
คูมือการติดตั้ง
R คูมือน้ีมีไวสําหรับการใชงานกับอุปกรณ 2 รุนขางตน
R รุน VL-SVN511 ประกอบดวย VL-MVN511 และ VL-V522L

R สามารถดูคูมือการติดต้ังเปนภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทยไดท่ีเว็บไซตตอไปนี้:
http://panasonic.net/pcc/support/intercom/svn511/

R ในคูมือน้ี จะมีการละเวนสวนตอทายของหมายเลขรุน (เชน "BX" ใน "VL-SVN511BX") ยกเวนในกรณีท่ีจําเปน

ช่ือรุน ระบบวีดีโออินเตอรคอม จอแสดงผลหลัก
หมายเลขรุน รุน VL-SVN511 VL-MVN511

                       VL-V522L  VL-MVN511

                               กริ่งประตู  จอแสดงผลหลัก

หมายเหตุสาํหรับผูติดต้ัง
R กอนท่ีจะพยายามเช่ือมตอหรือใชงานผลติภัณฑนี้ โปรดอานฉลากท่ีดานหลังของโทรศพัทสําหรับหนาประตูและจอแสดงผลหลัก
R โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียด และติดตั้งผลิตภัณฑอยางปลอดภัยและถูกตองโดยปฏิบัตติามคําแนะนํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โปรดอานขอมูลท่ีพบในสวนท่ีช่ือ "เพื่อความปลอดภัยของคุณ" อยางละเอียด
R ใชเฉพาะช้ินสวนประกอบ/อุปกรณเสริมท่ีระบุโดยผูผลติเทานั้น
R ควรดาํเนินการติดตั้งตามกฎเกี่ยวกบัการติดตั้งท่ีใชบังคับท้ังหมด
R Panasonic 

จะไมรับผิดชอบในความบาดเจ็บหรือความเสียหายต อทรัพยสินท่ีเปนผลจากความลมเหลวท่ีเกิดจากการติดตั้งอยางไมถกูตอง
หรือการใชงานท่ีไมเปนไปตามคูมือนี้ นอกจากนี้ การทํางานผิดปกตท่ีิเกดิข้ึนใด ๆ จะไมไดรับความคุมครองตามการรับประกัน

R หลงัจากการติดตัง้ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดใหคูมือฉบับนี้ไวกับลกูคา

คูมือการติดตั้ง
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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ
เพ่ือปองกนัไมใหเกิดการบาดเจบ็อยางรายแรงและการสูญเสียชีวิต/
ทรพัยสิน 
โปรดอานสวนนีอ้ยางละเอยีดกอนใชผลิตภณัฑเพ่ือใหแนใจวาผลิตภณัฑ
ของคุณทํางานไดอยางเหมาะสมและปลอดภยั

การปองกันการเกิดอัคคภัีย ไฟฟาดดู และไฟฟาลัดวงจร

R ใหผูขายเปนผูดาํเนินงานการตดิตัง้ 
งานการตดิตัง้จําเปนตองใชเทคนิคและประสบการณ 
การไมปฏบัิตติามขอน้ีอาจทําใหเกิดอัคคภัีย ไฟฟาดดู การบาดเจ็บ 
หรือความเสยีหายกับผลิตภัณฑ ปรึกษาผูขาย

R งานเชือ่มตอไฟฟาควรดาํเนินการโดยบุคลากรท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน 
จําเปนตองมีการรับรองในการปฏบัิตงิานเชือ่มต อไฟฟา 
ปรึกษาผูขายของคณุ

R ใชเฉพาะหนวยจายไฟและสายเคเบิล AC ทีร่ะบุไวเทานัน้
R หามพยายามถอดชิ้นสวนประกอบหรอืเปลีย่นแปลงผลติภณัฑนี ้

ตดิตอศูนยบริการท่ีไดรบัอนญุาตหากตองการซ อมแซมผลิตภณัฑ
R หามตดิตัง้สายไฟในระหวางท่ีมีพายฝุนฟาคะนอง
R หามเช่ือมตอกบัอปุกรณที่ไมไดระบุไว
R หามเช่ือมตอสายเคเบิลเขากบัข้ัวปลายท่ีไมไดระบไุวในคูมือนี้
R เม่ือเจาะรทูีผ่นงัเพ่ือการตดิตัง้หรอืวางสายไฟ หรอืเม่ือยดึสายเคเบิล 

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดทาํใหเกดิความเสียหายตอการวางสายไฟ
และงานทอท่ีมีอยูแลว

R หามเช่ือมตอสายไฟเม่ือเปดอปุกรณจายไฟอยู
R หามใชหนวยจายไฟท่ีจดัหาใหเพ่ือการตดิตัง้กลางแจง 

(หนวยจายไฟมีไวสําหรบัการใชในรมเทานัน้)
R หามตดิตัง้จอแสดงผลหลกัและหนวยจายไฟในสถานทีต่อไปนี:้

– สถานทีซ่ึ่งจอแสดงผลหลักและหนวยจายไฟอาจสัมผัสกบัน้าํหรอื
สารเคมี 

– สถานทีซ่ึ่งมีฝุนในความเขมขนสูงหรอืมีความช้ืนสูง
R หามกระทําการใด ๆ (เชนการปลอมแปลง การบดิ การยดืขยาย การมัด 

การใชแรงงอ การทําความเสียหาย การดัดแปลง 
การทําใหสัมผัสกบัแหลงความรอน 
หรอืการวางของหนกัไวบนสายเคเบิล) 
ที่อาจทําความเสียหายตอสายเคเบิล 
การใชผลิตภณัฑที่มีสายเคเบิลท่ีเสียหายอาจทําใหเกดิไฟฟาช็อต 
ไฟฟาลัดวงจร หรอือคัคีภยั 
ตดิตอศูนยบริการทีไ่ดรบัอนญุาตหากตองการซอมแซมผลิตภณัฑ

R เม่ือใชสายไฟสําหรบักริง่ประต ูสายไฟเหลานีอ้าจมีแรงดันไฟฟา AC อยู
ตดิตอศูนยบริการท่ีไดรบัอนญุาต

การปองกันอุบัตเิหตแุละการบาดเจ็บ

R หามตดิตัง้หรอืใชเครื่องในสถานบริการสุขภาพหากมีการตดิ
ประกาศขอบงัคับไวในพ้ืนท่ีที่หามดําเนนิการดังกลาว 
โรงพยาบาลหรอืสถานบรกิารสุขภาพอาจใชเครื่องม ือท่ีไวตอการ
รบกวนของ RF (คลืน่วิทย)ุ ภายนอก

R อยาติดตั้งหรอืใชเครือ่งใกลอปุกรณที่ควบคุมดวยระบบอตัโนมัติอืน่ ๆ  
เชน ประตอูตัโนมัต ิและสัญญาณเตอืนอคัคีภยั 
คลืน่วิทยุทีป่ลอยออกจากตัวเครือ่งอาจทําใหอ ุปกรณเหลานัน้ทํางานผิด
ปกต ิอาจกอใหเกดิอบุัตเิหตไุด

การปองกันไฟฟาดดู

R หากสายไฟอยูใตดิน หามทําการเช่ือมตอใตดิน
R หากสายไฟอยูใตดิน ใหใชทอปองกัน
R หากสายไฟอยูนอกอาคาร 

ใหใชทอปองกนัหรอืเครือ่งปองกนัไฟกระโชก
การปองกันการบาดเจบ็

R ตดิตัง้ผลติภณัฑอยางปลอดภยัโดยปฏิบตัติามคําแนะนําในคูมือนีเ้พ่ือ
ปองกนัไมใหผลติภณัฑตกลงมาจากผนงั 
หลกีเลีย่งการตดิตัง้ผลติภณัฑบนผนงัที่มีความแข็งแรงต่ํา 
เชนกระดานยปิซัม ALC (คอนกรีตมวลเบา) อฐิบลอ็ก หรอืผนงัไมอดั 
(ความหนานอยกวา 18 มิลลเิมตร)

คําเตือน

ขอควรระวัง
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อุปกรณเสริมท่ีมีใหสําหรับการติดตัง้

ขอสําคญั:
R คณุจาํเปนตองใชส่ิงของตอไปน้ีเพ่ิมเตมิในการตดิตัง้และกร่ิงประตแูละจอแสดงผลหลัก

หมายเหต:ุ
R ภาพประกอบในคูมือท่ีใหอาจแตกตางจากผลติภณัฑจรงิเลก็นอย
*1 เฉพาะรุน VL-SVN511 เทานัน้
*2 เฉพาะรุน VL-MVN511 เทานัน้

สําหรับกร่ิงประต*ู1

สกร ู× 2
(3.8 มิลลเิมตร × 20 มิลลิเมตร)

สําหรับจอแสดงผลหลกั กลองเครื่องถายทอดกระแสไฟฟาและวัตถุท่ีเก่ียวของ *1

เคเบิล้ไทร × 1 เคเบิ้ลไทร × 1

แทนติดตั้ง × 1 สกร ู× 2
(4 มิลลเิมตร × 16 มิลลเิมตร)

กลองเครือ่งถายทอดกระแส
ไฟฟา × 1

(VL-RLY1)

สกร ู× 2 
(4 มิลลเิมตร × 40 มิลลเิมตร)

พาวเวอรซพัพลายและอุปกรณท่ีเก่ียวของ *2 พาวเวอรซพัพลายและอุปกรณท่ีเก่ียวของ *1

เคเบิล้ไทร × 2 เคเบิ้ลไทร × 1

หนวยจายไฟ × 1
(VL-PS240)

