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TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

A RENDSZER ÁTTEKINTÉSE ÉS ÖSSZETEVŐI 
   A rendszer áttekintése 
Az LEF egy rugalmas kihangosított szelektív interkom rendszer, mellyel bármely mester-, és alállomás kombináció kialakítható. 

Szelektív hívást biztosít bármelyik mester állomásról, kihangosított válaszadási lehetőséggel. A rendszer számos egyéb 

sajátossággal rendelkezik, melyeket az alábbiakban mutatunk be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rendelkezésre álló összetevők 

 Interkomok: Mester és alállomások, kombinálhatók  

 
 Alállomások:  

LE-DL: felületszerelt, eloxált alumínium előlappal 
8Ω hangjelző hozzá való LT-1 transzformátorral 

 

 Általános hívás és zene: 
BG-10C: általános hívás, csengetés, zene 

adapter. 
Működéséhez PS-12F tápegység szükséges 

(12V DC, 2.5A) 

 
 
 
 

 Forgató kamerával ellátott kapuállomások 

 
MYW-P1L vagy MYW-P3L adapter: 1 vagy 3 forgatható 
kamerát tartalmazó kapuállomáshoz. Egy vagy két MYH-
CU monitort tartalmaz. Maximum 3 monitor használható 
további PS-18C vagy PS18E használatával. 
MY-DAC, MK-DBC és MK-DGC teljes körű 

kameraforgatási lehetőséggel. 
MK-DS/B, szélesebb látószög és nagyobb látótávolság. 
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LEF sorozat 

 
Kihangosított szelektív interkom rendszer 

 Típusok: 

 

LEF 3 
LEF5 
LEF10 
LEF10S 
 

* LEF-5W, LEF-10W & LEF- 10SW: 

  gyárilag vezetékezett bekötődobozzal 

Interkom 

mester 

állomások 

 

Kapu / szoba 

alállomások: 

 

LEF-3, LEF-5, 

LEF-10 vagy LEF- 10S 

 

LE-DA vagy 

LE-D 

 

EL-9S 

 
PT1210N 

 

RY-PA 

 

LE-A vagy 

LE-AN 

 

Doboz 

 

LE-3A vagy 

LE-AN3 

 

LT-1 

 

8 Ω 

 

 LEF interkom (LEF-3, 5, 10 vagy 10S) 

 Csavar készlet 

 Telepítési és használati útmutató 

A csomag tartalma 

Mester állomások Alállomások 

LEF-3 
3 hívásos 

LEF-5 

5 hívásos 

LEF-10 

10 hívásos 

LEF-10S 

10 hívásos  
ált. hívással 

LE-D 

Felületsz. 

LE-DA 

Sülly. 

LE-A 
LE-AN 

1 gombos  
(priv. hívással) 

LE-A3 
LE-AN3 

3 gombos  
(priv. hívással) 

PS-12A vagy  
PS 12C 
12 DC tápegység 
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MEGNEVEZÉSEK ÉS FŐBB JELLEMZŐK 
   Megnevezések és funkciók 

LEF-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEF-5, 10, 10S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jellemzők 

 4 LEF mester állomás, kombinálhatóak. 

Típus Kapacitás Ajtózár Ált. hívás 
Forgatható 
kamerás 

kapuállomás 

LEF-3 4 állomás    

LEF-5 6 állomás X  X 

LEF-10 11 állomás X  X 

LEF-10S 11 állomás X X X 

 

 Hurok vezetékezési elrendezésű rendszer, több erű árnyékolt kábellel 
Csak mester állomásokból álló rendszer: 5 közös vezeték + a rendszerben található 

állomások összesített száma. 

Ha általános hívás is szükséges: További 3 közös vezeték kell (P1~P3). 

Ha ajtózár vezérlés is szükséges (LEF-5/10/10S): További 1 közös (L) + 1 saját 

vezeték minden vezérelni kívánt ajtóhoz (K# sorcsatlakozók) 

Egy mesterállomást tartalmazó rendszer: 2 vezeték minden alállomástól a mester 

állomáshoz. Az E és – sorcsatlakozók közötti átkötés maradjon a helyén. 

