Brochure DCM
Deurcommunicatie

Deurcommunicatie
met nieuwe maatstaven
Hiermee blijft niets te wensen over
Het programma JUNG Deurcommunicatie zet nieuwe maatstaven met de intelligente techniek, de eenvoudige bediening
en talrijke andere innovatieve features.
Omdat uitgebreide functionaliteit pas in een fraaie vormgeving
goed tot zijn recht komt, zijn de DCM binnenstations in vele
JUNG programma's te integreren. Zo kunnen de DCM binnenstations gemakkelijk opgenomen worden in de verschillende
JUNG programma's en sluit hun vormgeving aan bij de rest
van de elektrotechnische installatie in de woning.
Een ander pluspunt is dat de installatie eenvoudig door één
persoon in bedrijf genomen kan worden met push button
mode, met het serviceapparaat of met de in bedrijfname tool,
inclusief software. Hierdoor worden tijd en kosten bespaard
bij de montage en configuratie van de installatie.

DCM video binnenstations
Uitgebreide functionaliteit met optimaal bediencomfort
De video binnenstations bieden omvangrijke functionaliteit. Bijzonder comfortabel
is daarbij de intuïtieve bediening via het touchscreen met TFT kleurenscherm. Voor
optimale flexibiliteit kunnen de specifieke instellingen in iedere installatie naar wens
geconfigureerd worden. Vrij spreken, het openen van hal – of voordeur, het oproepen
van beeld – of geluidsberichten, interne oproep of optische zoom en het verplaatsen
van de beelduitsnede – met een korte aanraking van het touchscreen wordt de gewenste keuze uitgevoerd.

Handsfree vol
duplexbedrijf

Het DCM video binnenstation is niet alleen bijzonder door de doordachte features en
visuele eigenschappen. Ook de audiofuncties zijn maatgevend en maken het prestatiespectrum compleet. Vooral het vol duplexbedrijf met digitale signaalprocessor (DSP) in
combinatie met handsfree spreken is hier toonaangevend. Het innovatieve vol duplexbedrijf met actieve ruisonderdrukking maakt het de bewoner mogelijk om gelijktijdig
te spreken en zonder omgevingsruis te communiceren aan de deur. Het opnemen van
een hoorn is hierbij niet nodig.

Video binnenstations
Bediening via intuïtieve aanraking
Het overzichtelijk opgebouwde functiemenu van de video binnenstations bestuurt u intuïtief over een 7,1 cm
groot TFT kleuren touchscreen. Door de overzichtelijke schermopbouw spreekt de bediening van het menu
voor zich. Zo is het verloop direct duidelijk en is het niet nodig om langdurig handleidingen te bestuderen.

Van het startbeeld uit raakt u
de "i"-knop in het menu aan.

Een matrix, die de indeling
van de tasters optisch overneemt, maakt een intuïtieve
en directe keuze van de gewenste functies mogelijk.
Als er meer dan 4 functies
nodig zijn dan wordt een
lijst getoond.

In het menu onder "camerakeuze"
wordt één van de maximaal 8 aangesloten camera's gekozen, waarvan
er 3 direct zichtbaar zijn. Voor
de anderen kan een lijst met alle
aangesloten camera's worden
opgeroepen.

Na de camerakeuze wordt
het betreffende beeld
getoond, incl. datum, tijd
en camera-aanduiding.

Via het menu "instellingen" kunnen
de basisinstellingen voor datum, tijd,
beeld en toon worden vastgelegd.

De beeldinstellingen zoals
helderheid, contrast etc.
kunnen individueel en naar
wens geregeld worden – heel
gemakkelijk via de "+/-" velden in de rechter beeldhelft.

Onder "memo's" vindt u het opnemen
en oproepen van opgeslagen beelden
en berichten. Bijzonder handig: bij
het afgaan van de deurbel wordt automatisch het camerabeeld opgeslagen
met datum en tijd. Zo is altijd te traceren
wie er tijdens uw afwezigheid aan de
deur was.

Met de pijltasters kunnen de chronologisch
opgeslagen beelden
steeds worden opgeroepen. Op elk beeld
wordt getoond wanneer de opname heeft
plaatsgevonden.

In het menu onder "functies" worden
de instellingen voor oproepomleiding,
stuurfuncties, interne oproep en verdere opties als deuropenerautomaat
etc. gestuurd. Deze extra functies
breiden de mogelijkheden van de DCM
installatie uit en garanderen optimaal
comfort.

De individuele stuurfuncties
zijn vrij te programmeren.
Zo kan bijv. de entreeverlichting worden gekoppeld
aan de deuroproep: een
vriendelijk welkom voor
de bezoeker, veilig voor
de bewoner.

De lijst met camera’s toont alle
aangesloten camera’s. Met de
pijlen aan de rechterzijde kan
naar boven en naar beneden
worden gescrold.

Ook datum en tijd zijn
gemakkelijk in te stellen.
Zij zijn daarna continue
zichtbaar in de kop van
het camerabeeld.

Berichten van max. 30 sec. kunnen
manueel opgenomen worden en later
worden afgespeeld. Zo kan bijv. degene
die ’s morgens als eerste de woning
verlaat een korte mededeling achterlaten
voor de anderen, die deze dan later
kunnen oproepen. Dit werkt beter dan
een post-it, het bericht wordt niet over
het hoofd gezien en gaat niet verloren.

Met de handgestuurde fotofunctie
worden beelden bij de voordeur opgenomen en vastgelegd.

Ideaal bij langere afwezigheid: Met
de oproepomleiding kan de eigen
deurbel omgeleid worden naar de
buren – mits deze ook op het DCM
systeem zijn aangesloten.

De instelling “automatische deuropener”
is bijzonder geschikt voor bijv. een artsenpraktijk: Tegelijk met het klinken van
de deurbel wordt de deur automatisch
geopend. Als deze functie op de vrij
programmeerbare functietasters is vastgelegd dan kan deze met een druk op de
knop geactiveerd dan wel gedeactiveerd
worden.

Video binnenstations
Deurcommunicatie in de vormgeving van schakelaarprogramma's
De video binnenstations hebben niet alleen bijzondere features maar ook een bijzonder grote
keuzemogelijkheid qua vormgeving. Zij kunnen naadloos worden geïntegreerd in de JUNG design
programma's.

Terughoudend in AS 500, kleurrijk in CD 500 of als bijzondere variant in Acreation – DCM
binnenstations kiest u passend bij de schakelaars, contactdozen etc., natuurlijk in verschillende kleurstellingen verkrijgbaar.

Met de klassieker LS 990, het vlakke Flat Design of LS Design en het extravagante LS plus programma,
brengt u ook met het video binnenstation accenten aan – passend bij de rest van de installatie.

Audio binnenstations Comfort
Volledig comfort in hoogwaardig design
De binnenstations Comfort bieden u uitgebreide functionaliteit. Zo maakt het unieke vol duplexbedrijf met DSP gelijktijdig digitaal spreken mogelijk, net zoals bij telefoneren – gelijktijdige overdracht van informatie in beide richtingen, maar dan handsfree. Ook bijv. de voicememo functie
biedt de bewoners comfort. Hiermee kunnen persoonlijke berichten opgenomen, opgeslagen en
opgeroepen worden. Comfortabeler en betrouwbaarder dan een briefje!
Voor diegene die individualiteit belangrijk vindt zijn de 15 realsound beltonen zeker een pluspunt.
Een extra beltoon kan daarbij nog individueel worden opgenomen via de geïntegreerde microfoon.

Goedendag
Goedendag

Vlekkeloze communicatie is mogelijk door de actieve ruisonderdrukking, het vol duplexbedrijf en
de akoestische echoreductie (ACE Acoestic Echo Cancellation).

Audio binnenstations Comfort
Deurcommunicatie in de vormgeving van de schakelaarprogramma's
De audio binnenstations Comfort bieden meervoudig comfort: de uitgebreide functionaliteit, de
eenvoudige bediening en de grote keuzemogelijkheid aan programma's. Zo kunnen de binnenstations harmonisch worden opgenomen in de rest van de installatie van de woning.

Met de programma's AS 500, A creation en CD 500 van hoogwaardig Duroplast staat u diversiteit
in vormgeving ter beschikking. De A-programma's bieden daarbij de decente kleuren wit, alpine
wit, zwart en aluminium. CD 500 daarentegen biedt een uitgebreid kleurenspectrum. Zo is er
voor iedere smaak iets bij.

De diverse echt-metalen uitvoeringen geven een extra waarde aan Deurcommunicatie. Van helder
Aluminium via elegant Edelstaal tot fraai metallic gelakt Antraciet stralen deze varianten exclusiviteit uit.

Een ontwerp van formaat: de exclusieve programma's Flat Design, LS Design en LS plus. Waar Flat Design en
LS Design een bijzonder vlakke vormgeving hebben, brengt LS plus, met zijn afdekramen van 115 x 115 mm,
representativiteit van formaat.

Audio binnenstations Standaard
Functionaliteit ontmoet design
De binnenstations Standaard hebben niet alleen uitgebreide mogelijkheden in vormgeving, maar combineren
ook vele productfeatures met eenvoudige bediening. Zo bevordert het handsfree spreken het gebruikscomfort: na een druk op de spreektoets volgt het gesprek tussen bewoner en bezoeker, zonder dat daarvoor een
aparte hoorn hoeft te worden opgepakt.
Uitermate handig is ook het akoestische onderscheid tussen de oproeptonen van de entree, de voordeur en de
interne oproep. Zo is alleen al door de toon van de oproep duidelijk om welke ingang het gaat of dat u te maken
heeft met een bezoeker of een medebewoner. Met de interne oproep kunnen de bewoners via twee binnenstations in verschillende ruimtes communiceren.

Met behulp van de ombouwkit
kunnen de audio binnenstations
Standaard worden voorzien van
2- tot 5-voudige afdekramen in
de programma's AS 500 en de
A range.

Audio binnenstations Standaard
Deurcommunicatie in de vormgeving van de schakelaarprogramma's
Bij de keuze van een audio binnenstation Standaard is één ding duidelijk: een unieke keuzevrijheid! De
Standaard uitvoeringen vallen op door hun duidelijke eenvoud in de kleuren wit, alpine wit, aluminium
en zwart in een compacte bouwvorm.

Audio binnenstations Design Standaard

Acreation in alpin wit
met blauwgrijs

Acreation in alpin wit
met mat wit

Acreation in alpin wit
met zwart

Acreation in alpin wit
met rood

De Designuitvoeringen met de afdekramen in AS 500 en de A-programma's zijn met recht highlights aan de wand!
Zo brengt A creation opvallende detaillering met zijn hoogwaardige glazen ramen in diverse kleurstellingen.
Alle binnenstations Standaard kunnen eenvoudigweg in reguliere inbouwdozen worden gemonteerd.