สกรู × 2
(4 มิลลเิมตร × 40 มิลลิเมตร)

หนวยจายไฟ × 1
(VL-PS241)

สายไฟ 
AC × 1

สกร ู× 2
(4 มิลลิเมตร × 40 มิลลเิมตร)

[หาซ้ือไดในพื้นท่ี]
– สายเคเบิล (สายไฟ AC/DC) สายไฟ (สําหรับกริง่ประตแูละจดุเช่ือมตออืน่ ๆ):

เตรยีมสายเคเบลิและสายไฟที่มีคุณสมบัตเิหมาะสม (a"ประเภทและความยาวของสายไฟ")
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ขอควรระวังสําหรับการติดต้ัง
เพ่ือหลกีเลีย่งไมใหเกดิการทํางานผิดปกตหิรือการรบกวนการส่ือสาร หามตดิตัง้กริง่ประตหูรือจอแสดงผลหลกัในตําแหนงตอไปนี:้
– สถานทีซ่ึ่งมีการส่ันสะเทือนหรือการชนประเภทอ ื่นเกิดข้ึน
– สถานทีซ่ึ่งมีเสียงสะทอนเกดิข้ึนบอย
– สถานทีซ่ึ่งอยูใกลกบัทีซ่ึ่งมีฝุน ไฮโดรเจนซัลไฟด แอมโมเนยี ซัลเฟอร หรอืควันพิษในความเขมขนสูง
สําหรับกร่ิงประตู
R หากมีแสงสวางสองมาที่กริง่ประต ูอาจไมสามารถระบุใบหนาของผูมาเย่ียมได 

หามวางกริง่ประตใูนสถานท่ีตอไปนี:้
– สถานทีซ่ึ่งพ้ืนหลังสวนใหญคือทองฟา
– สถานทีซ่ึ่งพ้ืนหลังคือผนงัสีขาว และมีแสงอาทิตยสะทอนออกมาโดยตรง
– สถานทีซ่ึ่งจะมีแสงอาทิตยสองบนกร่ิงประตโูดยตรง

R หามวางกริง่ประตไูวในสถานท่ีซ่ึงมีเสียงสะทอนเกดิข้ึน เนือ่งจากจะทําใหกริง่ประตูสงเสียงเตอืนบอยครัง้
R ตรวจสอบใหแนใจวาดานหลังของกริง่ประตไูมสัมผัสกับน้ํา
R อาจมีการควบแนนเกดิข้ึนบนท่ีครอบเลนสของกริง่ประตู

ข้ึนอยูกบัสถานท่ีตดิตัง้ การควบแนนนีอ้าจทําใหภาพไมชัดเจน การควบแนนจะคอย ๆ ลดลงเม่ืออ ุณหภมิูเพ่ิมข้ึน
สําหรับจอแสดงผลหลัก
R ตดิตัง้จอแสดงผลหลกัใหหางจากเครือ่งใชไฟฟา เชน TV วิทยุ คอมพิวเตอรสวนบุคคล เครือ่งปรบัอากาศ แผงควบคุมหมอไอน้าํที่มีอนิเตอรคอม 

อปุกรณรกัษาความปลอดภยัในบาน อปุกรณไรสาย หรือโทรศพัทดิจทิลัแบบไรสาย
R หามตดิตัง้จอแสดงผลหลกัในสถานที่ทีจ่ะไดรับผลกระทบจากคลื่นวิทยทุี่มีความถีสู่งมาก (ใกลเสาอากาศกระจายเสียง เปนตน) 

มิฉะนัน้อาจทําใหจอแสดงผลส่ันไหวหรอืมีเสียงรบกวนเกดิข้ึน
R เวนพ้ืนท่ีไวอยางนอย 20 ซม. ดานบน ดานลาง และดานซายและขวาของจอแสดงผลหลกั หามตดิตัง้บนผนงัที่อยูลกึลงไปในชอง
R หามตดิตัง้จอแสดงผลหลกัไวภายในผนงั
R ตรวจสอบใหแนใจวาไดตดิตัง้จอแสดงผลหลกัใหอยูหางจากกริง่ประตมูากกวา 5 เมตร
R ผลติภณัฑทํางานในชวงความถี ่2.412 GHz และ 2.472 GHz โดยที่มีกําลังการสงสูงสุดเทากับ 100 มิลลวัิตต (สูงสุ ) ดูทีส่วน 

"เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีที่สุด" ในคําแนะนาํการใชงาน
R ในพ้ืนท่ีทีล่อมรอบดวยสนามไฟฟาสูง อาจมีส่ิงรบกวนเกดิข้ึนในภาพหรือเสียงของจอแสดงผลหลัก
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แผนภาพการเดินสายสัญญาณ
จัดเตรยีมอยางถกูตองตามแผนภาพเคารางในการวางสายไฟและ "ประเภทและความยาวของสายไฟ" ดังตอไปนี้
R สําหรบัขอมูลตาง ๆ เชน หมายเลขการส่ังซ้ือ ของอปุกรณตวัเลือกทีส่ามารถเช่ือมตอได โปรดดูท ี่สวน "อปุกรณเสรมิเพ่ิมเตมิ/สําหรบัเปลีย่นทดแทน" 

ใน คําแนะนําการใชงาน

A อปุกรณจายไฟ
*1 รุน VL-MVN511: เลอืกใชกริ่งประตไูด (ไมไดรวมไว)
*2 เฉพาะรุน VL-MVN511 เทานัน้
*3 รุน VL-SVN511: ใชเฉพาะสายไฟ AC ทีจ่ัดหาใหเทานัน้
*4 รุน VL-MVN511: เลอืกใชกลองเครือ่งถายทอดกระแสไฟฟาได (ไม ไดรวมไว)
*5 เม่ือคุณใชโกริ่งประตหูนาประตเูพ่ิมเตมิ 

จาํนวนตวัล็อกไฟฟาสูงสุดท่ีสามารถเชื่อมตอกบัโกริง่ประตหูนาประตไูดจะข้ึนอยูกบัประเภทของโกริง่ประตหูนาประต ู
ปรกึษาผูขายของคุณสําหรบัขอมูลเพ่ิมเตมิ 

          สําหรบัผูใชรุน VL-V554:
– ตรวจสอบใหแนใจวาไดเช่ือมตอเฉพาะตวัลอ็กประตพูาหนะไฟฟาเขากบัข้ัวปลาย S3/S4 ของกริง่ประตูทานัน้
– ตรวจสอบใหแนใจวาไดเช่ือมตอเฉพาะตวัลอ็กประตไูฟฟาเขากบัข้ัวปลาย S1/S2 ของกริง่ประตเูทานัน้

กริ่งติดประตูู 1 *1,*5 *1,*5กร่ิงติดประต ู2

จอแสดงผลหลัก

หนวยจายไฟ
24 V DC

NP
NP

N
P

N
P

NP

NP

ตัวล็อกไฟฟา

A

A ตัวล็อกไฟฟา

กลองขั้วปลาย
(สายไฟแบบมีตัวนำ
4 สาย)

220-240 V AC *2

*3

*4

อุปกรณเชื่อมตอสำหรับ
การนำเขาตัวเลือก (การสัมผัส A)

NP: ไมมีขั้ว

12 V AC/DC

12 V AC/DC

NP NP

PBX

กลองเครื่องถายทอด
กระแสไฟฟา

A

E

BC

D

F

G

1
2

D1
D2

3
4

D3
D4

5
6

R1
R2

7
8

R3
IN1

9
10

IN2
IN3

11
12

IN4
P1

13P2

R
1 1R

2
R

3

S
2

1
S

1
S

4
2

S
3

2

สำหรับกลุมอาคารอพารตเมนต 
คุณยังสามารถเชื่อมตอล็อบบี้ตัวเลือกได 
("การเชื่อมตอล็อบบี้ตัวเลือก" ดูที่หนา 7)
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ประเภทและความยาวของสายไฟ

*1 ประเภท: สายเคเบลิแบบคูเด่ียวท่ีไมมีปลอกดานนอก (ปลอกหุม)
ตวันาํ: ทองแดงแข็ง
R ตองใชเฉพาะสายไฟของอปุกรณจายไฟท่ีไดรบัการรบัรองกบัอปุกรณนีเ้ทานัน้ ตองคํานงึถงึกฎระเบยีบวาดวยการตดิตัง้และ/

หรืออปุกรณทีเ่กีย่วของของประเทศ 
ตองใชสายไฟของอปุกรณจายไฟท่ีไดรบัการรบัรองและไมมีน้าํหนกัเบากวาสายไฟออนชนดิพอลไิวนลิคลอไรดแบบปกตติาม IEC 60227

*2 เม่ือใชตวัลอ็กไฟฟาหรอืเครือ่งมือการเชื่อมตอสําหรบัการนําเขาตวัเลอืก (การสัมผัส A) ใหเลอืกเครือ่งมือท่ีเปนไปตามคําแนะนาํตอไปนี:้
R ข้ัวปลายเช่ือมตอตวัลอ็กไฟฟา (S1/S2, S3/S4):

– การสัมผัสแบบแหง N/O

– ไฟฟา AC/DC แรงดัน 12 V กระแสนอยกวา 1 A
R อปุกรณเช่ือมตอสําหรบัการนาํเขาตวัเลอืก (การสัมผัส A) ข้ัวปลาย (IN1/IN2/IN3/IN4):

