
 

TAR 4  
RELAIS MET REGELBARE SCHAKELTIJD VOOR EXTERNE OPROEPSIGNALISATIE 

 

De TAR4 is een relais met vertraging dat gebruikt wordt om een externe bel of 

signaleringssystemen te activeren. 

 

KENMERKEN 

Voeding: 230 V /AC 

Verbruik: 30 mA 

Schakelvermogen: 6 A/250v 

Tijdbereik: 5 tot 30 seconden  

 

AFMETINGEN 

Behuizing DIN rail 8 modules 

Dikte: 60        ST1 standen  

 

 

STANDEN A en B; ST1 

In de meeste toepassingen wordt het TAR4 relais op stand A gebruikt (het wordt in deze 

stand geleverd). Nochtans zal men u in bepaalde gevallen verzoeken om het relais op 

stand B in te stellen. Daarvoor moet u het deksel van het relais openklikken en de stand 

van de jumper op de kaart veranderen. 

 

STAND A:                                  STAND B; 

 

 

SCHAKELTIJD 

Voor het regelen van de schakeltijd, opent u het deksel van de behuizing en plaatst u de 

stand van de potentiometer in de gewenste positie: draai naar "+” voor langere tijd  

en naar “-" voor een kortere tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPESCHEMA 

 

 

  

1 & 2 : ingang belsignaal 

binnenpost 

    

3 & 4: niet gebruikt 

    

5 & 6: N.O. relaiscontact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Ingang belsignaal           spanningsvrij contact 

 

BEKABELING VAN BESTURINGSKLEMMEN 1 en 2 

 

REFERENTIE KLEM 1 KLEM 2 ST1 positie TOEPASSING 

JP4MED S S A  

JO1MD / JO1FD S S A  

JK1MD / JK1MED S S A  

JF1MD/JF2MED S S A  

TCM/NEM S S A  

IE1AD witte kabel witte kabel A  

IE1GD(U) C E A  

IE2AD(U) C E A  

DA1MD S SE A  

IE8MD B- B++ B  

AT406 1(AT306) 1(AT206) B voor oproepextensie/AT206 

AT406 1(AT306) 2(AT306) A voor oproepextensie/AT306 

DB1MD Oranje Geel A  

 

WAARBORG 

 
AIPHONE waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een 
periode van twee jaar na levering aan de eindgebruiker en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na 
onderzoek blijkt dat het defect is en nog onder waarborg. Aiphone behoudt zich uitsluitend het recht voor om te beslissen of er 
al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is. 
 
Deze waarborg geldt niet voor om het even welk Aiphone-product dat het voorwerp uitmaakt van verkeerd gebruik, 
verwaarlozing, ongeval of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die hersteld werden of waaraan veranderingen 
werden aangebracht buiten de fabriek. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het 
toestel gebruikt werden. 
Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in de schriftelijk door 
Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet verhaald worden 
op Aiphone. Ook zal Aiphone geen compensatie voorzien voor verlies of schade veroorzaakt door een panne of het slecht 
functioneren van zijn producten tijdens het gebruik ervan, noch voor gelijk welk nadeel of verlies dat eruit volgt.   