Standaarduitvoering
in alpin wit

Standaarduitvoering
in aluminium

Standaarduitvoering
in zwart

A 500 in alpin wit,
ook verkrijgbaar in
aluminium

A plus in alpin wit
met aluminium

A plus in alpin wit
met glanzend chroom

A plus in alpin wit
met antraciet

Video en audio buitenstations
Bewezen in buitentoepassing
De video en audio buitenstations bieden u vooral: optimale functionaliteit, veiligheid en een
elegante vormgeving.
Highlight van de video-uitvoering is de ingebouwde camera. Deze is in één oogopslag niet
zichtbaar, wat zowel qua uitstraling als voor de veiligheid een voordeel is. Ondanks dat heeft de
camera een uniek bereik van 130°, zodat ook zichtbaar is wie of wat er zich naast de bezoeker
bevindt. Daarbij zorgen de hoge resolutie van 1,3 Megapixels, de optische zoom en de verplaatsbare beelduitsnede ervoor dat op de beelden werkelijk elk detail zichtbaar is.
Bij de audio uitvoeringen van de buitenstations springt het innovatieve vol duplexbedrijf met
actieve ruisonderdrukking gecombineerd met het gelijktijdig en handsfree spreken eruit.

130°
Door het grote bereik van 130° blijft er voor de, in de behuizing geïntegreerde, camera van
het buitenstation niets verborgen.

Video en audio buitenstations
Meer bescherming tegen invloeden van buitenaf
Hoogwaardig metaal zorgt ervoor dat de robuuste buitenstations bestand zijn tegen invloeden
van buitenaf. Dit materiaal weerstaat niet alleen wind, regen en zonnestralen maar ook
moedwillige beschadiging. Daarbij biedt de geïntegreerde diefstalbeveiliging extra veiligheid:
de buitenstations zijn alleen met speciaal gereedschap te demonteren.

4-voudig

6-voudig

8-voudig

1-voudig

2-voudig

3-voudig

Bij de aanschaf van een DCM buitenstation hoeft u zich niet
vast te leggen op het aantal gebruikers. Deze kunnen bij de
1- tot 4-voudige c.q. 2- tot 8-voudige uitvoeringen steeds
worden aangepast aan de eisen van het moment. Of er mensen
vertrekken of juist intrekken – geen probleem voor de individuele
tasteropdrukken. Het overeenkomstige aantal deelnemers
kan gewoon met de dipschakelaar worden ingesteld en het
juiste aantal tasters wordt apart besteld.

Nog een voordeel is de eenvoudige montage van het inbouw buitenstation met de inbouwbehuizing en het sier – en nivelleringsraam van roestvrij staal. Zo wordt het buitenstation altijd
strak gemonteerd.
4-voudig

Video en audio buitenstations
Elegantie in echt metaal
De video en audio buitenstations van hoogwaardig metaal bieden de bezoekers al voor binnenkomst een
aangenaam welkom. De apparaten van roestvrij staal, aluminium of alpin wit gelakt aluminium completeren
het veelvoud aan designs van de binnenstations en hebben een elegante uitstraling.
De buitenstations zijn als op- of inbouw uitvoering verkrijgbaar. Geheel naar wens van de bewoners kunnen
zij gekozen worden in uitvoeringen met een – tot viervoudige tasters of twee- tot achtvoudige tasters. De
witte LED verlichting, met lange levensduur, op de naamplaten ziet er niet alleen fraai uit, maar garandeert
ook een goede leesbaarheid.

Inbouwuitvoering
in aluminium, 4-voudig

Inbouwuitvoering
in edelstaal (roestvrij staal), 4-voudig

Inbouwuitvoering
in edelstaal (roestvrij staal),
zij-aanzicht

Bij het indrukken van de beltoets wordt desgewenst automatisch de verlichting in het
trappenhuis of bij de voordeur aangeschakeld. Zo staat uw bezoek niet in het donker.
Hiervoor zorgen de instelbare lichtsterktemeters in video en audio buitenstations. Een
aparte schakelaar om het licht aan te doen is zo niet meer nodig.

Opbouwvariant
in aluminium,
zij-aanzicht

Opbouwuitvoering in
edelstaal (gelakt aluminium),
3-voudig

Opbouwuitvoering
in aluminium,
8-voudig

Inbedrijfname tool
Inbedrijfname met software
Met de inbedrijfname software voert de installateur de inbedrijfname van de DCM installatie eenvoudig uit via de computer. Dat is niet alleen comfortabel, maar bespaart ook veel tijd! Zo kunnen
vanaf kantoor alle instellingen in de installatie worden doorgevoerd, zowel voor de eerste configuratie als bij wijzigingen. De inbedrijfname wordt logisch opgezet en biedt intuïtieve bediening.
De programmering wordt vervolgens in de gemonteerde DCM installatie ingelezen, met de bijbehorende in bedrijfname tool, die hiervoor eenvoudigweg aan de installatie wordt aangesloten.

JUNG Deurcommunicatie LIVE!
Beleef het zelf op www.tkm-live.de!
Op de speciaal ingerichte site www.tkm-live.de kunt u het programma JUNG Deurcommunicatie
zelf beleven.
Animatie
In de animatie wordt u aan de hand genomen door de verschillende verdiepingen van een gebouw
met diverse woningen en bedrijven terwijl u gaandeweg alle features van JUNG Deurcommunicatie
worden uitgelegd aan de hand van de praktijk. Ook kunt u kiezen voor de doorlopende videopresentatie.
Op deze website vindt eveneens het woonhuis "Smart Housing" dat u interactief de voordelen van
het JUNG KNX systeem laat beleven. Daarnaast vindt u op deze lokatie ander informatiemateriaal,
zoals de Deurcommunicatie inbedrijfname software en de JUNG Projectmanager.

www.tkm-live.de
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AS 500

Art.nr.
DCM audio binnenstation Standaard
compacte opbouwbehuizing
wit
TK IS A 514 A W
alpin wit
TK IS A 514 A WW
aluminium
TK IS A 514 A AL
zwart
TK IS A 514 A SW
• akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep
• vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (halfduplex)
• deuropener functie
• licht schakelen
• vrij spreken (hands free), handmatig gestuurd wisselgesprek is te activeren
• automatisch vrij spreken na interne oproep
• taster om de deur te openen
• een taster kan vrij geprogrammeerd worden (basisinstelling licht)
alternatief: stuurfunctie, interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding
• taster voor oproepaanname dan wel omschakeltaster spreken/luisteren, als het wisselgesprek
is geactiveerd
• keuze uit 13 oproeptonen
• akoestische oproeponderscheiding tussen woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep
• bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 verschillende beltonen aan het
binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon)
• akoestische onderscheiding van deuroproep van 2 buitenstations
• geluidsterkte van oproeptoon handmatig in te stellen
• hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
• oproeptoon afschakeling met optische signalering
• paralleloproep te activeren
• geïntegreerde aansluiting voor verdiepingstaster
• kortdurende optische signalering van deuroproep
• optische bezetsignalering bij bestaande spreekverbinding
• 2- of 3-draadstechniek
• blauw LED oriëntatieverlichting (alleen bij 3-draadstechniek)
• meeluisterbeveiliging
• automatische gesprekafschakeling
• elektret condensatormicrofoon
• audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en
aanbeveling voor montage: lampendoos gebruiken
Afmetingen (B x H x D): 58 x 129 x 21,5 mm
Omgevingstemperatuur: 0 ... 40 °C

DCM ombouwkit
voor audio binnenstation Standaard
voor installatie met 2- tot 5-voudige afdekramen
uit de programma’s AS 500 en de A range
TK IS 46074 AD KIT

DCM klemblok
(Vervanging)
4-voudig
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A-range / AS 500

Deurcommunicatie
audio Standaard

Art.nr.
DCM audio binnenstation Design Standaard
voor programma's AS 500 en de A-range
voor opbouwmontage
te combineren met 2- tot 5-voudige afdekramen
wit
TK IS A 514 AD W
alpin wit
TK IS A 514 AD WW
aluminium
TK IS A 514 AD AL
zwart
TK IS A 514 AD SW
• akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep
• vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (halfduplex)
• deuropener functie
• licht schakelen
• vrij spreken (hands free), handmatig gestuurd wisselgesprek is te activeren
• automatisch vrij spreken na interne oproep
• taster om de deur te openen
• een taster kan vrij geprogrammeerd worden (basisinstelling licht)
alternatief: stuurfunctie, interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding
• taster voor oproepaanname dan wel omschakeltaster spreken/luisteren, als het wisselgesprek
is geactiveerd
• keuze uit 13 oproeptonen
• akoestische oproeponderscheiding tussen woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep
• bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 verschillende beltonen aan het
binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon)
• akoestische onderscheiding van deuroproep van 2 buitenstations
• geluidsterkte van oproeptoon handmatig in te stellen
• hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
• oproeptoon afschakeling met optische signalering
• paralleloproep te activeren
• geïntegreerde aansluiting voor verdiepingstaster
• kortdurende optische signalering van deuroproep
• optische bezetsignalering bij bestaande spreekverbinding
• 2- of 3-draadstechniek
• blauw LED oriëntatieverlichting (alleen bij 3-draadstechniek)
• meeluisterbeveiliging
• automatische gesprekafschakeling
• elektret condensatormicrofoon
• audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en
aanbeveling voor montage: lampendoos gebruiken
Maße (B x H x T): 80,5 x 151,5 x 21 mm

DCM klemblok
(Vervanging)
4-voudig

TK 4 KB
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AS 500

Art.nr.
DCM audio binnenstation Comfort
voor programma AS 500
compleet met afdekraam
niet geschikt voor montage in meervoudige afdekramen en opbouwkappen
tasterset wordt meegeleverd
wit
TK IS AS M 514 W
alpin wit
TK IS AS M 514 WW
• akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep
• vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (vol duplex)
• deuropener functie
• licht schakelen
• vol duplexbedrijf
• AEC (acoustic echo cancellation), elektronische akoestische echoreductie
• automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en invloeden op het net
• vrij spreken (hands free)
• automatisch vrij spreken na interne oproep
• geluidsterkte van gesprek is handmatig in te stellen
• hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
• hoogwaardige audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation)
• taster om de deur te openen
• automatische deuropenener (ook voor verdieping)
• een taster kan vrij geprogrammeerd worden (basisinstelling licht) alternatief: stuurfunctie,
interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding
• voice-memo functie voor het opslaan van berichten tot 30 sec.
• 15 realsound ringtonen (polyfoon)
• 1 individuele oproeptoon kan via de interne microfoon geregistreerd worden
• akoestische oproeponderscheiding tussen woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep
• bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 verschillende beltonen aan het
binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon)
• akoestische onderscheiding van deuroproep van 2 buitenstations
• geluidsterkte van oproeptoon handmatig in te stellen
• oproeptoon afschakeling met optische signalering
• optimale akoestiek door basreflexbuizen
• geïntegreerde aansluiting voor verdiepingstaster
• kortdurende optische signalering van deuroproep
• optische bezetsignalering bij bestaande spreekverbinding
• meeluisterbeveiliging
• automatische gesprekafschakeling
• elektret condensatormicrofoon
• audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en
• aanbevolen aansluiting: 3-draadstechniek
• montage in 1 inbouwdoos volgens DIN 49 073
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DCM tasterset audio Comfort
voor programma's AS 500 en A creation
4 tasters met symbolen op te klikken op de audio binnenstation Comfort
(Vervanging)
wit
alpin wit