– วิธีการนําเขา: ไมมีการสัมผัสที่มีแรงดันไฟฟา
– แรงดันไฟฟาวงจรเปดระหวางข้ัวปลาย: ไฟฟา DC แรงดัน 7 V หรอืนอยกวา
– เวลาแนนอนในการตรวจจบั: 0.1 วินาทีหรอืมากกวา
– ไฟฟาลัดวงจรระหวางข้ัวปลาย: กระแส 5 mA หรอืนอยกวา
– คาความตานทาน: การตอ: 500 Ω หรอืการตอนอยกวานี ้การตัด: 15 KΩ หรอืมากกวา

การเดนิสายไฟ
ประเภทสายไฟ *1

เสนผาศนูยกลาง ความยาว (สูงสุด)

จอแสดงผลหลัก –
กริง่ประตู

(รวมถงึลอ็บบ้ี)
A

ø 0.65 มิลลิเมตร 22 AWG 100 เมตร
ø 1.0 มิลลเิมตร 18 AWG 130 เมตร
ø 0.5 มิลลเิมตร CAT 5 50 เมตร

จอแสดงผลหลัก –
หนวยจายไฟ B

ø 0.65 มิลลิเมตร 22 AWG 10 เมตร
ø 1.0 มิลลเิมตร 18 AWG 20 เมตร

หนวยจายไฟ –
แหลงจายไฟ AC

C
ø 1.2 มิลลเิมตร – ø 2.0 มิลลเิมตร

(17 AWG – 12 AWG)
ไมมีขอกําหนด

จอแสดงผลหลกั –
กลองเครือ่งถายทอดกระแสไฟฟา D

ø 0.65 มิลลิเมตร 22 AWG 100 เมตร
ø 1.0 มิลลเิมตร 18 AWG 130 เมตร

กลองเครือ่งถายทอดกระแสไฟฟา –
ตวัลอ็กไฟฟา *2

E
ø 0.5 มิลลเิมตร – ø 1.2 มิลลเิมตร

(24 AWG – 17 AWG)

ตามขอมูลจําเพาะของ
เครือ่งมือท่ีเช่ือมตอ

จอแสดงผลหลัก –
อปุกรณเช่ือมตอสําหรบัการนําเขา

ตวัเลอืก (การสัมผัส A) *2
F

ø 0.5 มิลลเิมตร – ø 1.2 มิลลเิมตร
(24 AWG – 17 AWG)

ตามขอมูลจําเพาะของ
เครือ่งมือท่ีเช่ือมตอ

จอแสดงผลหลัก –
PBX

G ø 0.65 มิลลิเมตร CAT 3 หรอื 22 AWG 100 เมตร
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 การเชือ่มตอสถานีล็อบบ้ีตวัเลือก

<การเช่ือมตอสถานลีอ็บบี้ตวัเลอืกสําหรบักลุมอาคารอพารตเมนต>
R ตรวจสอบใหแนใจวาไดดําเนนิการดังตอไปนีเ้พ ื่อใหมีการทํางานท่ีเหมาะสม

– เช่ือมตอข้ัวปลาย D1/D2 บนจอแสดงผลหลกัเขากบัข้ัวปลาย D1/D2 บนลอ็บบี้
– เช่ือมตอข้ัวปลาย R1/R2 บนจอแสดงผลหลกัเขากบัข้ัวปลาย R1/R2 บนกลองคอนโทรล เปด-ปด ประตู
– เช่ือมตอข้ัวปลาย S1/S2 บนกลองคอนโทรล เปด-ปด ประตกูบัข้ัวปลาย S1/S2 บนสถานลีอ็บบี้
– หลงัจากท่ีเช่ือมตอกบัจอแสดงผลหลกัแลว ใหเปลีย่นการตัง้คา [Lobby connection (การเช่ือมตอล็อบบี)้] เปน [Connected devices 

(อปุกรณเช่ือมตอ)] โดยใชจอแสดงผลหลกั (→คําแนะนําการใชงานระบบวีดีโออนิเตอรคอม)
R สําหรบัขอมูลเกี่ยวกบัการเช่ือมตอลอ็บบี้ โปรดดูที่คูมือของลอ็บบ้ี
*1 รุน VL-MVN511: เลอืกใชกลองเครือ่งถายทอดกระแสไฟฟาได (ไม ไดรวมไว)

จอแสดงผลหลัก
<มุมมองดานหลัง>

สถานีล็อบบี
(VL-V590)

<มุมมองดานหลัง>

NP

NP

NP1
2

D1
D2

3
4

D3
D4

5
6

R1
R2

7
8

R3
IN1

9
10

IN2
IN3

11
12

IN4
P1

13P2

R
1 1R

2
R

3

S
2

1
S

1
S

4
2

S
3

2

ตัวล็อกไฟฟา

30 V AC/
24V DCอุปกรณ

จายไฟ

NP: ไมมีขั้ว

กลองเครื่องถายทอดกระแสไฟฟา *1
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ตําแหนงการติดต้ังกริ่งประตู
ตําแหนงการตดิตัง้กร่ิงตดิประตแูละชวงของกลอง
มุมมองเม่ือกลองหันไปดานหนาท่ี 0° (คาเร่ิมตน)
R ตวัอยาง: ความสูงของการตดิตัง้เทากบั 1450 มิลลเิมตร (ตําแหนงมาตรฐาน)
(หนวย: มิลลเิมตร)

A ชวงภาพ B ประมาณ 66° C ศนูยกลางของกริง่ติดประต ูD ประมาณ 1450 E ประมาณ 500 F ประมาณ 1810 G ประมาณ 650 
H ประมาณ 1160 I ชวงภาพ: ประมาณ 960 J ประมาณ 87° K ประมาณ 500

A ชวงภาพ B ประมาณ 66° C ศูนยกลางกริง่ประต ูD ประมาณ 1100 E ประมาณ 500 F ประมาณ 1690 G ประมาณ 710 
H ประมาณ 980 I ชวงภาพ: ประมาณ 1080 J ประมาณ 270 K ประมาณ 810 L ประมาณ 87° M ประมาณ 500

*1 หากกลองช้ีข้ึนดานบน 15° มุมซายหรอืมุมขวาจะนอยกวา 7°

หมายเหต:ุ
การวัดและมุมมีไวเพือ่การอางอิง และอาจแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกบัสภาพแวดลอม

A

C

D

E

G

H

I

J
K

มุมมองเมื่อมองจากดานบน

B

F

สามารถปรบัมุมของกลองไดโดยใชคันโยกควบคุมม ุมกลองท่ีดานหลงักร่ิงประต ู(ข้ันตอน 3 "การตดิตัง้กริ่งตดิประต"ู) 
เพ่ือใหสามารถเปลีย่นชวงภาพได

มุมมองดานขางเม่ือตดิตัง้กลองต่าํกวาตาํแหน งมาตรฐาน
และหันข้ึนเปนมุม 15°

มุมมองดานบนเม่ือกลองหันไปทางซายหรือขวาเป ็นมุม 15° *1

R ตวัอยาง: ความสูงในการตดิตัง้คือ 1100 มิลลเิมตร
(หนวย: มิลลเิมตร)

R ตวัอยาง: มุมกลองหนัไปทางซาย 15°

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J K

L
M
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การติดต้ังกริ่งติดประตู
ขอสําคญั:
R ที่พ้ืนผิวดานลางของกริง่ประตแูละฐานการตดิตัง้ 

จะมีรทูีป่ลอยใหน้ําระบายออก หามปดรเูหลาน ี้เม่ือทําการตดิตัง้
R เม่ือใชสายไฟท่ีมีอยูแลว (เชนสายไฟสําหรบักริง่ประต)ู

– อาจมีแรงดันไฟฟา AC ที่อาจทําใหเกดิไฟฟาช็อตและ/
หรอืความเสียหายกบัผลติภณัฑ

– หามใชสายไฟประเภทตอไปนี ้ปรกึษานกัเทคนคิ/ผ ูขายท่ีมีคุณสมบตัิ

R ดูที ่"ประเภทและความยาวของสายไฟ" 
สําหรบัขอมูลเกี่ยวกบัวัสดุของสายไฟ

1 เอาฐานการตดิตัง้ออก
A เปดฝาครอบสกร ู(A)

B ไขควง
B คลายสกรตูดิตัง้ (C)

D รรูะบายน้าํ
E ฐานการตดิตัง้

2 ตดิฐานการตดิตัง้ (A) เขากับผนงัใหแนนโดยใชสกรไูม (B) 

(อปุกรณเสรมิ)
R ตดิตัง้ฐานการตดิตัง้บนผนงัราบแนวตัง้
R กอนทําการเจาะ ใหดูที ่"ขอควรระวังสําหรบัการตดิตัง้" 

สําหรบัตาํแหนงการตดิตัง้

C สายไฟ (หาซ้ือไดในพ้ืนท่ี)
D 83.5 มิลลเิมตร
*1 เพ่ือปองกันไมใหเกดิการควบแนนเปนหยดน้ําค าง 

ใหปดหลมุสําหรบัการเดินสายไฟใหมากที่สุด

3 ปรบัมุมกลองโดยใชคันโยกควบคุมมุมกลอง

A คันโยกควบคุมมุมกลอง
B ทางซาย (สูงสุด 15°)
C ทางขวา (สูงสุด 15°)
D ดานบน (สูงสุด 15°)