Több mester és alállomást is tartalmazó rendszer: 3 vezeték minden alállomástól a 

legközelebbi mesterállomáshoz, vagy 2 közös + 1 saját vezeték minden, a hurokra 

csatlakoztatott állomáshoz. Több mester állomást tartalmazó rendszer esetén 

valamennyi állomásban távolítsa el az átkötést az E és – sorcsatlakozók közül. 
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1 Hangszóró 

2 Bejövő hívásjelző LED (3) 

3 Állomásválasztó gomb (3) 

4 Hangerő szabályozó 

5 Kikapcsolás gomb (és működési állapotjelző LED) 

6 Mikrofon 

7 Foglaltság jelző LED (használatkor) 

8 Privát gomb és LED visszajelző 

9 Beszéd (hallgatás) gomb 

1 Hangszóró 

2 Bejövő hívásjelző LED (5 vagy 10) 

3 Állomásválasztó gomb (5 vagy 10) 

4 Hangerő szabályozó 

5 Foglaltság jelző (használatkor) LED 

6 Általános hívás és LED 

7 Ajtónyitás vezérlő gomb 

8 Mikrofon (csak a kezdeményezőnél) 

9 Kikapcsolás gomb (működési állapotjelző LED) 

10 Privát gomb és LED visszajelző 

11 Beszéd (hallgatás) gomb 

 

LEF-5: 5 állomás gomb és kikapcsoló gomb 

 LEF-10: Nincs általános hívás gomb és LED 
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 Választható funkciók 

* 1 vagy 3 forgatható kamerás kapuállomás (MYW-P1L vagy MYW-P3L 

adapterrel) 

* Általános hívás, csengetés vagy zene szolgáltatás (BG-10C adapterrel) 

* EL-9S ajtózár (RY-PA relével) 

* 8 Ω hangjelző (LT-1 transzformátorral) 

* Kapu vagy alállomás hívásának külső eszközzel (pl. csengő) történő 

jelzése (RY-AC/A modul + külső eszköz) 

 

 

TELEPÍTÉSSEL ÉS VEZETÉKEZÉSSEL KAPCSOLATOS 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
VIGYÁZAT 

 Ne csatlakoztasson váltakozó feszültségű tápkábelt az egység bármely csatlakozójára, ugyanis tűzveszélyt és anyagi 

kárt okozhat. Kizárólag a meghatározott energiaforrást csatlakoztassa a +, - csatlakozókra. 

 Ne telepítsen egy tápegységnél többet (PS12-C, PS-12F vagy PS-12A) egy LEF rendszeren belül. 

 Ne telepítsen vagy csatlakoztasson vezetékeket az LEF eszközökbe, amíg a rendszer tápfeszültség alatt van. 

 Az LEF mester állomások és a hozzájuk tartozó eszközök (a kapu állomások kivételével) beltéri használatra vannak 

tervezve, így ezeket ne telepítse kültérben. 

 

FONTOS 

 A telepítéshez a vezetékek bekötéséhez szükséges mértéken túl nem szükséges szétszerelni az egységet. A készülék 

felhasználó által nem javítható alkatrészeket tartalma, bízza az áramköri lap hozzáférését szakemberre. 

 A más gyártók által készített és a rendszerbe telepített termékekre (tápegység, külső jelzőeszköz, stb.) az Aiphone nem 

vállal garanciát. 

 Ne helyezze az LEF egységeket a következő helyekre, ugyanis a rendszer bizonytalan működését eredményezhetik: 

 Túlságosan magas vagy alacsony hőmérsékletű helyek: közvetlen napfény hatásának kitett, gyakran változó 

hőmérsékletű berendezések (pl. légkondicionáló készülékek) környezete, hűtött helységek belső tere stb. 

 Nedves vagy magas páratartalmú helyekre. 