TK IS A 514 TS W
TK IS A 514 TS WW

DCM klemblok
(Vervanging)
4-voudig

TK 4 KB
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AS 500 / A creation

Deurcommunicatie
audio Comfort

Art.nr.
DCM audio binnenstation Comfort
voor programma A creation
compleet met afdekraam
niet geschikt voor montage in meervoudige afdekramen en opbouwkappen
tasterset wordt meegeleverd
wit
TK IS AC M 514 W
alpin wit
TK IS AC M 514 WW
aluminium
TK IS AC M 514 AL
zwart
TK IS AC M 514 SW
• akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep
• vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (vol duplex)
• deuropener functie
• licht schakelen
• vol duplexbedrijf
• AEC (acoustic echo cancellation), elektronische akoestische echoreductie
• automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en invloeden op het net
• vrij spreken (hands free)
• automatisch vrij spreken na interne oproep
• geluidsterkte van gesprek is handmatig in te stellen
• hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
• hoogwaardige audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation)
• taster om de deur te openen
• automatische deuropenener (ook voor verdieping)
• een taster kan vrij geprogrammeerd worden (basisinstelling licht) alternatief: stuurfunctie,
interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding
• voice-memo functie voor het opslaan van berichten tot 30 sec.
• 15 realsound ringtonen (polyfoon)
• 1 individuele oproeptoon kan via de interne microfoon geregistreerd worden
• akoestische oproeponderscheiding tussen woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep
• bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 verschillende beltonen aan het
binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon)
• akoestische onderscheiding van deuroproep van 2 buitenstations
• geluidsterkte van oproeptoon handmatig in te stellen
• oproeptoon afschakeling met optische signalering
• optimale akoestiek door basreflexbuizen
• geïntegreerde aansluiting voor verdiepingstaster
• kortdurende optische signalering van deuroproep
• optische bezetsignalering bij bestaande spreekverbinding
• meeluisterbeveiliging
• automatische gesprekafschakeling
• elektret condensatormicrofoon
• audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en
• aanbevolen aansluiting: 3-draadstechniek
• montage in 1 inbouwdoos volgens DIN 49 073
DCM tasterset audio Comfort
voor programma's AS 500 en A creation
4 tasters met symbolen op te klikken op de audio binnenstation Comfort
(Vervanging)
wit
alpin wit
aluminium
zwart

TK IS A 514 TS W
TK IS A 514 TS WW
TK IS A 514 TS AL
TK IS A 514 TS SW

DCM klemblok
(Vervanging)
4-voudig

TK 4 KB
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AS 500

Art.nr.
DCM video binnenstation
voor programma AS 500
compleet met afdekraam
niet geschikt voor montage in meervoudige afdekramen en opbouwkappen
tasterset wordt meegeleverd
wit
TK ISV AS M 514 W
alpin wit
TK ISV AS M 514 WW
• TFT kleurenscherm, 2,8" • beeldschermresolutie 480 x 640 pixels• vrij te configur eren functiemenu
• compleet menu bereikbaar via het touchscreen, complete teksten, bijv.: audio-instelling, video-instelling,
kleur, contrast, helderheid, camerakeuze • bij het aanraken van de beltaster op het buitenstation wor dt een
beeld met tijdaanduiding vastgelegd • grote beeldopslag • optische zoom, beeldschermuitsnede verplaatsbaar • akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep • vrij spreken in hoogwaardige
spraakkwaliteit (vol duplex) • deuropener functie • licht schakelen • vol duplexbedrijf • AEC (acoustic echo
cancellation), elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en
invloeden op het net • vrij spr eken (hands free) • automatisch vrij spreken na interne oproep • geluidsterkte
van gesprek is handmatig in te stellen • hoogwaar dige klank en grote luidsprekerdynamiek • hoogwaardige
audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • taster om de deur te openen
• automatische deuropenener (ook voor verdieping) • een taster kan vrij gepr ogrammeerd worden (basisinstelling licht) alternatief: stuurfunctie, interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding • voicememo functie voor het opslaan van berichten tot 30 sec. • 15 r ealsound ringtonen (polyfoon) • 1 individuele
oproeptoon kan via de interne microfoon geregistreerd worden • akoestische oproeponderscheiding tussen
woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep • bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 ver schillende beltonen aan het binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon) • akoestische onderscheiding
van deuroproep van 2 buitenstations • geluidsterkte van opr oeptoon handmatig in te stellen • opr oeptoon
afschakeling met optische signalering • optimale akoestiek door basr eflexbuizen • geïntegreerde aansluiting
voor verdiepingstaster • kortdurende optische signalering van deuroproep • optische bezetsignalering bij
bestaande spreekverbinding • meeluisterbeveiliging • automatische gesprekafschakeling • elektret condensatormicrofoon • audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en • aanbevolen aansluiting: 6-draadstechniek • montage in 2 inbouwdozen volgens DIN 49 073

30

DCM tasterset video
voor programma's AS 500 en A creation
4 tasters met symbolen op te klikken op de video binnenstation
(Vervanging)
wit
alpin wit

TK ISV A 514 TS W
TK ISV A 514 TS WW

DCM klemblok
(Vervanging)
3-voudig
4-voudig

TK 3 KB
TK 4 KB
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A creation

Deurcommunicatie
video

Art.nr.
DCM video binnenstation
voor programma A creation
compleet met afdekraam
niet geschikt voor montage in meervoudige afdekramen en opbouwkappen
tasterset wordt meegeleverd
wit
TK ISV AC M 514 W
alpin wit
TK ISV AC M 514 WW
aluminium
TK ISV AC M 514 AL
zwart
TK ISV AC M 514 SW
• TFT kleurenscherm, 2,8" • beeldschermresolutie 480 x 640 pixels• vrij te configur eren functiemenu
• compleet menu bereikbaar via het touchscreen, complete teksten, bijv.: audio-instelling, video-instelling,
kleur, contrast, helderheid, camerakeuze • bij het aanraken van de beltaster op het buitenstation wor dt een
beeld met tijdaanduiding vastgelegd • grote beeldopslag • optische zoom, beeldschermuitsnede verplaatsbaar • akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep • vrij spreken in hoogwaardige
spraakkwaliteit (vol duplex) • deuropener functie • licht schakelen • vol duplexbedrijf • AEC (acoustic echo
cancellation), elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en
invloeden op het net • vrij spr eken (hands free) • automatisch vrij spreken na interne oproep • geluidsterkte
van gesprek is handmatig in te stellen • hoogwaar dige klank en grote luidsprekerdynamiek • hoogwaardige
audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • taster om de deur te openen
• automatische deuropenener (ook voor verdieping) • een taster kan vrij gepr ogrammeerd worden (basisinstelling licht) alternatief: stuurfunctie, interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding • voicememo functie voor het opslaan van berichten tot 30 sec. • 15 r ealsound ringtonen (polyfoon) • 1 individuele
oproeptoon kan via de interne microfoon geregistreerd worden • akoestische oproeponderscheiding tussen
woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep • bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 ver schillende beltonen aan het binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon) • akoestische onderscheiding
van deuroproep van 2 buitenstations • geluidsterkte van opr oeptoon handmatig in te stellen • opr oeptoon
afschakeling met optische signalering • optimale akoestiek door basr eflexbuizen • geïntegreerde aansluiting
voor verdiepingstaster • kortdurende optische signalering van deuroproep • optische bezetsignalering bij
bestaande spreekverbinding • meeluisterbeveiliging • automatische gesprekafschakeling • elektret condensatormicrofoon • audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en • aanbevolen aansluiting: 6-draadstechniek • montage in 2 inbouwdozen volgens DIN 49 073

DCM tasterset video
voor programma's AS 500 en A creation
4 tasters met symbolen op te klikken op de video binnenstation
(Vervanging)
wit
alpin wit
aluminium
zwart

TK ISV A 514 TS W
TK ISV A 514 TS WW
TK ISV A 514 TS AL
TK ISV A 514 TS SW

DCM klemblok
(Vervanging)
3-voudig
4-voudig

TK 3 KB
TK 4 KB
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CD 500

Art.nr.
DCM audio binnenstation Comfort
voor programma CD 500
compleet met afdekraam
niet geschikt voor montage in meervoudige afdekramen en opbouwkappen
tasterset wordt meegeleverd
wit
TK IS CD M 514 W
alpin wit
TK IS CD M 514 WW
bruin
TK IS CD M 514 BR
grijs
TK IS CD M 514 GR
lichtgrijs
TK IS CD M 514 LG
rood
TK IS CD M 514 RT
zwart
TK IS CD M 514 SW
Metaaluitvoeringen (gelakt)
goud-brons
TK IS CD M 514 GB
platina
TK IS CD M 514 PT
• akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep• vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (vol duplex) • deuropener functie • licht schakelen • vol duplexbedrijf • AEC (acoustic echo cancellation),
elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en invloeden op het
net • vrij spreken (hands free) • automatisch vrij spreken na interne oproep • geluidsterkte van gesprek is
handmatig in te stellen • hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek • hoogwaardige audiokwaliteit
door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • taster om de deur te openen • automatische deuropenener (ook voor verdieping) • een taster kan vrij gepr ogrammeerd worden (basisinstelling licht)
alternatief: stuurfunctie, interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding • voice-memo functie
voor het opslaan van berichten tot 30 sec. • 15 r ealsound ringtonen (polyfoon) • 1 individuele opr oeptoon kan
via de interne microfoon geregistreerd worden • akoestische oproeponderscheiding tussen woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep • bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 verschillende beltonen
aan het binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon) • akoestische onderscheiding van deuroproep
van 2 buitenstations • geluidsterkte van opr oeptoon handmatig in te stellen • opr oeptoon afschakeling met
optische signalering • optimale akoestiek door basr eflexbuizen • geïntegreerde aansluiting voor verdiepingstaster • kortdurende optische signalering van deuroproep • optische bezetsignalering bij bestaande spr eekverbinding • meeluisterbeveiliging • automatische gesprekafschakeling • elektret condensatormicrofoon
• audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en • aanbevolen aansluiting: 3-draadstechniek • montage in 1 inbouwdoos volgens DIN 49 073

DCM tasterset audio Comfort
voor programma CD 500
4 tasters met symbolen op te klikken op de audio binnenstation Comfort
(Vervanging)
wit
alpin wit
bruin
grijs
lichtgrijs
rood
zwart
Metaaluitvoeringen (gelakt)
goud-brons
platina