A

B

C

D
E

A

B

C

D

*1

A

B C

D

มุมมองดานหลัง
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ตวัอยางของมุมกลอง

R สามารถปรับมุมกลองไปทางซายหรอืทางดานบนซายได
ขอสําคญั:
R เม่ือปรบัมุมกลองไปทางดานบนซายหรอืบนขวา

ภาพอาจบิดเบ้ียวเลก็นอย
4 เช่ือมตอสายไฟ

จากนัน้กริง่ประตเูขากบัฐานการตดิตัง้
A คลายสกรู

ดันสายไฟเขาไปในข้ัวตอแบบหางปลา (ไมมีข้ัว) 
จากนัน้จงึขันสกรใูหแนน (A)

B สายไฟ (เช่ือมตอกบัจอแสดงผลหลกั)

B ตดิตัง้กริง่ประตเูขากับฐานการตดิตัง้ ขันสกรูใหแนน 
จากนัน้จงึปดฝาครอบสกร ู(C)

A – แรงบิดท่ีแนะนํา: 0.5 N m {5.1 kgf·cm}

– แรงบิดสูงสดุ: 0.7 N m {7.1  kgf·cm}

หันไปดานหนา หันขึ้นดานบน

หันไปทางขวา หันไปดานขวาบน

A

B

C
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การติดต้ังพาวเวอรซัพพลาย (เฉพาะรุน 
VL-MVN511 เทานั้น)
เก่ียวกับตาํแหนงการตดิตัง้
R ตองตดิตัง้เครื่องมือไวภายในแผงหรือตูไฟฟา
R จะตองมีอปุกรณตดัการเช่ือมตอท่ีเขาถงึไดงายไวดานนอกอปุกรณ

– อปุกรณตดัการเช่ือมตอภายนอกตองไดรบัการรบัรองและ
มีระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศเทาก ับ 3 มิลลิเมตร 
หรอืมากกวา

ขอควรระวังในการเดนิสายไฟ
R ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปดไฟท ีอปุกรณตดัวงจรกอนทาํการเดินสาย

ไฟใดๆ
R เช่ือมตอสายไฟ AC หรอื DC กับข้ัวปลายเชือ่มตอท่ีเหมาะสมเสมอ 

การเช่ือมตอสายไฟ AC หรอื DC 
ที่ไมถกูตองอาจทําใหเกดิความเสียหายตอหนวยจายไฟ

R เพ่ือปองกันไมใหสายเคเบิลหลุดการเช่ือมตอและเพ่ือปองกนัการเกดิ
ไฟฟาช็อต ใหยดึสายเคเบิลใหแนนโดยใชเคเบิล้ไทร (อปุกรณเสรมิ) 
และตดิท่ีครอบสายเคเบลิ

วธีิการเชือ่มตอสายเคเบิล (AC/DC):
เช่ือมตอหนวยจายไฟ (อุปกรณเสรมิ) และสายไฟ AC/DC 
(หาซ้ือไดในพ้ืนท่ี)

A 45 มิลลเิมตร B 25 มิลลเิมตร C 7 มิลลิเมตร

F สายไฟ AC H สายไฟ DC

*1 หามเช่ือมตอสายไฟ AC และสายไฟ DC สลับกนั 
มิฉะนัน้จะทําใหเกดิการทํางานผิดปกติ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสายไฟเปลือยโผลออกมาดานนอก
ผลติภณัฑ

L รเูคเบิ้ลไทร AC

M รเูคเบิ้ลไทร DC

1 ถอดสายไฟ AC/DC ดังนี:้ 
สายไฟ AC (A, C) สายไฟ DC (B, C)

2 เอาสกรูออก (D) จากนัน้เอาท่ีครอบสายเคเบิลออก (E)

3 เช่ือมตอสายไฟ (F) เขากบัข้ัวปลายไฟ AC เขา (J)/สายไฟ DC 

(H) กบัข้ัวปลายไฟ DC ออก (K) 

ทีด่านบนและดานลางของหนวยจายไฟ 
จากนัน้ยดึสายไฟโดยการขันสกรูใหแนน (G)

R แรงบิดท่ีแนะนํา:
– ข้ัวปลายไฟ AC: 0.5 N·m {5.1 kgf·cm}

– ข้ัวปลายไฟ DC: 0.45 N·m {4.6 kgf·cm}

4 เคเบิล้ไทร (I) (อปุกรณเสริม) ในการยึดสายไฟ AC/DC (F) 

(H) (พ้ืนท่ีเคลือบสองช้ัน) กับหนวยจายไฟ
5 ตรวจสอบใหแนใจวาไดวางทีค่รอบสายเคเบิล (E) กลับเขาที่

ตดิเขากับราง DIN
ติดตามลําดับท่ีอธิบายดานลาง เพ่ือใหตะขอ (A) มีตําแหนงอยูทีด่านลาง
1 แขวนตะขอ (B) บนราง DIN (C)

2 ดึงและยดึคันโยกไว (D)

3 ยดึตะขอ (A) เขากบัราง DIN (E)

มุมมองดานหนา

C

B

C

A

DE H I

G

F*1

*1

I

หนวยจายไฟ (โดยเอาทีค่รอบสายเคเบลิออก)
มุมมองดานบน มุมมองดานลาง

ใสสายเคเบิลเขาไปในขั้วปลายจนสุด 
หากไมใสสายเคเบิลเขาไปจนสดุ อาจมีความรอนเกิดข้ึน

L

M

J K

ขอควรระวัง

B

C

E

DA
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การติดต้ังพาวเวอรซัพพลาย (เฉพาะรุน 
VL-SVN511 เทานั้น)
เก่ียวกับตาํแหนงการตดิตัง้
R ใชปลัก๊เสียบสายไฟ AC เปนอปุกรณตดัการเช่ือมตอหลกั 

โปรดตรวจใหแนใจวาชองปล๊ักจายไฟตดิตัง้ใกลกบัตวัเครือ่งและเขาถงึ
ไดงาย

R จะตองมีอปุกรณตดัการเช่ือมตอท่ีเขาถงึไดงายไวดานนอกอปุกรณ
– อปุกรณตดัการเช่ือมตอภายนอกตองไดรบัการรบัรองและ

มีระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศเทาก ับ 3 มิลลเิมตร 
หรอืมากกวา

ขอควรระวังในการเดนิสายไฟ
R ตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดปลัก๊เสียบหนวยจายไฟกอนทําการเดิน

สายไฟใดๆ
R เช่ือมตอสายไฟ AC หรอื DC 

กบัตวัเช่ือมตอหรอืข้ัวปลายเช่ือมตอท่ีเหมาะสมเสมอ
R เพ่ือปองกันไมใหสายไฟ DC 

หลดุการเช่ือมตอและเพ่ือปองกนัการเกิดไฟฟาช็อต ใหยึดสายไฟ DC 
ใหแนนโดยใชเคเบิ้ลไทร (อปุกรณเสรมิ) และตดิท่ีครอบสายเคเบิล

วธีิการเชือ่มตอสายไฟ AC และสายไฟ DC:
เช่ือมตอหนวยจายไฟ (อุปกรณเสรมิ) และสายไฟ AC (อปุกรณเสริม) 
และสายไฟ DC (หาซ้ือไดในพ้ืนท่ี)

A 25 มิลลเิมตร B 7 มิลลเิมตร

*1 ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสายไฟเปลอืยโผลออกมาดานนอกผลติภณัฑ

K รเูคเบิ้ลไทร DC

1 ถอดสายไฟ DC ดังนี:้
สายไฟ DC (A, B)

2 เอาสกรูออก (C) จากนัน้เอาทีค่รอบสายเคเบิลออก (D)

3 เช่ือมตอสายไฟ AC (E) (อปุกรณเสรมิ) เขากบัตวัเช่ือมตอไฟ AC 
เขา (I) ทีด่านบนของหนวยจายไฟ อนัดับถดัไป เช่ือมตอสายไฟ 
DC (G) (หาซ้ือไดในพ้ืนท่ี) เขากับข้ัวปลายไฟ DC ออก (J) 
ทีด่านลางของหนวยจายไฟ จากนัน้ยดึสายไฟโดยการขันสกรใูหแนน 
(F)

R แรงบิดท่ีแนะนํา: 0.45 N·m {4.6 kgf·cm}

4 ใชเคเบิ้ลไทร (H) (อปุกรณเสริม) ในการยึดสายไฟ DC (G) 

(พ้ืนท่ีเคลอืบสองช้ัน) กับหนวยจายไฟ
5 ตรวจสอบใหแนใจวาไดวางทีค่รอบสายเคเบิล (D) กลบัเขาท่ี

การตดิตัง้บนกําแพง
ติดหนวยจายไฟกบักําแพงใหแนนมุมมองดานหนา

A

B

CD

E

F

G H *1

หนวยจายไฟ (โดยเอาท่ีครอบสายเคเบลิออก)
มุมมองดานบน มุมมองดานลาง

ใสสายเคเบิลเขาไปในตวัเช่ือมตอและข้ัวปลายจนสุด 
หากไมใสสายเคเบิลเขาไปจนสุด อาจมีความรอนเกิดข้ึน

A สกรู (อปุกรณเสริม) × 2

K

I J

ขอควรระวัง

A
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ตําแหนงการติดต้ังจอแสดงผลหลัก
เก่ียวกับตาํแหนงการตดิตัง้จอแสดงผลหลักและแท นตดิตัง้
R วางจอแสดงผลหลักในตาํแหนงทีต่าของคุณสูงเทาก ับศนูยกลางของ

