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Skyline dørstation 

 

Skyline modulerne klikkes fast i rammen og ledningen 
fra mikrofonen sættes i MIC-stikket samt CN1 i 
højtaleren forbindes med input i trykmodulet.  
Husk pakninger når dørstationen samles. 
 
Når der er sket ændringer i forbindelsen af stik, 
jumper mm. skal 230V afbrydes og tændes igen.  

Kodning af F03390 og F03391 

     
<2 min>

 
Tryk på kontakten i bunden af telefonen, til der høres 
en høj tone. Gå til dørstationen og tryk på trykket, 
der hører til lejligheden.  
 

 
Sprog i dørstation 

 
Sprog sættes til dansk (A og D off – B, C og E on)  

Kodning af F05601 

 
1. Tryk på det midterste tryk og hold det inde, 

indtil der kommer en kort bip-tone. 

Nu blinker der en rød diode. 

 

2. Tryk på de 2 yderste tryk og hold dem inde, 

indtil der kommer en kort bip-tone. 

Nu blinker der en blå diode og der kommer 

en lang hyletone. 

 

3. Gå til dørstationen og tryk på trykket, der 

hører til lejligheden.  
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Diagramforklaring : 
 

 Telefoner og dørstation forbindes med +, - , L.  

 12Vdc slutblikket forbindes til No og –   

 Der kan evt. forbindes et UD-tryk mellem BS og -.  

 De blå varistorer skal forbindes parallelt over slutblikket og C og NO på 

klemrækken.  

 Etageringetryk forbindes mellem T og – i telefonen.  

 10KΩ modstand indsættes mellem + og L i den sidste telefon eller samling. 

 Afstanden fra dørstationen til den sidste telefon med CAT5 / CAT6 kabel må ikke 

overstige 120 m. 

 Afstanden fra dørstationen til strømforsyningen med CAT5 / CAT6 kabel må ikke 

overstige 30 m. 

 
Kabelforbindelse – Cat5 eller Cat6 : 

 1 Par på + 

 1 ½ Par på – 

 ½ Par på L 

 
Målepunkter: 

 16,5Vdc imellem L og –  

 18Vdc imellem + og –  

 
LED Status på strømforsyning: 

 Rød: >300mA og Grøn: <300mA  

 Blinker: Kortslutning.  
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