DCM klemblok
(Vervanging)
4-voudig

32

TK IS CD 514 TS W
TK IS CD 514 TS WW
TK IS CD 514 TS BR
TK IS CD 514 TS GR
TK IS CD 514 TS LG
TK IS CD 514 TS RT
TK IS CD 514 TS SW
TK IS CD 514 TS GB
TK IS CD 514 TS PT

TK 4 KB
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CD 500

Deurcommunicatie
video

Art.nr.
DCM video binnenstation
voor programma CD 500
compleet met afdekraam
niet geschikt voor montage in meervoudige afdekramen en opbouwkappen
tasterset wordt meegeleverd
wit
TK ISV CD M 514 W
alpin wit
TK ISV CD M 514 WW
bruin
TK ISV CD M 514 BR
grijs
TK ISV CD M 514 GR
lichtgrijs
TK ISV CD M 514 LG
rood
TK ISV CD M 514 RT
zwart
TK ISV CD M 514 SW
Metaaluitvoeringen (gelakt)
goud-brons
TK ISV CD M 514 GB
platina
TK ISV CD M 514 PT
• TFT kleurenscherm, 2,8" • beeldschermresolutie 480 x 640 pixels • vrij te configur eren functiemenu
• compleet menu bereikbaar via het touchscreen, complete teksten, bijv.: audio-instelling, video-instelling,
kleur, contrast, helderheid, camerakeuze • bij het aanraken van de beltaster op het buitenstation wor dt een
beeld met tijdaanduiding vastgelegd • grote beeldopslag • optische zoom, beeldschermuitsnede verplaatsbaar • akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep • vrij spreken in hoogwaardige
spraakkwaliteit (vol duplex) • deuropener functie • licht schakelen • vol duplexbedrijf • AEC (acoustic echo
cancellation), elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en invloeden op het net • vrij spr eken (hands free) • automatisch vrij spreken na interne oproep • geluidsterkte van
gesprek is handmatig in te stellen • hoogwaar dige klank en grote luidsprekerdynamiek • hoogwaardige audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • taster om de deur te openen
• automatische deuropenener (ook voor verdieping) • een taster kan vrij gepr ogrammeerd worden (basisinstelling licht) alternatief: stuurfunctie, interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding • voicememo functie voor het opslaan van berichten tot 30 sec. • 15 r ealsound ringtonen (polyfoon) • 1 individuele
oproeptoon kan via de interne microfoon geregistreerd worden • akoestische oproeponderscheiding tussen
woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep • bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 ver schillende beltonen aan het binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon) • akoestische onderscheiding
van deuroproep van 2 buitenstations • geluidsterkte van opr oeptoon handmatig in te stellen • opr oeptoon
afschakeling met optische signalering • optimale akoestiek door basr eflexbuizen • geïntegreerde aansluiting
voor verdiepingstaster • kortdurende optische signalering van deuroproep • optische bezetsignalering bij
bestaande spreekverbinding • meeluisterbeveiliging • automatische gesprekafschakeling • elektret condensatormicrofoon • audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en • aanbevolen aansluiting: 6-draadstechniek • montage in 2 inbouwdozen volgens DIN 49 073
DCM tasterset video
voor programma CD 500
4 tasters met symbolen op te klikken op de video binnenstation
(Vervanging)
wit
alpin wit
bruin
grijs
lichtgrijs
rood
zwart
Metaaluitvoeringen (gelakt)
goud-brons
platina
DCM klemblok
(Vervanging)
3-voudig
4-voudig

TK ISV CD 514 TS W
TK ISV CD 514 TS WW
TK ISV CD 514 TS BR
TK ISV CD 514 TS GR
TK ISV CD 514 TS LG
TK ISV CD 514 TS RT
TK ISV CD 514 TS SW
TK ISV CD 514 TS GB
TK ISV CD 514 TS PT

TK 3 KB
TK 4 KB
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LS range / Flat Design

Art.nr.
DCM audio binnenstation Comfort
voor de LS range en Flat Design / LS Design
te combineren met meervoudige afdekramen uit de LS range en Flat Design / LS Design
montage in 2- tot 3-voudige opbouwkappen uit de LS range is mogelijk
tasterset wordt meegeleverd
wit
TK IS LS 914 W
alpin wit
TK IS LS 914 WW
lichtgrijs
TK IS LS 914 LG
zwart
TK IS LS 914 SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium
TK IS AL 2914
Edelstaal
TK IS ES 2914
Antraciet (gelakt aluminium)
TK IS AL 2914 AN
• akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep• vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (vol duplex) • deuropener functie • licht schakelen • vol duplexbedrijf • AEC (acoustic echo cancellation),
elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en invloeden op het
net • vrij spreken (hands free) • automatisch vrij spreken na interne oproep • geluidsterkte van gesprek is
handmatig in te stellen • hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek • hoogwaardige audiokwaliteit
door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • taster om de deur te openen • automatische deuropenener (ook voor verdieping) • een taster kan vrij gepr ogrammeerd worden (basisinstelling licht)
alternatief: stuurfunctie, interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding • voice-memo functie
voor het opslaan van berichten tot 30 sec. • 15 r ealsound ringtonen (polyfoon) • 1 individuele opr oeptoon kan
via de interne microfoon geregistreerd worden • akoestische oproeponderscheiding tussen woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep • bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 verschillende beltonen
aan het binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon) • akoestische onderscheiding van deuroproep
van 2 buitenstations • geluidsterkte van opr oeptoon handmatig in te stellen • opr oeptoon afschakeling met
optische signalering • optimale akoestiek door basr eflexbuizen • geïntegreerde aansluiting voor verdiepingstaster • kortdurende optische signalering van deuroproep • optische bezetsignalering bij bestaande spr eekverbinding • meeluisterbeveiliging • automatische gesprekafschakeling • elektret condensatormicrofoon
• audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en • aanbevolen aansluiting: 3-draadstechniek • montage in 1 inbouwdoos volgens DIN 49 073

DCM tasterset audio Comfort
voor de LS range en Flat Design / LS Design
4 tasters met symbolen op te klikken op de audio binnenstation Comfort
(Vervanging)
wit
alpin wit
lichtgrijs
zwart
Metaaluitvoeringen
Aluminium
Edelstaal
Antraciet (gelakt aluminium)

DCM klemblok
(Vervanging)
4-voudig
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TK IS LS 914 TS W
TK IS LS 914 TS WW
TK IS LS 914 TS LG
TK IS LS 914 TS SW
TK IS AL 2914 TS
TK IS ES 2914 TS
TK IS AL 2914 TS AN

TK 4 KB
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Flat Design / LS range

Deurcommunicatie
video

Art.nr.
DCM video binnenstation
voor de LS range en Flat Design
te combineren met meervoudige afdekramen uit de LS range en Flat Design
montage in 3-voudige opbouwkappen uit de LS range is mogelijk
tasterset wordt meegeleverd
wit
TK ISV LS 914 W
alpin wit
TK ISV LS 914 WW
lichtgrijs
TK ISV LS 914 LG
zwart
TK ISV LS 914 SW
Metaaluitvoeringen
Aluminium
TK ISV AL 2914
Edelstaal
TK ISV ES 2914
Antraciet (gelakt aluminium)
TK ISV AL 2914 AN
• TFT kleurenscherm, 2,8" • beeldschermresolutie 480 x 640 pixels • vrij te configur eren functiemenu
• compleet menu bereikbaar via het touchscreen, complete teksten, bijv.: audio-instelling, video-instelling,
kleur, contrast, helderheid, camerakeuze • bij het aanraken van de beltaster op het buitenstation wor dt een
beeld met tijdaanduiding vastgelegd • grote beeldopslag • optische zoom, beeldschermuitsnede verplaatsbaar • akoestische en optische signalering van deur- en interne oproep • vrij spreken in hoogwaardige
spraakkwaliteit (vol duplex) • deuropener functie • licht schakelen • vol duplexbedrijf • AEC (acoustic echo
cancellation), elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en invloeden op het net • vrij spr eken (hands free) • automatisch vrij spreken na interne oproep • geluidsterkte van
gesprek is handmatig in te stellen • hoogwaar dige klank en grote luidsprekerdynamiek • hoogwaardige audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • taster om de deur te openen
• automatische deuropenener (ook voor verdieping) • een taster kan vrij gepr ogrammeerd worden (basisinstelling licht) alternatief: stuurfunctie, interne oproep, automatische deuropener, oproepomleiding • voicememo functie voor het opslaan van berichten tot 30 sec. • 15 r ealsound ringtonen (polyfoon) • 1 individuele
oproeptoon kan via de interne microfoon geregistreerd worden • akoestische oproeponderscheiding tussen
woning-, verdiepingsdeur- en interne oproep • bij 4 tasters (beldrukkers) op het buitenstation kunnen 4 ver schillende beltonen aan het binnenstation worden toegewezen (suboproeptoon) • akoestische onderscheiding
van deuroproep van 2 buitenstations • geluidsterkte van opr oeptoon handmatig in te stellen • opr oeptoon
afschakeling met optische signalering • optimale akoestiek door basr eflexbuizen • geïntegreerde aansluiting
voor verdiepingstaster • kortdurende optische signalering van deuroproep • optische bezetsignalering bij
bestaande spreekverbinding • meeluisterbeveiliging • automatische gesprekafschakeling • elektret condensatormicrofoon • audio- en video binnenstations zijn binnen één installatie te combiner en • aanbevolen aansluiting: 6-draadstechniek • montage in 2 inbouwdozen volgens DIN 49 073

DCM tasterset video
voor de LS range en Flat Design
4 tasters met symbolen op te klikken op de video binnenstation
(Vervanging)
wit
alpin wit
lichtgrijs
zwart
Metaaluitvoeringen
Aluminium
Edelstaal
Antraciet (gelakt aluminium)

DCM klemblok
(Vervanging)
3-voudig
4-voudig

TK ISV LS 914 TS W
TK ISV LS 914 TS WW
TK ISV LS 914 TS LG
TK ISV LS 914 TS SW
TK ISV AL 2914 TS
TK ISV ES 2914 TS
TK ISV AL 2914 TS AN

TK 3 KB
TK 4 KB
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Deurcommunicatie
audio

Art.nr.
DCM audio buitenstation
1 – 4-voudig, opbouw
alpin wit (gelakt aluminium)
aluminium
edelstaal (gelakt aluminium)
Afmetingen (B x H x D): 106,5 x 152,5 x 24,4 mm
Tekstvenster (B x H):
71 x 85 mm

TK AS AL 114 A WW
TK AS AL 114 A
TK AS ES 114 A-L

DCM audio buitenstation
2 – 8-voudig, opbouw
alpin wit (gelakt aluminium)
aluminium
edelstaal (gelakt aluminium)
Afmetingen (B x H x D): 106,5 x 240,5 x 24,4 mm
Tekstvenster (B x H):
71 x 173 mm