จอแสดงผล
R ใหเวนพ้ืนที่ไวอยางนอย 20 เซนตเิมตร (A) ดานบน ดานลาง 

และดานซายและขวาของจอแสดงผลหลกั เพ่ือเหตผุลตอไปนี:้
– เพ่ือปองกนัไมใหเกดิการทํางานผิดปกตแิละเสียงขาดหาย
– เพ่ือใหแนใจวาสามารถใชปุมตัง้คาใหม (B) ได 

(ปุมตัง้คาใหมอยูทีด่านลางของจอแสดงผลหล ัก)

R หลงัจากท่ีตดัสินใจสถานทีท่ีจ่ะตดิตัง้จอแสดงผลหลกัไดแลว 
ใหตดิแทนตดิตัง้ในตาํแหนงทีแ่สดงดานลาง

C ตําแหนงการตดิตัง้จอแสดงผลหลกั
D 80.5 มิลลเิมตร
E 86.8 มิลลเิมตร

การติดต้ังจอแสดงผลหลัก
1 ตดิแทนติดตั้ง (A) กบักําแพงใหแนน

R ตดิตัง้แทนติดตัง้บนผนงัราบแนวตัง้ (B)

C สกรู (อปุกรณเสริม)
D รใูนกําแพง E 60 มิลลเิมตร F 83.5 มิลลเิมตร 
G 7 มิลลเิมตร H 50 มิลลเิมตร

2 เช่ือมตอสายไฟ DC และสายไฟ
R เช่ือมตอสายไฟใหถกูตองตาม "แผนภาพเคารางในการเดินสายไฟ"
 
2-1 วิธีการเช่ือมตอสายไฟ DC

A เอาสกรู A ออก (A) จากนัน้เอาทีค่รอบข้ัวปลายออก
B คลายสกร ูB (B) และดันสายไฟของสายไฟ DC 
เขาไปในขัว้ตอแบบหางปลา (ไมมีข้ัว) จากนัน้จึงขันสกรูใหแนน
R แรงบิดท่ีแนะนํา: 0.8 N m {8.2 kgf·cm}

C ใชเคเบิล้ไทร (E) (อปุกรณเสริม) ในการยึดสายไฟ DC 
(พ้ืนท่ีเคลอืบสองช้ัน) กับจอแสดงผลหลกั
D ตรวจสอบใหแนใจวาไดวางที่ครอบขั้วปลายกลบัเขาท่ี

สายไฟเปลอืยท่ีปลาย
C 7 มิลลเิมตร D 30 มิลลเิมตร

1

1

12

1

D

E
C

A B

C

D

E F

GH

1

2-1 2-2

E C

D

B
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2-2 วิธีการเช่ือมตอการเดินสายไฟ
ในขณะทีก่ดปุม (F) ดวยวัตถปุลายแหลม เชนไขควง 
ใหใสสายไฟเขาในข้ัวตอแบบหางปลา (G) 

(ในการตดัการเช่ือมตอสายไฟ ใหดึงสายไฟออกในขณะท่ีกดปุม 

(F))

H สายไฟเปลือยที่ปลาย 9 มิลลเิมตร
I การเดินสายไฟจากกริง่ประตู
 

ขอสําคญั:
หามเช่ือมตอสายเคเบิล
(อาจมีความเสียหายเกิดข้ึน)

3 ตดิตัง้จอแสดงผลหลกัเขากับแทนตดิตัง้

3-1 จดัมุมแถบท่ีดานลางของแทนเขากบัรองบนจอแสดงผลหลกั

3-2 จดัมุมแถบท่ีดานบนของแทนเขากบัรองบนจอแสดงผลหลัก 
และดันจอแสดงผลหลกัลงไปจนกวาจะตดิแนน

การตดิตัง้กลองเคร่ืองถายทอดกระแสไฟฟา
ทําการเดินสายไฟเม่ือคุณเช่ือมตอสายเคเบิลของจอแสดงผลหลกัและ
ตัวลอ็กไฟฟาโดยใชกลองเครือ่งถายทอดกระแสไฟฟา 

A 9 มิลลเิมตร B 25 มิลลิเมตร C 7 มิลลเิมตร

L รเูคเบิ้ลไทร
1 ถอดสายเคเบิลออกจากจอแสดงผลหลกั (A) 

และสายเคเบิลออกจากตวัลอ็กไฟฟา (B, C)

2 เอาสกรูออก (D) จากนัน้เอาทีค่รอบสายเคเบิลออก (E)

3 เช่ือมตอสายเคเบิลจากตวัลอ็กไฟฟา (F, G: หากตัวลอ็กไฟฟา 2 
ตวัเช่ือมตออยู) เขากบัข้ัวปลายของตวัลอ็กไฟฟา (J) 
ทีด่านบนของกลองเครือ่งถายทอดกระแสไฟฟา 
จากนัน้ยดึสายไฟโดยการขันสกรูใหแนน (I)
R แรงบิดท่ีแนะนํา: 0.45 N·m {4.6 kgf·cm}

4 ใชเคเบิ้ลไทร (H) (อปุกรณเสรมิ) 
ในการยดึสายเคเบิลจากตวัลอ็กไฟฟา (F, G) 
(พ้ืนท่ีเคลอืบสองช้ัน) กับกลองเครื่องถายทอดกระแสไฟฟา

5 ตรวจสอบใหแนใจวาไดวางทีค่รอบสายเคเบิล (E) กลบัเขาท่ี
6 ในขณะท่ีกดปุมดวยวัตถปุลายแหลม เชนไขควง 

ใหใสสายเคเบิลจากจอแสดงผลหลัก (K) 
เขาในข้ัวตอแบบหางปลาของจอแสดงผลหลกั (M) 
(ในการตดัการเช่ือมตอสายเคเบลิ 
ใหดึงสายเคเบิลออกในขณะที่กดปุม)

เม่ือตดิตัง้บนกําแพง
สําหรบัขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที ่"ตดิเขากบัราง DIN" (หนา 11) และ 
"การตดิตัง้บนกําแพง" (หนา 12)

G

H

I

F

มุมมองดานหนา

กลองเคร่ืองถายทอดกระแสไฟฟา (โดยเอาทีค่รอบสายเคเบลิออก)
มุมมองดานบน มุมมองดานลาง

C

B

A

R1 R2 R3
1 2

5
4

R1 R2 R3
1 2

1 2
S1 S2 S3 S4

9

ปุม

86

k

7

j
l

m
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Panduan Pemasangan
RPanduan ini untuk digunakan dengan 2 model di atas.
RKomposisi model VL-SVN511 terdiri dari VL-MVN511 dan VL-V522L.

RPanduan Pemasangan dalam bahasa Indonesia dan Thailand dapat diakses dari situs 
berikut:
http://panasonic.net/pcc/support/intercom/svn511/

RStasiun pintu dijelaskan sebagai "doorphone" dan Stasiun monitor utama dijelaskan sebagai 
"monitor utama" dalam panduan ini.

RDalam panduan ini, bagian akhir dari tiap-tiap nomor model (misalnya, "BX" dalam 
"VL-SVN511BX") dihilangkan kecuali diperlukan.

Nama Model Sistem Interkom Video Stasiun monitor utama

No. Model Seri VL-SVN511 VL-MVN511

                      VL-V522L VL-MVN511

                       Stasiun pintu Stasiun monitor utama

Catatan bagi pemasang
R Sebelum menyambungkan atau mengoperasikan produk ini, bacalah label di bagian belakang 

doorphone dan monitor utama.
R Bacalah panduan ini dengan cermat, dan pasang produk dengan aman dan benar dengan 

mengikuti petunjuk berikut. Bacalah dengan cermat informasi yang terdapat dalam bagian 
berjudul "Demi keamanan Anda" khususnya.

R Hanya gunakan tambahan/aksesori yang ditentukan oleh produsen.
R Pemasangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan pemasangan yang berlaku.
R Panasonic tidak bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan properti akibat kegagalan 

yang terjadi akibat pemasangan yang tidak benar atau pengoperasian yang tidak sesuai 
dengan panduan ini. Selain itu, malafungsi yang timbul tidak akan ditanggung garansi.

R Setelah pemasangan, pastikan untuk memberikan buku ini kepada pelanggan.

Panduan Pemasangan



Demi keamanan Anda
Untuk mencegah terjadinya cedera parah dan 
hilangnya nyawa/properti, bacalah bagian ini dengan 
saksama sebelum menggunakan produk untuk 
memastikan pengoperasian yang tepat dan aman 
terhadap produk Anda.

Mencegah kebakaran, sengatan listrik, dan 
korsleting

R Serahkan pekerjaan pemasangan ke dealer. 
Pekerjaan pemasangan membutuhkan teknik 
dan pengalaman. Kegagalan dalam mengikuti 
petunjuk ini dapat menyebabkan kebakaran, 
sengatan listrik, cedera, atau kerusakan pada 
produk. Konsultasikan dengan dealer.

R Pekerjaan sambungan listrik hanya boleh 
dilakukan oleh personel yang bersertifikat. 
Sertifikasi diperlukan dalam melakukan 
pekerjaan sambungan listrik. Konsultasikan 
dengan dealer Anda.

R Hanya gunakan unit pemasok listrik dan kabel AC 
yang ditetapkan.

R Jangan coba membongkar atau memodifikasi 
produk ini. Hubungi pusat layanan resmi untuk 
perbaikan.