 Poros, olajos, vegyi anyagokkal szennyezett, sós levegő hatásának kitett területekre. 

 

 Az LEF egységek elektronikus berendezések, melyeket víztől és más folyadékoktól távol kell tartani. 

 

 A szélsőséges időjárási tényezők (mint például a villámlás) kárt okozhatnak az LEF egységekben. 

Javasoljuk, hogy telepítsen egy, az alábbi szempontoknak megfelelő túláram védelmi rendszert: (Habár még ez a 

megoldás sem garantálja, hogy nem következik be meghibásodás). 

 

 Ha a tápegység rendelkezik GROUND csatlakozóval, kösse be azt a földelési hálózatba. Ilyen esetben külön 

túlfeszültség levezetőre nincs szükség.  

 Amennyiben olyan tápegységet használ, melynek nincs GROUND csatlakozója, az ábra szerint telepítsen 

túlfeszültség levezetőt a kimenet mellé. 

 További SA-1 levezetők telepítése lehetséges a kommunikációs vonalak védelmére. Egy SA-1 szükséges a mester 

állomás 2 kábelére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Az LEF rendszer telepítése előtt figyelmesen olvassa el az útmutató 4-9 oldalain leírtakat. 
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      VEZETÉKEZÉS 
 

 
 
  Csatlakozósor kiosztása: 1~10: Állomás sorszáma, kommunikációt kezdeményez más LEF 

mester állomásokkal (a „C” csatlakozóhoz) vagy az LE 
alállomásokkal (az „1” csatlakozóhoz) kötve. 

 E: Közös kommunikációs vezeték 
 C: „HÍVÁS”, hívásfogadás más mester állomástól (és Általános 

hívás/Csengetés/Zene fogadás) 
 R: Aktiválja a foglalt LED-et, amely jelzi, ha bármely mester állomás 

be van kapcsolva (ilyenkor a vonal feszültsége 0V-ra esik). 
 Y: Foglaltsági üzemmód vezérlése Általános hívás közben (ilyenkor 

a vonal feszültsége +9V DC-re emelkedik) 
 L: Ajtónyitó eszköz aktiválása (a „LOCK” gomb megnyomásakor a 

vonal feszültsége +12V DC-re emelkedik). 
 +, -: 12V DC tápegység csatlakozási pontjai. 
 P1: Általános hívás vezérlése (az „ALL CALL” gomb megnyomásakor 

a vonal feszültsége +10V DC-re emelkedik, és aktiválja a 
figyelemfelkeltő hangjelzést). 

 P2, P3 Általános hívás audio kimenet a kezdeményező mesterállomástól 
a BG-10C-hez. 

 * K1 ~ K5 (LEF-5), K1 ~ K10 (LEF 10, 10S): Szelektív vezérlő kimenetek, a 

videó vezérléséhez MY PanTilt sorozatú eszközök használatakor, vagy 
szelektív ajtózár vezérléshez (RY/PA-val) a mester állomástól az ajtókig. (a 
„K#” csatlakozó föld potenciálra (-) kerül, amikor a kiválasztott állomás 
nyomógombját megnyomják.) 

 
 
 
  Csengőhang hangerejének beállítása 

Háromállású szabályozó kapcsoló a névtábla fedlapja alatt. 

 

 

 

  Választó kapcsoló LAF típusú készülékek kombinált használata esetén 
Amennyiben LEF és LAF típusok kombinált használata szükséges, a 

rendszer valamennyi LEF készülékében állítsa át a választó kapcsolót B 

pozícióba A pozícióra (kivéve az LAF-B-t). 

* Amennyiben kíván csengőhangot hallani, mikor a rendszer foglaltsága 

közben hívás jön egy alállomástól, váltsa az LEF mester állomások 

kapcsolóját A állásba. 

„A” állás: A mester állomásnál lenémítja a csengőhangot, amikor a 

rendszer foglalt módban van. 