TK AS AL 128 A WW
TK AS AL 128 A
TK AS ES 128 A-L

• aanbellen • vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (vol duplex) • licht schakelen • vol duplexbedrijf in
combinatie met binnenstation Comfort • halfduplexbedrijf in combinatie met binnenstation Standaar d • hoogwaardige audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • AEC (acoustic
echo cancellation), elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren
en invloeden op het net • hoogwaar dige klank en grote luidsprekerdynamiek • geluidsterkte in te stellen
• beltasters zijn modulair toe te wijzen 1 – 4-voudig of 2 – 8-voudig • akoestische terugmelding bij aanbellen
(bevestigingstoon) • akoestische bezetsignalering bij bestaande spr eekverbinding • automatische gesprekafschakeling • homogene tekstveldverlichting door energiezuinige LED's met lange levensduur • foutenanalyse
door knipperen van de LED verlichting • foutenaanduiding door akoestische terugmelding • weersbestendige
luidspreker • massieve, robuuste aluminium behuizing • diefstalbeveiliging geïntegreerd • in de oorspronkelijk
instelling wordt met de beltaster licht geschakeld • bij aanraken van beltaster kan de buitenverlichting lichtafhankelijk worden aangeschakeld • lichtsterkte instelbaar • aansluiting voor DCM serviceapparaat • pr ogrammeren is mogelijk zonder de woning binnen te gaan • configuratie vastgelegd op verwisselbar e chip
(EEPROM)
• via DIP switch in te stellen:
– aantal deelnemers (tasters)
– geluidsterkte van de bevestigingstoon
– lichtsterktedrempel van lichtsensor
– deuropenertijd
– spreektijd
– geluidsterkte spreken/ luisteren
• elektret condensatormicrofoon • audio- en video stations zijn binnen één installatie te combiner en • professionele naamplaatjes met de JUNG beschriftingstool • aanbevolen aansluiting: 3-draadstechniek
• Inbouwhoogte: 1,50 m • Beschermingsgraad: IP 44, benadert DIN EN 50486

levering zonder tasters
tasters zie pagina 40 – art.nr.’s:
TK AS .. 01 T.. (1-voudig)
TK AS .. 02 T.. (2-voudig)
TK AS .. 04 T.. (4-voudig)
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Deurcommunicatie
video
Tot een lichtsterkte van ca. 5 lux geeft de camera beelden van de beste kwaliteit.
Daaronder dient voor extra belichting van het ber eik gezorgd te worden.
Art.nr.
DCM video buitenstation
1 – 4-voudig, opbouw
alpin wit (gelakt aluminium)
aluminium
edelstaal (gelakt aluminium)
Afmetingen (B x H x D): 106,5 x 152,5 x 24,4 mm
Tekstvenster (B x H):
71 x 85 mm

TK ASV AL 114 A WW
TK ASV AL 114 A
TK ASV ES 114 A-L

DCM video buitenstation
2 – 8-voudig, opbouw
alpin wit (gelakt aluminium)
aluminium
edelstaal (gelakt aluminium)
Afmetingen (B x H x D): 106,5 x 240,5 x 24,4 mm
Tekstvenster (B x H):
71 x 173 mm

TK ASV AL 128 A WW
TK ASV AL 128 A
TK ASV ES 128 A-L

• camera met resolutie van 1,3 MB • camerabereik bestrijkt een hoek van 130° in x-richting • automatische
beeldcorrectie • automatische dag-/ nachtomschakeling • infrar ood verlichting voor ´s nachts • automatische
tegenlichtcompensatie • automatische witcompensatie • camera-afdekking van slagvast kunststof • aanbellen
• vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (vol duplex) • licht schakelen • vol duplexbedrijf in combinatie
met binnenstation Comfort • halfduplexbedrijf in combinatie met binnenstation Standaar d • hoogwaardige
audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • AEC (acoustic echo cancellation), elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en invloeden
op het net • hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek • geluidsterkte in te stellen • beltasters zijn
modulair toe te wijzen 1 – 4-voudig of 2 – 8-voudig • akoestische terugmelding bij aanbellen (bevestigingstoon) • akoestische bezetsignalering bij bestaande spr eekverbinding • automatische gesprekafschakeling
• homogene tekstveldverlichting door energiezuinige LED's met lange levensduur • foutenanalyse door knipperen van de LED verlichting • foutenaanduiding door akoestische terugmelding • weersbestendige luidspreker • massieve, robuuste aluminium behuizing • diefstalbeveiliging geïntegreerd • in de oorspronkelijk
instelling wordt met de beltaster licht geschakeld • bij aanraken van beltaster kan de buitenverlichting lichtafhankelijk worden aangeschakeld • lichtsterkte instelbaar • aansluiting voor DCM serviceapparaat • pr ogrammeren is mogelijk zonder de woning binnen te gaan • configuratie vastgelegd op verwisselbar e chip
(EEPROM)
• via DIP switch in te stellen:
– aantal deelnemers (tasters)
– geluidsterkte van de bevestigingstoon
– lichtsterktedrempel van lichtsensor
– deuropenertijd
– spreektijd
– geluidsterkte spreken/ luisteren
• elektret condensatormicrofoon • audio- en video stations zijn binnen één installatie te combiner en • professionele naamplaatjes met de JUNG beschriftingstool • aansluiting: 6-draadstechniek • Inbouwhoogte:
1,50 m • Beschermingsgraad: IP 44, benadert DIN EN 50486 • elektr et condensatormicrofoon • audio- en
video stations zijn binnen één installatie te combiner en • professionele naamplaatjes met de JUNG beschriftingstool • aansluiting: 6-draadstechniek • Inbouwhoogte: 1,50 m • Beschermingsgraad: IP 44, benadert
DIN EN 50486

levering zonder tasters
tasters zie pagina 40 – art.nr.’s:
TK AS .. 01 T.. (1-voudig)
TK AS .. 02 T.. (2-voudig)
TK AS .. 04 T.. (4-voudig)
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Deurcommunicatie
audio

Art.nr.
DCM audio buitenstation
1 – 4-voudig, inbouw
alpin wit (gelakt aluminium)
TK AS AL 114 WW
aluminium
TK AS AL 114
edelstaal
TK AS ES 114
Afmetingen (B x H x D): Frontplaat 178,5 x 226 x 4 mm (materiaaldikte incl. dichtingselement)
DCM inbouwbehuizing 134 x 183 x 40 mm
Tekstvenster (B x H):
71 x 85 mm

DCM audio buitenstation
2 – 8-voudig, inbouw
alpin wit (gelakt aluminium)
TK AS AL 128 WW
aluminium
TK AS AL 128
edelstaal
TK AS ES 128
Afmetingen (B x H x D): Frontplaat 178,5 x 314 x 4 mm (materiaaldikte incl. dichtingselement)
DCM inbouwbehuizing 134 x 271 x 40 mm
Tekstvenster (B x H):
71 x 173 mm
• aanbellen • vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (vol duplex) • licht schakelen • vol duplexbedrijf in
combinatie met binnenstation Comfort • halfduplexbedrijf in combinatie met binnenstation Standaar d
• hoogwaardige audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • AEC (acoustic echo cancellation), elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en invloeden op het net • hoogwaar dige klank en grote luidsprekerdynamiek • geluidsterkte in te stellen
• beltasters zijn modulair toe te wijzen 1 – 4-voudig of 2 – 8-voudig • akoestische terugmelding bij aanbellen
(bevestigingstoon) • akoestische bezetsignalering bij bestaande spr eekverbinding • automatische gesprekafschakeling • homogene tekstveldverlichting door energiezuinige LED's met lange levensduur • foutenanalyse
door knipperen van de LED verlichting • foutenaanduiding door akoestische terugmelding • weersbestendige
luidspreker • massieve, robuuste aluminium behuizing • diefstalbeveiliging geïntegreerd • in de oorspronkelijk
instelling wordt met de beltaster licht geschakeld • bij aanraken van beltaster kan de buitenverlichting lichtafhankelijk worden aangeschakeld • lichtsterkte instelbaar • aansluiting voor DCM serviceapparaat • pr ogrammeren is mogelijk zonder de woning binnen te gaan • configuratie vastgelegd op verwisselbar e chip
(EEPROM)
• via DIP switch in te stellen:
– aantal deelnemers (tasters)
– geluidsterkte van de bevestigingstoon
– lichtsterktedrempel van lichtsensor
– deuropenertijd
– spreektijd
– geluidsterkte spreken/ luisteren
• elektret condensatormicrofoon • audio- en video stations zijn binnen één installatie te combiner en • professionele naamplaatjes met de JUNG beschriftingstool • aanbevolen aansluiting: 3-draadstechniek
• Inbouwhoogte: 1,50 m • Beschermingsgraad: IP 44, benadert DIN EN 50486

levering zonder tasters
tasters zie pagina 40 – art.nr.’s:
TK AS .. 01 T.. (1-voudig)
TK AS .. 02 T.. (2-voudig)
TK AS .. 04 T.. (4-voudig)
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Deurcommunicatie
video
Tot een lichtsterkte van ca. 5 lux geeft de camera beelden van de beste kwaliteit.
Daaronder dient voor extra belichting van het ber eik gezorgd te worden.
Art.nr.
DCM video buitenstation
1 – 4-voudig, inbouw
alpin wit (gelakt aluminium)
TK ASV AL 114 WW
aluminium
TK ASV AL 114
edelstaal
TK ASV ES 114
Afmetingen (B x H x D): Frontplaat
178,5 x 226 x 4 mm (materiaaldikte incl. dichtingselement)
DCM inbouwbehuizing
134 x 183 x 40 mm
Tekstvenster (B x H):
71 x 85 mm
levering incl. inbouwbehuizing
DCM video buitenstation
2 – 8-voudig, inbouw
alpin wit (gelakt aluminium)
TK ASV AL 128 WW
aluminium
TK ASV AL 128
edelstaal
TK ASV ES 128
Afmetingen (B x H x D): Frontplaat
178,5 x 314 x 4 mm (materiaaldikte incl. dichtingselement)
DCM inbouwbehuizing
134 x 271 x 40 mm
Tekstvenster (B x H):
71 x 173 mm
levering incl. inbouwbehuizing
• camera met resolutie van 1,3 MB • camerabereik bestrijkt een hoek van 130° in x-richting • automatische
beeldcorrectie • automatische dag-/ nachtomschakeling • infrar ood verlichting voor ´s nachts • automatische
tegenlichtcompensatie • automatische witcompensatie • camera-afdekking van slagvast kunststof • aanbellen
• vrij spreken in hoogwaardige spraakkwaliteit (vol duplex) • licht schakelen • vol duplexbedrijf in combinatie
met binnenstation Comfort • halfduplexbedrijf in combinatie met binnenstation Standaar d • hoogwaardige
audiokwaliteit door actieve ruisonderdrukking (noise- en line-echo cancellation) • AEC (acoustic echo cancellation), elektronische akoestische echoreductie • automatisch afstemmen op omgevingsfactoren en invloeden
op het net • hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek • geluidsterkte in te stellen • beltasters zijn
modulair toe te wijzen 1 – 4-voudig of 2 – 8-voudig • akoestische terugmelding bij aanbellen (bevestigingstoon) • akoestische bezetsignalering bij bestaande spr eekverbinding • automatische gesprekafschakeling
• homogene tekstveldverlichting door energiezuinige LED's met lange levensduur • foutenanalyse door knipperen van de LED verlichting • foutenaanduiding door akoestische terugmelding • weersbestendige luidspreker • massieve, robuuste aluminium behuizing • diefstalbeveiliging geïntegreerd • in de oorspronkelijk
instelling wordt met de beltaster licht geschakeld • bij aanraken van beltaster kan de buitenverlichting lichtafhankelijk worden aangeschakeld • lichtsterkte instelbaar • aansluiting voor DCM serviceapparaat • pr ogrammeren is mogelijk zonder de woning binnen te gaan • configuratie vastgelegd op verwisselbar e chip
(EEPROM)
• via DIP switch in te stellen:
– aantal deelnemers (tasters)
– geluidsterkte van de bevestigingstoon
– lichtsterktedrempel van lichtsensor
– deuropenertijd
– spreektijd
– geluidsterkte spreken/ luisteren
• elektret condensatormicrofoon • audio- en video stations zijn binnen één installatie te combiner en • professionele naamplaatjes met de JUNG beschriftingstool • aansluiting: 6-draadstechniek • Inbouwhoogte:
1,50 m • Beschermingsgraad: IP 44, benadert DIN EN 50486
levering zonder tasters
tasters zie pagina 40 – art.nr.’s:
TK AS .. 01 T.. (1-voudig)
TK AS .. 02 T.. (2-voudig)
TK AS .. 04 T.. (4-voudig)
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Art.nr.
Taster
voor opbouw buitenstation 1 – 4-voudig en 2 – 8-voudig
voor inbouw buitenstation 1 – 4-voudig en 2 – 8-voudig