R Jangan pernah memasang kabel saat sedang 
terjadi badai petir.

R Jangan sambungkan dengan perangkat yang tidak 
ditetapkan.

R Jangan menyambungkan kabel daya ke terminal 
yang tidak ditetapkan di dalam panduan ini.

R Ketika membuka lubang di dinding untuk 
pemasangan atau pengabelan, atau ketika 
mengencangkan kabel daya, pastikan Anda tidak 
merusak kabel dan salurannya.

R Jangan membuat sambungan kabel ketika 
pemasok daya menyala.

R Jangan menggunakan unit pemasok listrik yang 
disediakan untuk pemasangan di luar ruangan (unit 
ini hanya untuk digunakan di dalam ruangan).

R Jangan memasang monitor utama dan unit 
pemasok listrik di tempat berikut:
– Tempat yang memungkinkan monitor utama dan 

unit pemasok listrik tepercik air atau bahan kimia.

– Tempat dengan konsentrasi debu atau 
kelembapan yang tinggi.

R Jangan melakukan tindakan apa pun (seperti 
fabrikasi, memuntir, merenggangkan, 
menggabungkan, membengkokkan dengan paksa, 
merusak, mengubah, mendekatkan kabel daya ke 
sumber panas, atau menempatkan benda yang 
berat di atas kabel daya) yang dapat merusak kabel 
daya. Menggunakan produk yang kabel dayanya 
rusak dapat menyebabkan sengatan listrik, 
korsleting, atau kebakaran. Hubungi pusat layanan 
resmi untuk perbaikan.

R Saat kabel yang ada digunakan, miungkin saja 
kabel tersebut mengandung tegangan AC.
Hubungi pusat layanan resmi.

Mencegah kecelakaan dan cedera

R Jangan memasang atau menggunakan produk di 
dalam fasilitas kesehatan jika ada peraturan 
terpasang di area tersebut yang melarang Anda 
melakukannya. Rumah sakit atau fasilitas 
kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang 
sensitif terhadap energi RF (frekuensi radio) 
eksternal.

R Jangan memasang atau menggunakan produk ini 
di dekat alat yang dikendalikan secara otomatis 
seperti pintu otomatis dan alarm kebakaran. 
Gelombang radio yang dipancarkan produk ini 
dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat, 
yang mengakibatkan kecelakaan.

Mencegah terjadinya sengatan listrik

R Jika kabel berada di bawah tanah, jangan buat 
sambungan di dalam tanah.

R Jika kabel berada di bawah tanah, gunakan tabung 
pelindung.

R Jika kabel berada di luar ruangan, gunakan tabung 
pelindung atau pelindung lonjakan arus.

Mencegah terjadinya cedera

R Pasang produk secara aman dengan mengikuti 
petunjuk dalam panduan ini untuk mencegah jatuh 
dari dinding. Hindari pemasangan pada dinding 
yang kurang kuat, seperti papan gipsum, ALC 
(beton ringan diautoklaf), balok beton, atau dinding 
kayu berlapis (dengan ketebalan kurang dari 
18 mm).

PERINGATAN

PERHATIAN
2



Aksesori yang disediakan untuk pemasangan

Penting:
R Item tambahan berikut akan diperlukan untuk memasang dan mengonfigurasi doorphone dan 

monitor utama.

Catatan:
R Ilustrasi pada panduan yang disediakan mungkin akan sedikit berbeda dari produk aslinya.

*1 Hanya model VL-SVN511
*2 Hanya model VL-MVN511

Untuk doorphone *1

Sekrup × 2
(3,8 mm × 20 mm)

Untuk monitor utama Kotak sambungan dan item terkait *1

Pengikat kabel × 1 Pengikat kabel × 1

Braket 
pemasangan × 1

Sekrup × 2
(4 mm × 16 mm)

Kotak sambungan × 1
(VL-RLY1)

Sekrup × 2 
(4 mm × 40 mm)

Unit pemasok listrik dan item terkait *2 Unit pemasok listrik dan item terkait *1

Pengikat kabel × 2 Pengikat kabel × 
1

Unit pemasok 
listrik × 1

(VL-PS240)
Sekrup × 2

(4 mm × 40 mm)

Unit pemasok 
listrik × 1

(VL-PS241)

Kabel AC × 1
Sekrup × 2

(4 mm × 40 mm)

[Dibeli secara lokal]
– Kabel daya (kabel AC/DC), kabel (untuk doorphone dan sambungan lainnya):

Siapkan kabel dan kawat dengan spesifikasi yang sesuai. (a"Jenis dan panjang kabel")
3



Tindakan pencegahan pemasangan
Untuk menghindari malafungsi atau gangguan komunikasi, jangan memasang doorphone atau monitor 
utama di lokasi berikut:
– Tempat yang terdapat getaran atau jenis benturan lainnya.
– Tempat yang sering terjadi gema.
– Tempat dekat debu, hidrogen sulfida, amonia, sulfur, atau uap berbahaya berkonsentrasi tinggi.

Untuk doorphone
R Jika terdapat sinar terang yang menyala pada doorphone, wajah pengunjung mungkin tidak dapat 

dibedakan. Jangan menempatkan doorphone di lokasi berikut:
– Tempat dengan mayoritas latar belakangnya adalah langit.
– Tempat berlatar belakang dinding putih, dan sinar matahari langsung dapat terpantul.
– Tempat dengan sinar matahari langsung menyoroti doorphone.

R Jangan menempatkan doorphone di lokasi yang terdapat gema karena dapat menyebabkan 
doorphone sering berbunyi.

R Pastikan bagian belakang doorphone tidak terkena air.
R Tergantung lokasi pemasangannya, kondensasi dapat terbentuk pada penutup lensa doorphone. Ini 

dapat memburamkan gambar. Kondensasi akan menghilang seiring naiknya suhu.

Untuk monitor utama
R Pasang monitor utama jauh dari perabot elektronik seperti TV, radio, komputer pribadi, pendingin 

ruangan, panel kendali uap panas dengan interkom, alat keamanan rumah, peralatan nirkabel, atau 
telepon nirkabel digital.

R Jangan memasang monitor utama di tempat-tempat yang memungkinkan monitor utama terkena 
pengaruh gelombang radio berfrekuensi tinggi (dekat antena siaran, dll.). Ini dapat menyebabkan 
layar berkedip atau terjadinya derau yang mengganggu.

R Berikan ruang sedikitnya 20 cm di atas, bawah, dan samping kanan dan kiri monitor utama. Jangan 
memasangnya di dinding yang tersembunyi terlalu dalam.

R Jangan memasang monitor utama di dalam dinding.
R Pastikan untuk memasang monitor utama sejauh lebih dari 5 m dari doorphone.
R Produk ini beroperasi dalam kisaran frekuensi 2,412 GHz dan 2,472 GHz dengan daya transmisi 

puncak sebesar 100 mW (maks.). Bacalah bagian "Untuk kinerja terbaik" dalam Instruksi 
Pengoperasian.

R Di area yang dikelilingi medan listrik tinggi, mungkin terdapat gangguan pada gambar atau suara 
monitor utama.
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Diagram skematik pengabelan
Atur dengan benar sesuai dengan diagram skematik pengabelan berikut dan "Jenis dan panjang kabel".
R Untuk informasi, seperti nomor urut, tentang perangkat opsional yang dapat disambungkan, bacalah 

bagian "Aksesori tambahan/pengganti" dalam Instruksi Pengoperasian.

A Pemasok listrik
*1 Model VL-MVN511: Doorphone bersifat opsional (tidak disertakan).
*2 Hanya model VL-MVN511
*3 Model VL-SVN511: Hanya gunakan kabel AC yang disediakan.
*4 Model VL-MVN511: Kotak sambungan bersifat opsional (tidak disertakan).
*5 Jika Anda menggunakan doorphone tambahan, jumlah kunci listrik maksimum yang dapat disambungkan 

ke doorphone tergantung jenis doorphone tersebut. Konsultasikan dengan dealer Anda untuk informasi 
selengkapnya.
Untuk pengguna VL-V554:
– Pastikan Anda hanya menyambungkan kunci gerbang kendaraan listrik ke terminal S3/S4 doorphone.
– Pastikan Anda hanya menyambungkan kunci pintu listrik ke terminal S1/S2 doorphone.

DOORPHONE 1 *1,*5 *1,*5DOORPHONE 2

MONITOR UTAMA

UNIT PEMASOK LISTRIK
24 V DC

NP
NP

N
P

N
P

NP

NP

Kunci listrik

A

A Kunci listrik

Kotak terminal 
(pengabelan 4-
konduktor)

220-240 V AC *2

*3

*4

Alat sambungan untuk 
Input opsi (kontak A)

NP: Nonkutub

12 V AC/DC

12 V AC/DC

NP NP

PBX

KOTAK 
SAMBUNGAN

A

E

BC

D

F

G

1
2

D1
D2

3
4

D3
D4

5
6

R1
R2

7
8

R3
IN1

9
10

IN2
IN3

11
12

IN4
P1

13P2

R
1 1R

2R
3

S2
1

S1
S4

2
S3

2

Anda juga dapat 
menyambungkan stasiun lobi 
opsional untuk kompleks 
apartemen. ("Menyambungkan 
stasiun lobi opsional" lihat 
halaman 7.)
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Jenis dan panjang kabel

*1 Jenis: Kabel pasangan tunggal dengan sarung (jaket) luar
Konduktor: Padatan tembaga
R Kabel pemasok listrik bersertifikat harus digunakan bersama alat ini. Peraturan nasional yang 

sesuai tentang pemasangan dan/atau peralatan harus diperhatikan. Kabel pemasok listrik 
bersertifikat yang tidak lebih ringan daripada kabel fleksibel polivinil klorida biasa sesuai dengan 
IEC 60227 harus digunakan.