„B” állás: A mester állomásnál hallható csengőhang foglalt módban is. 
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  LEF több mester állomásos vezetékezési elrendezés 
Az LEF több (kizárólag) mester állomásból álló rendszereinek vezetékezési elrendezése hurok rendszerű az elsőtől az utolsó 

mester állomásig. A felhasznált vezeték szükséges érszámát az alábbi táblázat mutatja (a K csatlakozók kivételével) 

 

Modell Kábel Vezeték típus 

LEF-3 9 vezetéki ér #822210 (0,33 tíz eres, árnyékolt) 

LEF-5 12 vezetéki ér #822212 (0,33 tizenkét eres, árnyékolt) 

LEF-10 17 vezetéki ér #822220 (0,33 húsz eres, árnyékolt) 

LEF-10S 20 vezetéki ér #822220 (0,33 húsz eres, árnyékolt) 

LE Alállomások 3 vezetéki ér #822203 (0,33 három eres, árnyékolt) vagy #8218013  

 

 Az egy mester állomást tartalmazó rendszerek beköthetőek olya módon is, hogy az egyes alállomásokat (csillagpontos 

elrendezésben) egyenként kötjük a mester állomásra. Ilyenkor használjon #822202 (0,33 két eres, árnyékolt) vagy #821802 

(0,823 két eres, árnyékolt) típusú kábelt. 

 

 Használatos kábelekkel szembeni követelmények 
Hogy a rendszerbe a maximális számú LEF mester állomást, LE alállomást audió vagy forgatható kamerával rendelkező 

kapuállomást, vagy 8 Ω-os átjelző zónát csatlakoztathassa, az eszközöket egyenként, egy több erű, nem csavart érpáras, 0.65mm 

~ 1.0mm keresztmetszetű árnyékolt kábellel kösse be. 

 

 Tápfeszültség 
Az egész LEF rendszert el tudja látni egy, a gerinckábel közepéhez közel elhelyezett PS-12C (vagy PS-12A) tápegység. Olyan 

rendszerhez, mely rendelkezik Általános hívás, Csengetés és Zene szolgáltatás funkcióval (BG-10C), használjon PS-12F 

tápegységet (12V DC, 2.5A) a teljes rendszer tápellátásához. 

 

 

 Vezetékezési diagramok 

 

 LEF-3 két alállomással, egy kapu állomással és kiegészítő jelzőberendezéssel 
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 Két LEF-3 és két kapu állomás 

 
 

 Csak LEF-5 mester állomásokból álló rendszer 
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  LEF-5 szelektív ajtónyitó rendszer 

 
 

  LEF-10 LE-A3 alállomásokkal 
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  LEF-10S kombinált rendszer általános hívással és kapucsengetéssel 

 
 

 

 LEF-5 8 Ω-os hangjelzővel 
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    Telepítés 
 

 
 Falra történő telepítés (kötődoboz fölé) 
1. Távolítsa el a névtáblát oly módon, hogy egyik oldalát 

lenyomja, majd a középső résznél fogva kiemeli. 

2. Lazítsa ki a két csavart (de vegye ki őket az előlapból) 

3. Bontsa az LEF interkomot hátlappal összekötő vezetéki 

csatlakozást. 

4. Rögzítse a hátlapot az egy kiállású kötődobozhoz. 

5. Csatlakoztassa a vezetékeket a hátlap sorcsatlakozóiba. 

6. Csatlakoztassa az interkom egységet a csatlakozókkal, 

majd helyezze vissza a hátlapra. 

 

 Falra történő telepítés (felületszerelt), vagy 

asztali használat 

1. Csatlakoztassa az LEW-5, LEW-10 vagy LEW-10S 

állomások CN-1 és CN-2 csatlakozóit a LEF mester állomás 

belső több erű csatlakozóihoz (miközben a hátlap 

csatlakozói bontva vannak). Rögzítse a vezetékeket a 

hátlaphoz kábelrögzítőkkel. 

