturingseenheid 
(minder dan 18 V 
AC, 40 mA)

Hek, verlichting, garagepoort, enz.

AC

Naamplaatje met 
achtergrondverlichting

Kenmerken van het systeem
• Elektrische deurontgrendeling kan via dezelfde twee draden van de buitenpost worden gestuurd. 

Vereist geen extra transfo voor het deurslot.
• Draden van bestaande deurbel of gong kunnen worden gebruikt (loskoppelen van transformator)
• De binnenpost is uitgerust met een deurontgrendelingsknop en één functieknop voor het 

inschakelen van de verlichting aan de ingang, enz. 
• Optionele extra bel

 Benamingen en afmetingen Opties

Technische gegevens

DAR-1
Extra bel

EL-9S
Elektrisch 
deurslot of andere: 
nominale 
spanning van 16 V 
AC, 20Ω of meer.

Het relais of de 
besturingseenheid kan 
worden gebruikt om een hek, 
verlichting, garagepoort of 
andere apparaten te 
bedienen.

• Voeding: 15 V wisselstroom via de bijgeleverde transfo
• Oproepen: elektronische beltoon (terwijl knop wordt ingedrukt), met regelbaar of 

uitschakelbaar volume
• Communicatie: simultaan in twee richtingen via hoorn.
• Gewicht: DA-1MD: ong. 370g DA-1DS: ong. 270g PT-1211DR: 380g.
• Bedrading: 2 draden, gepolariseerd van deur naar DA-1MD
• Afstanden: (1) Deurslot (2) Buitenpost (3) Binnenpost (4) Voeding

• De set DA-1AS bestaat uit DA-1DS, DA-1MD & PT-1211DR.
• De voeding PT1211DR is uitsluitend ontworpen voor gebruik met DA-1MD.

Verdeeld door:

DA-1AS(BE-NL)0802A

V o o r  e e n  g e r u s t  g e m o e d
http:www.aiphone.com/

Gedrukt in Japan
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Deurontgrendelingsknop
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