*2 Jika menggunakan kunci listrik atau alat sambungan untuk input opsi (kontak A), pilih alat yang 
sesuai dengan petunjuk berikut:
R Terminal sambungan kunci listrik (S1/S2, S3/S4):

– Kontak tutup kering N/O
– 12 V AC/DC, kurang dari 1 A

R Perangkat sambungan untuk terminal input opsi (kontak A) (IN1/IN2/IN3/IN4):
– Metode input: Kontak nonvoltase
– Voltase sirkuit terbuka antarterminal: DC 7 V atau kurang
– Waktu pasti deteksi: 0,1 detik atau lebih
– Sirkuit pendek antarterminal: 5 mA atau kurang
– Nilai resistansi: sambung: 500 Ω atau kurang, putus: 15 KΩ atau lebih

Jalur pengabelan
Jenis kabel *1

Diameter Panjang (Maks.)

Monitor utama –
Doorphone

(termasuk stasiun lobi)
A

ø 0,65 mm 22 AWG 100 m

ø 1,0 mm 18 AWG 130 m

ø 0,5 mm CAT 5 50 m

Monitor utama –
Unit pemasok listrik

B
ø 0,65 mm 22 AWG 10 m

ø 1,0 mm 18 AWG 20 m

Unit pemasok listrik –
Sumber daya AC

C
ø 1,2 mm – ø 2,0 mm
(17 AWG – 12 AWG)

Tidak ada 
persyaratan

Monitor utama –
Kotak sambungan

D
ø 0,65 mm 22 AWG 100 m

ø 1,0 mm 18 AWG 130 m

Kotak sambungan –
Kunci listrik *2

E
ø 0,5 mm – ø 1,2 mm
(24 AWG – 17 AWG)

Sesuai spesifikasi 
alat yang 
tersambung.

Monitor utama –
Perangkat sambungan 

untuk input opsi 
(Kontak A) *2

F
ø 0,5 mm – ø 1,2 mm
(24 AWG – 17 AWG)

Sesuai spesifikasi 
alat yang 
tersambung.

Monitor utama –
PBX

G ø 0,65 mm CAT 3 atau 22 AWG 100 m
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 Menyambungkan stasiun lobi opsional

<Menghubungkan stasiun lobi opsional untuk kompleks apartemen>
R Pastikan untuk melakukan hal berikut demi memastikan pengoperasian yang benar

– Sambungkan terminal D1/D2 pada monitor utama dengan terminal D1/D2 pada stasiun lobi.
– Sambungkan terminal R1/R2 pada monitor utama dengan terminal R1/R2 pada kotak Sambungan.
– Sambungkan terminal S1/S2 pada kotak Sambungan dengan terminal S1/S2 pada stasiun lobi.
– Setelah menyambungkan monitor utama, ubah pengaturan [Sambungan lobi] menjadi [Perangkat 

tersambung] menggunakan monitor utama. (→Instruksi pengoperasian Sistem Interkom Video.)
R Untuk informasi tentang sambungan stasiun lobi, bacalah petunjuk stasiun lobi.

*1 Model VL-MVN511: Kotak sambungan bersifat opsional (tidak disertakan).

MONITOR UTAMA
<Tampilan belakang>

Stasiun lobi 
(VL-V590)

<Tampilan belakang>

NP

NP

NP1
2

D1
D2

3
4

D3
D4

5
6

R1
R2

7
8

R3
IN1

9
10

IN2
IN3

11
12

IN4
P1

13P2

R
1 1R

2R
3

S2
1

S1
S4

2
S3

2

Kunci listrik

30 V AC/
24V DCPemasok 

listrik

NP: Nonkutub

KOTAK SAMBUNGAN *1
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Posisi pemasangan doorphone
Posisi pemasangan doorphone dan jangkauan kamera
Tampilan ketika kamera menghadap ke depan pada sudut 0° (default).
R Contoh: Tinggi pemasangan adalah 1450 mm (posisi standar).

(Unit: mm)

A Jangkauan gambar B Sekitar 66° C Pusat doorphone D Sekitar 1450 E Sekitar 500 F Sekitar 1810 
G Sekitar 650 H Sekitar 1160 I Jangkauan gambar: Sekitar 960 J Sekitar 87° K Sekitar 500

A Jangkauan gambar B Sekitar 66° C Pusat doorphone D Sekitar 1100 E Sekitar 500 F Sekitar 1690 
G Sekitar 710 H Sekitar 980 I Jangkauan gambar: Sekitar 1080 J Sekitar 270 K Sekitar 810 
L Sekitar 87° M Sekitar 500
*1 Jika kamera menghadap 15° ke atas, sudut kanan atau kiri kurang dari 7°.

Catatan:
Pengukuran dan sudut hanya untuk keperluan referensi dan dapat bervariasi tergantung lingkungan.

A

C

D

E

G

H

I

J
K

Tampilan jika dilihat 
dari atas

B

F

Sudut kamera dapat disesuaikan menggunakan tuas kontrol sudut kamera di bagian belakang 
doorphone (langkah 3, “Memasang doorphone”) agar jangkauan gambar dapat diubah.

Tampilan samping ketika kamera terpasang 
lebih rendah daripada posisi standar, dan 
menghadap ke atas pada sudut 15°.

Tampilan atas ketika kamera menghadap ke 
kiri atau ke kanan pada sudut 15° *1.

R Contoh: Tinggi pemasangan adalah 1100 mm.

(Unit: mm)

R Contoh: Sudut kamera menghadap ke kiri 15°.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J K

L
M
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Memasang doorphone
Penting:
R Di permukaan bawah doorphone dan dasar 

pemasangan, terdapat lubang untuk menguras 
air. Jangan menutup lubang saat memasang.

R Jika kabel yang ada (seperti kabel bel) 
digunakan:
– Kabel tersebut mungkin berisi voltase AC 

yang dapat mengakibatkan sengatan listrik 
dan/atau merusak produk.

– Jangan pernah menggunakan jenis kabel 
berikut. Konsultasikan dengan teknisi/dealer 
yang memenuhi syarat.

R Lihat "Jenis dan panjang kabel" untuk informasi 
tentang bahan kabel.

1 Lepas dasar pemasangan.
A Buka tutup sekrup (A).

B Obeng
B Longgarkan sekrup pengikat (C).

D Lubang penguras air
E Dasar pemasangan

2 Tempelkan dasar pemasangan (A) ke dinding 
dengan aman menggunakan sekrup kayu (B) 
(aksesori).
R Pasang dasar pemasangan pada dinding 

vertikal yang datar.

R Sebelum mengebor, bacalah “Tindakan 
pencegahan pemasangan” untuk lokasi 
pemasangan.

C Kabel (dapat diperoleh di wilayah masing-
masing)
D 83,5 mm
*1 Untuk mencegah kondensasi embun, isi 

lubang untuk kabel sebanyak mungkin.

3 Sesuaikan sudut kamera menggunakan tuas 
kontrol sudut kamera.

A Tuas kontrol sudut kamera
B Kiri (maksimum 15°)
C Kanan (maksimum 15°)
D Atas (maksimum 15°)

A

B

C

D
E

A

B

C

D

*1

A

B C

D

Tampilan belakang
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Contoh sudut kamera

R Sudut juga dapat disesuaikan ke kiri atau ke 
kiri atas.

Penting:
R Ketika sudut kamera disesuaikan ke kiri 

atas atau kanan atas, gambarnya mungkin 
sedikit kabur.

4 Sambungkan kabel, lalu pasang doorphone ke 
dasar pemasangan.
A Lepaskan sekrup.

Tekan kabel ke dalam konektor terminal 
(nonkutub), lalu kencangkan sekrup (A).

B Kabel (menghubungkan ke monitor 
utama)

B Pasang doorphone ke dasar pemasangan. 
Kencangkan sekrup, lalu tutup penutup 
sekrup (C).

A – Torsi yang disarankan: 0,5 N·m 
{5,1 kgf·cm}

– Torsi maksimum: 0,7 N·m {7,1   
kgf·cm}

Menghadap ke depan Menghadap ke atas

Menghadap ke kanan
Menghadap ke 

kanan atas

A

B

C
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Memasang unit pemasok 
listrik (hanya model 
VL-MVN511)
Tentang lokasi pemasangan
R Perangkat harus dipasang di dalam panel listrik 

atau lemari.
R Perangkat pemutus siap pakai harus 

dipasangkan secara eksternal pada peralatan ini.
– Perangkat pemutus eksternal harus 

bersertifikat dan memiliki rambatan dan jarak 
celah sejauh 3 mm atau lebih.

Tindakan pencegahan pengabelan
R Pastikan Anda mematikan daya pada sekering 

sebelum melakukan pekerjaan pengabelan.
R Selalu sambungkan kabel AC atau DC ke 

terminal sambungan yang sesuai. 
Penyambungan kabel AC atau DC yang tidak 
tepat dapat merusak unit pemasok listrik.

R Untuk mencegah putusnya sambungan pada 
kabel daya dan untuk mencegah sengatan listrik, 
kencangkan kabel daya menggunakan pengikat 
kabel (aksesori) dan tempelkan penutup kabel.