1-voudig
alpin wit (gelakt aluminium)
aluminium
edelstaal (gelakt aluminium) (voor opbouw buitenstation)
edelstaal (voor inbouw buitenstation)

TK AS AL 01 T WW
TK AS AL 01 T
TK AS ES 01 T-L
TK AS ES 01 T

2-voudig
alpin wit (gelakt aluminium)
aluminium
edelstaal (gelakt aluminium) (voor opbouw buitenstation)
edelstaal (voor inbouw buitenstation)

TK AS AL 02 T WW
TK AS AL 02 T
TK AS ES 02 T-L
TK AS ES 02 T

4-voudig
alpin wit (gelakt aluminium)
aluminium
edelstaal (gelakt aluminium) (voor opbouw buitenstation)
edelstaal (voor inbouw buitenstation)

TK AS AL 04 T WW
TK AS AL 04 T
TK AS ES 04 T-L
TK AS ES 04 T

Tastercombinaties

40

1-voudig

2-voudig

3-voudig

3-voudig

3-voudig

4-voudig

3433 TKM NL S. 26-58.qxd:JungDeutsch.qxd

30.05.2010

14:51 Uhr

Seite 41

Deurcommunicatie

Art.nr.
DCM inbouwbehuizing
voor buitenstation 1 – 4-voudig, inbouw
Afmetingen (B x H x D): 134 x 183 x 40 mm
(ter vervanging)
edelstaal

TK AS 114 EBG

DCM inbouwbehuizing
voor buitenstation 2 – 8-voudig, inbouw
Afmetingen (B x H x D): 134 x 271 x 40 mm
(ter vervanging)
edelstaal

TK AS 128 EBG

DCM glasafdekking
voor tekstvenster
(ter vervanging)
1 – 4-voudig
2 – 8-voudig

TK AS 4 NA
TK AS 8 NA

DCM folie voor naambordje
(ter vervanging)
DIN A5, UV-bestendig, waterbestendig
TK 60 FO

DCM openingshulp
voor het ontgrendelen van de naamplaatjes
(ter vervanging)
wit

TK AS 48 NA WZ

DCM klemblok
(ter vervanging)
8-voudig

TK 8 KB
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Deurcommunicatie

Art.nr.
DCM voeding- en stuurmodule
voor audio-installaties met één lijn
Inbouwbreedte 6 TE (108 mm)
TK SV STG 600 REG
• voor installaties met één lijn
• deuropenerfuncties met geïntegreerde spanningsverzorging: 12 V, 50/60 Hz (deuropener ≥ 6 Ω)
• lichtschakelfunctie met potentiaalvrij relaiscontact (maak: DC 24 V / 1 A)
• tijd deur open van 0,8 sec. tot 8 sec. handmatig instelbaar
• lichtschakeltijd van 0,8 sec. tot 5 min. handmatig instelbaar
• lijn (a,b) en P-klemmen zijn kortsluitvast
• schakelende voeding met grote betrouwbaarheid
• sturen en signaleren van de bedrijfstand van de installatie
• taster voor programmeermodus
• bedrijf-/ programmeer-LED
• max. aan te sluiten componenten: 4 audio buitenstations en 8+8 audio binnenstations
Technische gegevens
Ingangsspanning:
Uitgangsstroom:
Uitgangsspanning:
Max. strikweerstand:
Toegestane omgevingstemperatuur:
Elektromagnetische compatibiliteit:
Radio-ontstoring:

AC 230 V~, 50/60 Hz
Ia-klem: 60 mA
IP-klem: 600 mA
DC 24 V
20 Ω
0 °C ... +40 °C
volgens EN 50 081 en EN 50 082-2
volgens EN 55 011

DCM voeding- en stuurmodule
voor video-installaties met één lijn
alleen in combinatie met netvoeding art.nr. TK SV 2500 REG
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
TK SV STG 60 REG
Alleen in combinatie met netvoeding (art.nr.: TK SV 2500 REG) voor installaties
met stroombelasting tot 2,5 A continue belasting geschikt.
• deuropener met geïntegreerde spanningsvoorziening: 12 V, 50/ 60 Hz / (deuropener ≥ 6 Ω)
• lichtschakelfunctie met potentiaalvrij relaiscontact (maak, DC 24 V / 1 A)
• tijd deur open van 0,8 sec. tot 8 sec. handmatig in te stellen
• lichtschakeltijd van 0,8 sec. tot 5 min. handmatig in te stellen
• lijn (a,b) en P-klemmen zijn kortsluitvast
• taster voor programmeermodus
• bedrijf-/ programmeer-LED
• max. aan te sluiten componenten: 4 video buitenstations en 8+8 video binnenstations
Technische gegevens
Ingangsspanning:
Uitgangsstroom:
Max. strikweerstand:
Toegestane omgevingstemperatuur:
Elektromagnetische compatibiliteit:
Radio-ontstoring:
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Art.nr.
DCM netvoeding
voor vermogensuitbreiding van voeding- en stuurmodule art.nr. TK SV STG 60 REG
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
TK SV 2500 REG
• Aan de secundaire zijde kortsluitvast
• Schakelende voeding met grote betrouwbaarheid
• max. aan te sluiten componenten: 4 video buitenstations en 8+8 video binnenstations
Signalering:
in bedrijf: LED groen
overbelast: LED rood
kortsluiting: LED knippert rood
Technische gegevens
Ingangsspanning:
Uitgangsspanning:
Uitgangsstroom:
Toegestane omgevingstemperatuur:
Elektromagnetische compatibiliteit:
Radio-ontstoring:

AC 230 V~, 50/60 Hz
DC 26 V
2,5 A
0 °C ... +40 °C
volgens EN 50 081 en EN 50 082-2
volgens EN 55 011

DCM video-omschakelaar 4-voudig
Inbouwbreedte 6 TE (108 mm)
TK VU 4 REG
• gezamenlijk schakelen van max. 4 video/ audio - buitenstations/ camera´s
• voor doelgerichte keuze van één van de max. 4 camera´s
• 6-draadstechniek noodzakelijk
• AS-adressen fabrieksmatig: 1, 2 ,3, 4 (handmatig en met serviceapparaat in te stellen)
Technische gegevens
Nominale spanning:
Ingangsstroom:
Toegestane omgevingstemperatuur:

DC 24 V (voeding- en stuurmodule)
Ia-klem: 0,4 mA
IP-klem: 21 mA zonder last
0 °C ... +40 °C

DCM videoverdeler 2-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
TK VV 2 REG
• voor de voeding van 2 lijnen met videosignalen
• aansluiten aan 6-aderig videosysteem
• uitgangsniveau per uitgang van 0 tot +12 dB handmatig instelbaar
• frequentiecompensatie per uitgang van 0 tot +12 dB handmatig instelbaar
Technische gegevens
Nominale spanning:
Ingangsstroom:
max. ingangsstroom:
Ingangs-/uitgangsimpedantie:
Toegestane omgevingstemperatuur:

DC 24 V (voeding- en stuurmodule)
Ia-klem: 0,1 mA
IP-klem: 60 mA zonder last
IP-klem: 70 mA
100 Ω balanced (jumper J1 ingestoken)
0 °C ... +40 °C
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Deurcommunicatie

Art.nr.
DCM videoverdeler 4-voudig
Inbouwbreedte 6 TE (108 mm)
TK VV 4 REG
• voor de voeding van 4 lijnen met videosignalen
• aansluiten aan 6-aderig videosysteem
• uitgangsniveau per uitgang van 0 tot +12 dB handmatig instelbaar
• frequentiecompensatie per uitgang van 0 tot +12 dB handmatig instelbaar
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 24 V (voeding- en stuurmodule)
Ingangsstroom:
Ia-klem: 0,1 mA
IP-klem: 90 mA zonder last
Max. ingangsstroom:
IP-klem: 120 mA
Ingangs-/uitgangsimpedantie:
100 Ω balanced (jumper J1 ingestoken)
Toegestane omgevingstemperatuur:
0 ... +40 °C

DCM videoverdeler 2-voudig (inbouw)
TK VV 2 U
• voor de voeding van 2 lijnen met videosignalen
• aansluiten aan 6-aderig videosysteem
• uitgangsniveau per uitgang van 0 tot +12 dB handmatig instelbaar
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 24 V (voeding- en stuurmodule)
Ingangsstroom:
Ia-klem: 0,1 mA
IP-klem: 60 mA zonder last
Max. ingangsstroom:
IP-klem: 70 mA
Ingangs-/uitgangsimpedantie:
100 Ω balanced (jumper J1 ingestoken)
Toegestane omgevingstemperatuur:
–20 °C ... +50 °C
Afmetingen (B x H x D):
51 x 51 x 22 mm

