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MHP
MODUL HLASITÉHO PŘIPOJENÍ
Modul hlasitého připojení MHP společně s komunikátorem
ATH GSM tvoří zařízení pro přenos důležitých hlasových
a stavových informací mezi výtahem a kontrolním střediskem
s možností využití i v řadě dalších podobných aplikací. Pro
vlastní přenos informací se využívají bezdrátové mobilní sítě
operátorů GSM.
Modul hlasitého připojení MHP se umisťuje přímo do tabla
kabiny výtahu. Modul obsahuje hlasitou komunikační soupravu,
tj. reproduktor a mikrofon. Je napájen ze zálohovaného
stejnosměrného zdroje 12 V/0.5 A, aby i v případě výpadku
napájení byl zaručen přenos zvláště hlasových informací
z kabiny výtahu do kontrolního střediska. ATH GSM a zálohový zdroj nejsou součástí dodávaného modulu.
Modul sestává ze dvou desek navzájem spojených distančními sloupky. Upevňuje se natěsno
ke kabinovému tablu buď šroubky nebo pomocí samolepicí pásky tak, aby se zamezilo vytvoření zpětné
vazby. Mikrofon se připevňuje čelem k otvoru v panelu. K modulu je možné připojit kontrolku signalizující
na tablu navázání komunikace. Upevňovací otvory a umístění reproduktoru jsou shodné jako u linkového
dorozumívacího zařízení UDZ1 z naší produkce, čehož lze s výhodou využít při montáži do již připravených
tabel, nebo při náhradě zařízení UDZ1 modulem MHP.
UPOZORNĚNÍ – modul MHP není samostatné zařízení a pro zajištění své správné funkce musí být nutně
připojen ke komunikátoru ATH GSM se SW verze min. 01.06.06. Tohoto je třeba dbát i při případné
výměně zařízení UDZ1 z balíčku AGU (ATH GSM + UDZ1) za modul MHP. Pro zjištění verze SW vašeho ATH
GSM postupujte podle uživatelské příručky pro ATH GSM. V této příručce jsou také popsány příklady
zapojení a nastavení parametrů potřebných pro spolupráci komunikátoru ATH GSM s modulem MHP.
Rozměrový náčrtek

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry (Š x V x H)

130 x 69 x 25 mm

Napájení

12 Vss / 0,5 A

Komunikační linka

Připojení k ATH GSM (600 Ohm)

Připevnění

Otvory pro 4 ks šroubků M3 nebo pomocí samolepící pásky

Příslušenství

Samolepicí páska
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