Cara menyambungkan kabel daya (AC/DC):
Sambungkan unit pemasok listrik (aksesori) dan 
kabel AC/DC (dapat diperoleh di wilayah masing-
masing).

A 45 mm B 25 mm C 7 mm

F Kabel AC H kabel DC
*1 Jangan menyambungkan kabel AC dan kabel 

DC secara terbalik. Itu akan menyebabkan 
malafungsi.
Pastikan tidak ada kabel telanjang yang 
terpapar di luar produk.

L Lubang pengikat kabel AC
M Lubang pengikat kabel DC

1 Kupas kabel AC/DC seperti berikut: 
Kabel AC (A, C), kabel DC (B, C)

2 Lepaskan sekrup (D) lalu lepaskan penutup 
kabel (E).

3 Sambungkan kabel AC (F) ke terminal AC IN 
(J)/kabel DC (H) ke terminal DC OUT (K) di 
bagian atas dan bawah unit pemasok listrik, 
lalu amankan kabel dengan mengencangkan 
sekrup (G).
R Torsi yang disarankan:

– Terminal AC: 0,5 N·m {5,1 kgf·cm}
– Terminal DC: 0,45 N·m {4,6 kgf·cm}

4 Gunakan pengikat kabel (I) (aksesori) untuk 
mengamankan kabel AC/DC (F) (H) (area 
berlapis ganda) ke unit pemasok listrik.

5 Pastikan untuk mengganti penutup kabel (E).

Tempelkan ke DIN rail
Tempelkan dalam urutan yang digambarkan di 
bawah agar kait (A) berada di bawah.

1 Gantungkan kait (B) pada DIN rail (C).

2 Tarik dan tahan tuas ke bawah (D).

3 Amankan kait (A) ke DIN rail (E).

Tampilan depan

C

B

C

A

DE H I

G

F*1

*1

I

Unit pemasok listrik (dengan penutup kabel 
dilepas)

Tampilan atas Tampilan bawah

Sisipkan kabel dengan rapat ke sepanjang 
terminal. Jika kabel tidak disisipkan 
seluruhnya, bisa terjadi panas.

L

M

J K

PERHATIAN

B

C

E

DA
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Memasang unit pemasok 
listrik (hanya model 
VL-SVN511)
Tentang lokasi pemasangan
R Colokan kabel AC digunakan sebagai 

perangkat pemutus utama. Pastikan stopkontak 
dipasang di dekat produk dan mudah diakses.

R Perangkat pemutus siap pakai harus 
dipasangkan secara eksternal ke peralatan ini.
– Perangkat pemutus eksternal harus 

bersertifikat dan memiliki rambatan dan jarak 
celah sejauh 3 mm atau lebih.

Tindakan pencegahan pengabelan
R Pastikan unit pemasok listrik dicabut sebelum 

melakukan pekerjaan pengabelan.
R Selalu sambungkan kabel AC atau DC ke 

konektor atau terminal sambungan yang sesuai.
R Untuk mencegah putusnya sambungan pada 

kabel DC dan untuk mencegah sengatan listrik, 
amankan kabel DC menggunakan pengikat 
kabel (aksesori) dan tempelkan penutup kabel.

Cara menyambungkan kabel AC dan kabel DC:
Sambungkan unit pemasok listrik (aksesori), kabel 
AC (aksesori), dan kabel DC (dapat diperoleh di 
wilayah masing-masing).

A 25 mm B7 mm

*1 Pastikan tidak ada kabel telanjang yang 
terpapar di luar produk.

K Lubang pengikat kabel DC

1 Kupas kabel DC seperti berikut:
Kabel DC (A, B)

2 Lepaskan sekrup (C) lalu lepaskan penutup 
kabel (D).

3 Sambungkan kabel AC (E) (aksesori) ke 
konektor AC IN (I) di bagian atas unit 
pemasok listrik. Selanjutnya, sambungkan 
kabel DC (G) (dapat diperoleh di wilayah 
masing-masing) ke terminal DC OUT (J) di 
bagian bawah unit pemasok listrik, lalu 
amankan kabel dengan mengencangkan 
sekrup (F).
R Torsi yang disarankan: 0,45 N·m 

{4,6 kgf·cm}

4 Gunakan pengikat kabel (H) (aksesori) untuk 
mengamankan kabel DC (G) (area berlapis 
ganda) ke unit pemasok listrik.

5 Pastikan untuk mengganti penutup kabel (D).

Pemasangan di dinding
Tempelkan unit pemasok listrik ke dinding dengan 
aman.

Tampilan depan

A

B

CD

E

F

G H *1

Unit pemasok listrik (dengan penutup kabel 
yang dilepas)

Tampilan atas Tampilan bawah

Sisipkan kabel dengan rapat ke sepanjang 
konektor dan terminal. Jika kabel tidak 
disisipkan seluruhnya, bisa terjadi panas.

A Sekrup (aksesori) × 2

K

I J

PERHATIAN

A
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Posisi pemasangan monitor 
utama
Tentang posisi pemasangan monitor utama 
dan braket pemasangan
R Tempatkan monitor utama di lokasi yang 

sedemikian hingga mata Anda sama tingginya 
dengan pusat layar.

R Untuk alasan berikut, berikan ruang sedikitnya 
20 cm (A) di atas, bawah, dan samping kanan-
kiri monitor utama:
– Untuk mencegah malafungsi dan terputusnya 

suara
– Untuk memastikan tombol reset (B) dapat 

digunakan (tombol reset ada di bagian bawah 
monitor utama)

R Setelah memutuskan tempat memasang 
monitor utama, tempelkan braket pemasangan 
di lokasi yang ditunjukkan di bawah.

C Posisi pemasangan monitor utama
D 80,5 mm
E 86,8 mm

Memasang monitor utama
1 Tempelkan braket pemasangan (A) ke 

dinding dengan aman.
R Pasang braket pemasangan pada dinding 

vertikal yang datar (B).

C Sekrup (aksesori) 
D Lubang di dinding E 60 mm F 83,5 mm 
G 7 mm H 50 mm

2 Sambungkan kabel DC dan kawat.
R Sambungkan kabel dengan benar sesuai 

dengan "Diagram skematik pengabelan".

2-1 Cara menyambungkan kabel DC
A Lepaskan sekrup A (A) lalu lepaskan 
penutup terminal.
B Longgarkan sekrup B (B) dan tekan kawat 
kabel DC ke konektor terminal (nonkutub), lalu 
kencangkan sekrup.
R Torsi yang disarankan: 0,8 N·m {8,2 kgf·cm}

C Gunakan pengikat kabel (E) (aksesori) 
untuk mengamankan kabel DC (area berlapis 
ganda) ke monitor utama.
D Pastikan untuk mengganti penutup 
terminal.

Kabel telanjang pada ujungnya
C 7 mm D 30 mm

1

1

12

1

D

E
C

A B

C

D

E F

GH

1

2-1 2-2

E C

D

B
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2-2 Cara membuat sambungan kabel
Selagi menekan tombol (F) dengan benda runcing 
seperti obeng, sisipkan kabel ke dalam konektor 
terminal (G ). (Untuk memutuskan sambungan 
kabel, selagi menekan Tombol (F), tarik kabel 
keluar.)

H Kabel telanjang pada ujungnya 9mm
I Kabel dari doorphone

Penting:
Jangan sambungkan kabel daya.
(Kerusakan dapat terjadi.)

3 Pasang monitor utama ke braket pemasangan.

3-1 Deretkan bilah di bagian bawah braket dengan 
alur pada monitor utama.

3-2 Deretkan bilah di bagian atas braket dengan 
alur pada monitor utama, lalu tekan monitor utama 
ke bawah hingga aman.

Memasang kotak sambungan
Pengabelan ketika Anda menyambungkan kabel 
monitor utama dan kunci listrik menggunakan kotak 
sambungan 

A 9 mm B 25 mm C 7 mm

L Lubang pengikat kabel

1 Kupas kabel dari monitor utama (A ) dan kabel dari 
kunci listrik (B, C )

2 Lepaskan sekrup (D ) dan lepaskan penutup kabel 
(E).

3 Sambungkan kabel dari kunci listrik (F, G: jika ada 
2 kunci listrik terpasang) ke terminal kunci listrik 
(J ) di bagian atas kotak sambungan, lalu amankan 
kabel dengan mengencangkan sekrup (I ).
R Torsi yang disarankan: 0,45 N·m {4,6 kgf·cm}

4 Gunakan pengikat kabel (H ) (aksesori) untuk 
mengamankan kabel dari kunci listrik (F, G ) (area 
berlapis ganda) ke kotak sambungan.

5 Pastikan untuk mengganti penutup kabel (E ).

6 Selagi menekan tombol dengan benda runcing 
seperti obeng, sisipkan kabel dari monitor utama 
(K) ke dalam konektor terminal monitor utama (M ). 
(Untuk memutuskan sambungan kabel, selagi 
menekan tombol, tarik kabel.)

Ketika memasang ke dinding
Untuk informasi selengkapnya, bacalah "Tempelkan ke 
DIN rail" (halaman 11) dan "Pemasangan di dinding" 
(halaman 12).

G

H

I

F

Tampilan depan

Kotak sambungan (dengan penutup kabel 
yang dilepas)

Tampilan atas Tampilan bawah

C

B

A

R1 R2 R3
1 2

5
4

R1 R2 R3
1 2

1 2
S1 S2 S3 S4

9

tombol

86

k

7

j
l

m
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