2. Telepítse a kötődobozt egy arra alkalmas helyre és kösse 

be a bejövő vezetékeket. A dobozt és az LEF egységet 

összekötő vezeték hossza 20 cm. 
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    Az LEF használata 
 

 Az LEF fél-duplex kommunikációt biztosító rendszer. Amíg a foglaltságot jelző LED világít, kísérelje meg valamelyik 

állomás kiválasztását és ne kezdeményezzen általános hívást. 

 Amennyiben egyszerre érkezik hívás egy mester és egy alállomástól, válaszoljon először a mester állomás 

kihangosított hívására. Amikor a foglaltságot jelző LED kialszik, kiválaszthatja azt az alállomást, ahonnan hívás 

érkezett. 

 
 

 Mester vagy alállomás hívása: 
1. Nyomja meg az egyik állomásválasztó gombot 1 ~ 10-ig 

2. Tartsa lenyomva a TALK (beszéd) gombot beszéd közben, majd engedje fel a válasz meghallgatásához. 

3. Ha figyelemfelkeltő jelzőhangot kíván adni, nyomja le a PRIV (privát) és TALK (beszéd) gombokat egyszerre, majd 

beszéd közben tartsa lenyomja a TALK (beszéd) gombot. 

4. A befejezéshez nyomja meg az OFF (kikapcsolás) gombot. 

 

 Alállomástól érkező hívás fogadása: 

1. Az alállomástól érkező hívást csengőhang jelzi, melyet a visszajelző LED 20 másodpercig tartó fénye kísér. 

2. Nyomja le a világító állomáskiválasztó gombot. 

3. Beszéd közben tartsa lenyomva a TALK (beszéd) gombot, a válasz meghallgatásához pedig engedje fel. 

4. A befejezéshez nyomja meg az OFF (kikapcsolás) gombot 

 

 Más mester állomástól érkező hívás fogadása: 

1. Mikor egy mester állomás másik mester állomást hív, nem világít egyik állomás visszajelző LED sem és a válaszoló 

mester állomás kihangosítva felel. 

2. A foglaltságot jelző LED világítani fog, mialatt a kezdeményező mester állomás kiválasztott egy állomást. 

3. Más mester állomásnak való válaszadáskor ne nyomjon meg semmilyen gombot a mester állomáson. Ha a privát mód 

engedélyezve van, egy pillanatra nyomja a TALK (beszéd) gombot a válaszadás előtt. 

 

 Válaszadás kapu állomásnak (csak mester állomásról): 
1. Az LE-D/DA audió kapu állomás csengőhang és 20 másodperces LED jelzés kíséretében jelzi a hívás kezdeményezését. 

Amikor forgatható kamerás MY kapuállomástól jön a hívás, az MYH-CU monitor bekapcsol és kb. 45 másodpercig 

bekapcsolva marad. 

2. Nyomja le a világító kiválasztó gombot, majd tartsa lenyomva a TALK (beszéd) gombot a beszédhez. A válasz 

meghallgatásához engedje fel a TALK gombot. 

 

 Ajtózár vezérlés a „LOCK” nyomógomb használatával: 
Az LEF-5, LEF-10 és LEF-10S rendszereknél szelektív ajtónyitást tesznek lehetővé több ajtó esetén (mindegyik ajtóhoz 

szükséges egy RY-PA eszköz). Miután létrejött a kommunikáció a kapu állomással, nyomja meg a „LOCK” gombot az ajtó 

kinyitásához. 
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 Általános hívás az „ALL CALL” (általános hívás) gomb használatával: 
Csak az LEF-10S állomáson elérhető funkció. Az általános hívás funkció lehetővé teszi, hogy egyidejűleg üzenetet továbbítson 

a rendszer összes állomásának. A funkció használatba vételéhez BG-10C modul szükséges. 