DCM videozender 1-voudig (inbouw)
voor cameras art.-nr.: TK 420 FZK 58, TK 420 FDK 58
TK VS 21 U
• de videozender is bestemd voor het aansluiten van camera's op het DCM videosysteem.
• reguliere videoapparatuur (AV-uitgang, videolijnuitgang etc.) met uitgang F (BAS) kunnen aan
de ingang van de videozender (75 Ohm, asymmetrisch) aangesloten wor den.
• de videobron moet een FABS (composite video) signaal met negatieve synchr onisatie afgeven
(internationale norm). Deze wordt in een 2-draads videosignaal voor een DCM installatie omgezet.
• de camera kan via de geïntegr eerde voeding van 12 V / 250 mA van spanning voorzien worden.
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 24 V (voeding- en stuurmodule)
Ingangsstroom:
Ia-klem: 0 mA in rust
IP-klem: 17 mA zonder last
Max. ingangsstroom:
IP-max: 300 mA
Geïntegreerde voedingseenheid
voor camera:
DC 12 V, max. 250 mA
Uitgangsterkte van het
2-draads videosignaal:
–3 dB ... 9 dB, handmatig in te stellen
Videoingang (asymmetrisch):
FBAS-signaal 75 Ohm, 0,7 ... 2 V ss
Videoingang (symmetrisch):
100 Ohm, 1 V ss
Max. videouitgangsspanning:
3 Vss aan 100 Ohm last
Toegestane omgevingstemperatuur:
–20 °C ... +50 °C
Afmetingen (B x H x D):
52 x 52 x 23 mm
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Art.nr.
DCM kleuren-cylindercamera
TK 420 FZK 58
De elektronische shuttercontrol (ECS), de automatische tegenlichtcompensatie (BLC) en de
automatische versterkingsregeling (AGC) maken toepassing mogelijk zowel binnen als buiten
met zonlicht. Alleen via de videozender art.nr.: TK VS 21 U op het DCM systeem aan te sluiten.
• ESC: electronic shutter control • BLC: auto backlight compensation • AGC: auto gain contr ol
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 12 V
Ingangsstroom:
100 mA
Resolutie:
420 TVL (512 x 582 pixels)
Televisiesysteem:
PAL, 625 lijnen, 50 Hz
Videouitgangssignaal:
FBAS 1 Vss / 75 Ohm
Brandpuntsafstand:
4,3 mm
Detectiehoek:
58°
Minimale verlichtingsterkte:
0,25 Lux / F 1,4
Toegestane omgevingstemperatuur:
–30 ... +50 °C
Behuizing:
weerbestendig metaal
Beschermingsgraad:
IP 68
Afmetingen:
25 x 79 mm (Ø x L)
Lengte aansluitleiding:
ca. 3 m

DCM kleuren-domecamera
TK 420 FDK 58
De elektronische shuttercontrol (ECS), de automatische tegenlichtcompensatie (BLC) en de
automatische versterkingsregeling (AGC) maken toepassing mogelijk zowel binnen als buiten
met zonlicht. Alleen via de videozender art.nr.: TK VS 21 U op het DCM systeem aan te sluiten.
• ESC: electronic shutter control • BLC: auto backlight compensation • AGC: auto gain contr ol
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 12 V
Ingangsstroom:
100 mA
Resolutie:
420 TVL (752 x 582 pixels)
Televisiesysteem:
PAL, 625 lijnen, 50 Hz
Videouitgangssignaal:
FBAS 1 Vss / 75 Ohm
Brandpuntsafstand:
4,3 mm
Detectiehoek:
58°
Mindestbeleuchtung:
0,5 Lux / F 1,4
Toegestane omgevingstemperatuur:
–10 °C tot +50 °C
Behuizing:
vandalismebestendige metalen behuizing
voor opbouwinstallatie
Beschermingsgraad:
IP 65
Afmetingen:
80 x 60 mm (Ø x H)
Lengte aansluitleiding:
ca. 1,2 m
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Art.nr.
DCM inbouwrelais voor deuropener
TK TR 24 EB
• voor het doelgericht deur openen bij meer dere buitenstations
• om aan te sluiten op de R- en P- klem van het buitenstation
• eenvoudige inbedrijfname zonder serviceapparaat
• programmeren is niet nodig
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 24 V
Contactbezetting:
potentiaalvrij relaiscontact
Schakelaartype:
wissel, DC 24 V/2 A
Toegestane omgevingstemperatuur:
–20 °C ... +50 °C
Afmetingen (B x H x D):
28 x 34 x 8,5 mm
Aansluiting:
schroefklemmen
massief:
Ø 0,3 ... 1,4 mm
DCM relais voor deuropener (inbouw)
TK TR 24 U
• voor het doelgericht deur openen bij meer dere buitenstations
• met een eigen BUS aansluiting voor niet- plaatsgebonden montage
• alternatief kunnen ook stuurfuncties benut worden
• tijd deuropener fabrieksmatig ingesteld: 1 sec. (met serviceapparaat in te stellen)
• 2-draads c.q. 3-draadstechniek mogelijk
• max. 10 apparaten in 2-draadstechniek toepasbaar
• programmering uitsluitend mogelijk met serviceapparaat
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 24 V
Contactbezetting:
potentiaalvrij relaiscontact
Schakelaartype:
maak, DC 24 V/2 A
max. ingangsstroom:
12 mA
Toegestane omgevingstemperatuur:
–20 °C ... +50 °C
Afmetingen (B x H x D):
52 x 52 x 23 mm
Aansluiting:
insteekklemmen
massief:
Ø 0,4 ... 0,8 mm
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Deurcommunicatie

Art.nr.
DCM binaire ingang / uitgang 1-voudig (inbouw)
TK BRE 1 U
• uitgang voor schakelfuncties en ingang voor stuurfuncties, bv . voor optische oproepsignalering
• de ingang maakt onderscheid tussen openen en sluiten
• op de ingang moet potentiaalvrije schakelaar wor den aangesloten
• de parameters van de uitgang zijn zonder hulpmiddellen te wijzigen:
– fabrieksmatig ingestelde schakeltijd: 1 seconde / handmatig en met BRE configurator instelbaar
– instellen van de schakeltijd door: beldrukker van een willekeurige buitenstation,
verdiepingstaster / taster van willekeurige binnenstation om de deur te openen
• 2- resp. 3-draadstechniek mogelijk
• max. 3 apparaten bij 2-draadstechniek
Technische gegevens
Contactbezetting:
potentiaalvrij relaiscontact
Schakelaartype:
wissel, AC 230 V, 50/60 Hz / 3 A
Ingangsstroom (binaire ingang):
2,5 mA
Ingangsstroom (2 draad):
Ia-klem: 1,5 mA zonder last
Ingangsstroom (3 draad):
Ia-klem: 0,4 mA
IP-klem: 1,6 mA zonder last
IPmax: 4,4 mA
Aansluiting:
M+, M-, a, b, P-klem: insteekklemmen
Ø max.: 0,8 mm
com, nc, no-klem: schroefklemmen
Ø max.: 1,4 mm
Toegestane omgevingstemperatuur:
–20 °C ... +50 °C
Afmetingen (B x H x D):
52 x 52 x 23 mm

DCM serviceapparaat
voor installatieprogrammering en installatieanalyse
TK-SERVICE
Het serviceapparaat in de vorm van een telefoonhoor n is gemakkelijk te bedienen.
Hele installaties kunnen daarmee aan het buitenstation geconfigur eerd en in bedrijf
genomen worden – zonder de woningen te betr eden.
• tijdbesparende in bedrijfname met standaardinstallatie
• "éénmans programmering" op het buitenstation
• eenvoudige foutopsporing
• instellen van speciale functies zoals pr ogrammeerblokkade, lichtschakelfuncties,
oproepomleiding etc.
• testen van spreekverbinding van het serviceapparaat op de binnen- of buitenstations
• testen van de BUSspanning
• bij ingeschakelde oproeponderdrukking worden oproepen van gebouw- of woningdeur
bij onderhoudswerkzaamheden onderdrukt
• software-update voor serviceapparaat is beschikbaar
Technische gegevens
max. ingangsstroom:
13 mA
Toegestane omgevingstemperatuur:
0 °C ... 40 °C
Afmetingen (B x H x D):
50 x 200 x 50 mm
Let op: voor het eerste gebruik is een vrijschakelcode nodig!
per telefoon: +49.2355.806552
per fax: +49.2355.806255
per e-mail: mail.vkm@jung.de
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Deurcommunicatie

Art.nr.
DCM inbedrijfstelling-tool
TK-IBS-TOOL
bestaat uit een bus/PC gateway met USB aansluiting, een luisteraar
voor opbouw van de spreekverbinding, een CD met de inbedrijfname
software en diverse toebehoren.
Aktuele software zie www.jung-tkm.de
De inbedrijfname tool vergemakkelijkt de configuratie van de installatie.
Ook complexe programmering wordt zo eenvoudiger op de PC.
• tijdbesparende inbedrijfname van de installatie
• "één mans programmering" op het buitenstation of desgewenst toegang op de bus
• instellen van alle functies op het buitenstation, binnenstation en additionele apparaten
Let op: voor het eerste gebruik is een vrijschakelcode nodig!
per telefoon: +49.2355.806552
per fax: +49.2355.806255
per e-mail: mail.vkm@jung.de
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Demonstratiemateriaal

Deurcommunicatie

Art.nr.
Monsterkoffer DCM LIVE, werkend
MK-TK-LIVE
Deze aluminium monsterkoffer bevat 2 displays met werkende audio
en video, binnen- en buitenstations, en ver diepingstasters.
Met deze versie kan direct gedemonstreerd worden, zodat iedereen
de beeld- en audiokwaliteit en de verschillende functies zelf kan ervar en.

Monsterkoffer DCM "Design"
MK-TK
Deze aluminium monsterkoffer bevat 7 displays met de
DCM binnenstations in de vormgeving van AS 500,
A creation, CD 500, LS 990 en Flat Design

Monsterbord DCM 50 x 50 cm
TK5050
Dit monsterbord van 50 x50 cm bevat 2 voorbeelden van
binnenstations: een video binnenstation in hoogwaardig
edelstaal en een audio binnenstation Comfort in A cr eation.

Monsterbord DCM 40 x 100 cm
TK40100
Dit monsterbord, met een afmeting van 40 x 100 cm, biedt een
overzicht van de DCM binnenstations: een video binnenstation
Flat Design in edelstaal, aangevuld met de audio binnenstations
Comfort in Antraciet, CD 500, A cr eation, A plus en AS 500.

