CiD3-E65 összeszerelése
0dB antenna
E65 központ

Tartókonzolok

CiD3 adó

Trafó

Tartozékok:
CiD3 rádióadó, 0dB antenna
CiD3-E65 soros kábel, Jumper
●CiD3 fém tartókonzol, távtartók és csavarok
●Tápkábel (piros fekete), párhuzamosító
●Tamper kábel (Tamper gomb opció!)
●
●

Egyéb kiegészítők:
●
●

Hálózati trafótartó konzol (Trafó nem tartozék)
AC kábel (kék)

1. Lépés: Távtartók szerelése

Körmös alátét!

Helyezzük be pirossal megjelölt
furatokba az M3-as csavarokat. A
megjelölt csavarok alá tegyünk
körmös alátétet a fémes kapcsolat
érdekében. A jobboldali csavarokra
helyezzük rá a trafótartó konzolt,
majd a mellékelt távtartókat. A
trafótartó konzol alsó részét átmenő
M3-as
csavarral rögzítjük. A
baloldali csavarra tegyünk egy M3as anyát, majd a távtartót. Minden
csavart és távtartót erősen húzzunk
meg!

2. Lépés: CiD3 rádió és a trafó felszerelése a konzolra
Első lépésként, csavarozzuk a helyére a
trafót a mellékelt lemezcsavarokkal. A trafó
230V-os bekötése a matrica felett legyen.
Második lépésként rögzítsük az adót a
konzolra. A két 3-as furat a sorkapocs felé
álljon.

M3 lemezcsavarok

3. Lépés: CiD3 rádió és 0dB-s antenna beszerelése
Csatlakoztassuk a konzolra szerelt adóra a 0dB-s
antennát. A fémdoboz belső feléből dugjuk ki az
antennát a fémdoboz tetején lévő furaton. (lásd a
képeken). Illesszük a konzol alsó felét a
távtartóra. Ügyeljünk, hogy az antenna szigetelt
része teljesen illeszkedjen a furatba. Rögzítsük a
konzolt 2db csavarral a távtartókba. A felső
távtartó csak szállítási biztosító, ha az antennát a
helyszínen szereljük az adóra.

2db rögzítő csavar a távtartóba

4. Lépés: CiD3 rádió és a trafó bekötése
Akku+ bekötése: Az adó pozitív piros vezeték levágott
végét csatlakoztassuk az E65 akku piros kábelhez.
Használjuk a mellékelt párhuzamosítót. (A vezetékek
behelyezése után egy fogóval nyomjuk össze zárásig (E
kép)
●Negatív táp bekötése az E65 AUX- sorkapocsba. (B kép)
●Piros és fekete tápvezeték bekötése az adóba. (A kép)
●Soros kábel csatlakoztatása az adóba (C kép) és az E65
központba (D kép).
●16.5VAC kék vezetékek csatlakoztatása a trafóba és az
E65 AC bemenethez (B kép)
●

A

B

Helyes működés feltételei:
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CiD3 Firmware legalább 3.5.xx vagy nagyobb
A CiD Magic szoftverben programozni kell: Telco és Serial Serial formátum: E/MG/SP series
●Üzem közben zártnak kell lennie a serial jumpernek (piros
LED és csatlakozó között)

D

●
●

A fenti bekötés nem igényel külső akkumulátort az adóhoz,
más bekötés nem használható! A rendszer csak AC tápról
indítható az E65 akku mélykisülés védelme miatt. Ez
hatással van a CiD3 tápellátására is!
Az E65 riasztóközpont nem
kommunikációs programozást!

igényel

semmilyen
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