1. Nyomja le az ALL CALL (általános hívás) gombot. 

2. Nyomja le a TALK gombot, és mondja be az üzenetet. 

3. Az ALL CALL gomb ismételt megnyomásával engedje fel a nyomógombot. 

 

 
 

 BG-10C általános hívás, csengetés és zene adapter 
A zene szelektíven továbbítható az összes LEF állomás hangszórójához a kapcsoló beállításoknak megfelelően. 

Amikor valamelyik állomás hívást kezdeményez, a zene automatikusan elnémul. 

Amikor hívás érkezik egy kapu állomástól, csengőhang hallható a kiválasztott LEF állomásokon a kapcsoló beállításoknak 

megfelelően. 

 

 Privát (PRIV) üzemmód 
Amikor a PRIV gombot lenyomják, a hívást kezdeményező mester állomás fel tud hívni egy állomást „privát” üzemmódban, de a 

„hallgatás” mód ki van kapcsolva. A privát üzemmódból való kilépéshez nyomja le röviden a TALK (beszéd) gomb. 

 

 LE alállomások 
Mester állomás hívásához: 

1. Nyomja meg a CALL (hívás) gombot, amely elektronikus csengőhangot ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja. Az 

állomáshoz tartozó LED visszajelző 20 másodpercig világít. 

2. Amikor a mester állomás válaszol, kihangosítva beszélhet. 

3. Az LE-A3 és LE-AN3 egységek szelektíven 3 LEF mester állomást hívhatnak. 

 

 Alállomástól érkező hívás fogadása másik állomással való beszélgetés közben 
Az hívó alállomás LED jelzőfénye 20 másodpercig világít, de a csengőhang le van némítva. Az OFF gomb megnyomásával 

megszakíthatja az eredeti hívást, majd a LED visszajelző által meghatározott kiválasztó gomb lenyomásával válaszolhat a hívásra. 
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    Az LEF rendszer hibaelhárítási útmutatója 
 

 

 Probléma Megoldás 

E
g

y
 m

e
s
te

r 

á
ll

o
m

á
s

o
s

 

re
n

d
s

z
e

r 

1. Nincs hívásjelző hang vagy LED jelzés 
amikor egy alállomás mester állomást 
hív (2 vezetékes csatlakozás). 

Győződjön meg róla, hogy az E és – sorcsatlakozók közt fel van helyezve 
az átkötés a mester és alállomásnál is. 

2. A hívásjelző hang működik, de nincs 
kommunikáció, vagy működik a 
kommunikáció, de nincs hívásjelző 
hang. 

Az 1. esethez hasonlóan az E és – sorcsatlakozók közt az átkötésnek a 
helyén kell lennie. 3 vezetékes elrendezésnél az 1 és – sorcsatlakozók a 
bejövő hívásra, az 1 és E sorcsatlakozók a kommunikációra használatosak. 
Ellenőrizze a vezetékek csatlakozásait és folytonosságát. 
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3. A mester állomások nem tudják 
egymást hívni. 

A mester állomás „C” sorcsatlakozója „CALL”, (hívás) jelent és lehetővé 
teszi a mester állomások egymás közti kommunikációját. Győződjön meg 
róla, hogy minden mester állomás „C” csatlakozója be van kötve a 
megadott számú csatlakozóra az összes többi mester állomáson. (Például 
az 1-es állomás C csatlakozója az összes többi mester állomáson az 1-es 
csatlakozóba csatlakozik.) 

4. A csengőhang túl hangos vagy túl 
halk. 

Az előlap alatt található kapcsolóval szabályozható a csengetési hangerőt. 
(beállításához használjon pl. egy erre alkalmas méretű csavarhúzót.) 

5. A LED visszajelzők a mester 
állomások közti hívások esetén nem 
világítanak. 

Az állomás LED visszajelzői csak akkor világítanak, ha alállomástól érkezik 
hívás. A válaszoló mester állomás kihangosítva válaszol, ezért nem kell 
kiválasztani a hívó állomás számát. 