Prijzen van de monstermaterialen op aanvraag.
De inhoud van de monstermaterialen kan in de loop der tijd wijzigen.
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TK 3 KB
TK 4 KB
TK 420 FDK 58
TK 420 FZK 58
TK 60 FO
TK 8 KB
TK AS 114 EBG
TK AS 128 EBG
TK AS 4 NA
TK AS 48 NA WZ
TK AS 8 NA
TK AS AL 01 T
TK AS AL 01 T WW
TK AS AL 02 T
TK AS AL 02 T WW
TK AS AL 04 T
TK AS AL 04 T WW
TK AS AL 114
TK AS AL 114 A
TK AS AL 114 A WW
TK AS AL 114 WW
TK AS AL 128
TK AS AL 128 A
TK AS AL 128 A WW
TK AS AL 128 WW
TK AS ES 01 T
TK AS ES 01 T-L
TK AS ES 02 T
TK AS ES 02 T-L
TK AS ES 04 T
TK AS ES 04 T-L
TK AS ES 114
TK AS ES 114 A-L
TK AS ES 128
TK AS ES 128 A-L
TK ASV AL 114
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TK ASV AL 114 A WW
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TK ASV AL 128 A WW
TK ASV AL 128 WW
TK ASV ES 114
TK ASV ES 114 A-L
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TK IS A 514 AD SW
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DCM schakelschema video

Tot een lichtsterkte van ca. 5 lux geeft de camera beelden v an de beste kwaliteit.
Daaronder dient voor extra belichting van het bereik gezorgd te worden.
Video-installatie met max. 2 x 8 binnenstations en max. 4 buitenstations op één lijn.
Bij meerdere camera's (of buitenstations) is een video-omschakelaar noodzakelijk.

DCM video buitenstation

met deuropener

Camera

TK TR 24 U
Relais
voor deuropener
TK VS 21 U
Videozender
4

DCM audio buitenstation

TK TR 24 U
Relais
voor deuropener

DCM video buitenstation

TK TR 24 U
Relais
voor deuropener
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DCM schakelschema video

Voedings- en controlemodule voor
installaties met één
lijn + netvoeding

DCM video binnenstation
*
Video-omschakelaar
4-voudig

TK VU 4 REG

TK SV STG 60 REG

TK SV 2500 REG

Deelnemer

16

* Afsluitweerstand
R = 120 Ω
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DCM schakelschema video

Tot een lichtsterkte van ca. 5 lux geeft de camera beelden v an de beste kwaliteit.
Daaronder dient voor extra belichting van het bereik gezorgd te worden.
Video-installaties met max. 16 binnenstations en 1 buitenstation op één lijn.
Alleen de volgende bedrading zonder verdeler is toegestaan.

Voedings- en controlemodule voor
installaties met één
lijn + netvoeding

DCM video buitenstation
DCM video binnenstation

TK SV STG 60 REG

*

TK SV 2500 REG

16

Deelnemer

* Afsluitweerstand
R = 120 Ω

Video-installaties met max. 2 x binnenstations, verdeeld over meerdere lijnen.
Alleen de volgende bedrading met verdeler is toegestaan.

DCM video binnenstation
*
Voedings- en controlemodule voor
installaties met één
lijn + netvoeding

DCM video buitenstation
TK SV STG 60 REG
videoverdeler
TK VV 2 REG

*

TK SV 2500 REG

Deelnemer
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DCM schakelschema audio Comfort

Audio-installaties met max. 2 x 8 binnenstations en max. 4 buitenstations op één lijn;
3-draadsbedrijf met blauw LED

DCM audio binnenstation Comfort

DCM audio buitenstation

Voedings- en
controlemodule

TK SV STG 600 REG

Deelnemer

Audio-installaties met max. 2 x 15 binnenstations en max. 4 buitenstations op één lijn;
3-draadsbedrijf met blauw LED

DCM audio binnenstation Comfort

DCM inbouwluidspreker
Voedings- en
controlemodule

TK SV STG 600 REG

Deelnemer

15
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DCM schakelschema audio Standaard

Audio-installaties met max. 2 x 8 binnenstations en max. 4 buitenstations op één lijn; 2 draadsbedrijf

DCM audio binnenstation Standaard

DCM audio buitenstation

Voedings- en
controlemodule

TK SV STG 600 REG

Deelnemer

Audio-installaties met max. 2 x 8 binnenstations en max. 4 buitenstations op één lijn;
3 draads bedrijf met blauwe LED lichtbalk

DCM audio binnenstation Standaard

DCM audio buitenstation

Voedings- en
controlemodule

TK SV STG 600 REG

Deelnemer
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DCM-Basics

Meten van lusweerstanden
• 230 V / 50 Hz van de VS afschakelen
• a-b kortsluiten op VS
• alle andere apparaten storen de meting
niet en kunnen aangesloten blijven.

a, b hier
kortsluiten

AS:

buitenstation

IS:

binnenstation

VS:

voedings- en controlemodule

Tabel lusweerstanden audio
Leidingdoorsnede
Leidinglengte in m

0,6 mm

0,8 mm
Lusweerstand in Ω

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
250
300

1,22
2,45
3,67
4,90
6,12
7,35
8,57
9,80
11,02
12,24
18,37
24,49

0,69
1,38
2,07
2,76
3,44
4,13
4,82
5,51
6,20
6,89
10,33
13,78
17,22
20,66

Lusweerstandprincipe audio

Lusweerstandprincipe video

• De lusweerstand tussen de voedings- en controlemodule

• De lusweerstand tussen de voedings- en controlemodule

en de stations (AS, IS) mag niet meer dan 20 Ohm zijn.

en de stations (AS, IS) mag niet meer dan 8 Ohm zijn.

20 Ohm:

8 Ohm:

160 m afstand AS-VS bij 0,6 mm doorsnede

max. 65 m afstand AS-VS bij 0,6 mm doorsnede

300 m afstand AS-VS bij 0,8 mm doorsnede

max. 115 m afstand AS-VS bij 0,8 mm doorsnede
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DCM-Basics
Begrippen

AS adres

Elk buitenstation heeft een eigen stationsadres AS.
Hierdoor is een oproeponderscheid bij meerdere buitenstations mogelijk.
Selectief spreken met het oproepende station en ook een selectieve deuropening,
bijv. hoofdentree en zij- of achteringang is mogelijk.

Standby bedrijf

Een oproep is geplaatst, de oproeptoon klinkt. Aanvullend wordt de oproep optisch getoond,
de LED op de spreektoets knippert. Met een toetsbediening kan een gesprek naar het oproepende buiten- of binnenstation opgebouwd worden.

Synchroonspreken (vol duplex)

Gelijktijdige spraakoverdracht in beide richtingen.

Hoofd-deuroproep

Bij een druk op de beltoets wordt een deuroproep op het toegewezen binnenstation geplaatst.
Een beltoets kan bij max. twee binnenstations (paralleloproep) een hoofd-deuroproep plaatsen.

Interne oproep

Een binnenstation kan via de functietoets een toegewezen binnenstation aanroepen en een
interne spreekverbinding tot stand brengen.

Lichtautomatiek

Lichtsterkteafhankelijk de verlichting inschakelen bij aanbellen. De lichtwaarde is instelbaar.

Licht inschakelen

Met niet geprogrammeerde beltoetsen of de Functietoets op binnenstations kan handmatig de
verlichting worden ingeschakeld.
In de fabrieksstand is de Functietoets van het binnenstation aan deze functie toegewezen.

Lichtschakelfunctie

Optie voor dubbelfunctie van de deuropenertoets op binnenstations. Bij geactiveerde lichtschakelfunctie wordt alleen bij een actieve spreekverbinding een deuropener aangestuurd. Zonder
spreekverbinding wordt de verlichting geschakeld. De Functietoets op de binnenstations is dan
beschikbaar voor een andere functie.

Paralleloproep

Een tweede binnenstation aan een reeds geprogrammeerde beltoets koppelen.

Paralleltoewijzing

Er kunnen meerdere binnenstations op dezelfde beltoets en dezelfde etagetoets reageren.

Voor het programmeren is het service-

Verdere stations reageren op alle oproepen op dezelfde wijze als het eerste binnenstation.

apparaat of de DCM inbedrijfname tool nodig
Programmeermodus

Bedrijfsstand van het apparaat, waarin de toewijzing van beltoetsen aan de binnenstations
mogelijk is.

Bevestigingstoon

Akoestische terugmelding

Rustmodus

Het apparaat wacht op een deuroproep of bediening van de bewoner.

Oproepomleiding

Een binnenkomende deuroproep wordt bij actieve oproepomleiding naar een ander binnenstation doorgeschakeld. Deze functie is met de functietoets op het binnenstation in- en uit te
schakelen. De bij de functietoets behorende LED toont de actuele stand (aan = oproep
omleiding actief, uit = normaal bedrijf).

Spreekmodus

Door bediening van de spreektoets wordt de spreekverbinding tot stand gebracht. De LED van
de spreektoets brandt. Kan de spreekmodus niet tot stand worden gebracht (bezet) dan knippert de LED. Na afloop van de spreektijd, bediening van de deuropener of opnieuw bedienen
van de spreektoets schakelt het station terug naar de rustmodus.

Spreken alleen bij actieve deurgereedheid Een spreekverbinding van het binnenstation naar het buitenstation kan alleen na een voorafVoor het programmeren is het service-

gaande deuroproep vanaf het buitenstation tot stand worden gebracht.

apparaat of de DCM inbedrijfname tool nodig
Spreektijd

De tijd waarbij de spreekverbinding na een oproepbevestiging actief blijft. Daarna wordt de
verbinding automatisch verbroken. Instelbaar.

Stuurfunctie

Stuurcommando voor aansturen van een TCS:BUS-relais

Sub-deuroproep

Met de sub-deuroproep is het mogelijk tot 4 extra beltoetsen aan een binnenstation toe te

Voor het programmeren is het service-

wijzen. Elke beltoets krijgt zo een eigen oproeptoon toegewezen.

apparaat of de DCM inbedrijfname tool

Een eigen oproeptoon voor elk gezinslid wordt zo mogelijk.

nodig
Deuropenerautomaat

Bij bedienen van de beltoets wordt de deuropener automatisch geactiveerd. Deze functie is
met de functietoets op het binnenstation in- en uitschakelbaar. De bij de functietoets
behorende LED toont de actuele stand (aan = deuropenerautomaat actief, uit = normaal bedrijf).

58

Deuropenertijd

Tijd van de activering van de deuropener, instelbaar.

Voicememofunctie

Opslaan en oproepen van een gesproken bericht van max. 30 sec.
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JUNG Deurcommunicatie LIVE!
Beleef het zelf op www.tkm-live.de!
Op de speciaal ingerichte site www.tkm-live.de kunt u het programma JUNG
Deurcommunicatie zelf beleven.
Animatie
In de animatie wordt u aan de hand genomen door de verschillende verdiepingen van
een gebouw met diverse woningen en bedrijven terwijl u gaandeweg alle features van
JUNG Deurcommunicatie worden uitgelegd aan de hand van de praktijk. Ook kunt u
kiezen voor de doorlopende videopresentatie.
Op deze website vindt eveneens het woonhuis "Smart Housing" dat u interactief de
voordelen van het JUNG KNX systeem laat beleven. Daarnaast vindt u op deze lokatie
ander informatiemateriaal, zoals de Deurcommunicatie inbedrijfname software en de
JUNG Projectmanager.
www.tkm-live.de
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