6. A foglaltságot jelző LED mindig világít. 

Győződjön meg róla, hogy minden mester állomás KI (készenléti) 
üzemmódban van. Csak az az állomás van bekapcsolva, amelynek OFF 
gomb fölött található LED-je világít. Ellenőrizze le az „R” vezetéket a 
földpotenciálra záró rövidzárat keresve. Vegye ki az „R” vezetéket a 
készülékből. Ha a foglaltságot jelző fény továbbra is világít, az egység 
elromlott és javításra van szükség. 

7. Az alállomásoktól érkező hívások 
hívásjelző hangja és a LED 
visszajelzők működnek, de nincs 
kommunikáció, vagy fordítva. 

Ellenőrizze az E és – vezetékek alállomás és mester állomás közti 
csatlakozását. A részletekhez olvassa el fentebb a 2-es probléma 
megoldását. 

8. Amikor hívás érkezik egy alállomástól 
több LED is világítani kezd. 

Ellenőrizze, hogy az állomások sorszámát megkülönböztető vezetékek 
nincsenek-e rövidzárban. Távolítsa el az E és – közötti összes átkötést. 
Tesztelje a mester állomást az érintett sorszámú állomások vezetékének 
eltávolításával, majd érintsen egy jumper kábelt az állomás sorszám 
csatlakozója és egy negatív potenciálú pont közé. Ha több LED is 
bekapcsol, az egység valószínűleg túláramot kapott és javításra szorul. 

9. Az ajtózár vezérlő funkció nem 
működik. 

Minden vezérelt ajtóhoz szükséges egy RY-PA relé a funkció használatba 
vételéhez. Csatlakoztassa a fekete kábeleket az L és – csatlakozókhoz. 
Szelektív ajtónyitáshoz csatlakoztassa az RY-PA-t a választott kapu 
állomás K csatlakozója és az L csatlakozója közé. A „LOCK” gomb 
megnyomásakor az L csatlakozó 12V DC feszültség potenciálra emelkedik. 

10. Az LEF-10S általános hívás funkciója 
nem működik. 

Az általános híváshoz funkció használatba vételéhez szükséges egy PS-
12F tápegységgel ellátott BG-10C adapter. 

11. Az kapucsengő nem működik. 

A rendszerben telepíteni kell egy BG-10C adaptert. A kapuállomás „1” 
csatlakozójától jövő vezetéket csatlakoztassa a BG-10C DA/DB/DC 
csatlakozójára. Az LEF egység negatív sorcsatlakozó pontját (-) 
csatlakoztatni kell a BG-10C-hez. 

12. A kapucsengő működik, de az LEF 
mester állomásokon hallható az 
elektronikus hívásjelző hang is. 

A kapu állomást közvetlenül a BG-10C-be vagy az első mester állomáshoz 
kell csatlakoztatni. Győződjön meg róla hogy az A/B kapcsoló az LEF 
mester állomás hátoldalán az „A” állásban van, illetve arról, hogy az „R” 
vezeték az LEF mester állomás és a BG-10C között csatlakoztatva van. 

13. Az általános hívás funkció nem 
működik, pedig van a rendszerbe 
telepítve BG-10C egység. 

Ellenőrizze az LEF-10S és BG-10C közti P1, P2 és P3 csatlakozók 
összeköttetését. A P1 10V DC vagy magasabb értéket kell elérnie általános 
hívás kezdeményezésekor. A P2 és P3 csatlakozók továbbítják a hangot a 
kezdeményező mester állomástól a BG-10C-hez. Figyeljen rá, hogy az 
általános hívás használatakor nyomja le a TALK gombot, majd annak 
befejeztével az All Call gombot. 

7 
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14. Az általános hívást megelőző hang 
vagy a beszéd hangereje túl magas 
vagy túl alacsony. 

A hangerőszinteket a BG-10C előlapi panelján állíthatja be. 

15. Általános hívás megkezdésekor az 
összes alállomás visszajelző LEDje 
bekapcsol. 

Győződjön meg róla, hogy az E és – közti átkötéseket eltávolította. Ha 
alállomásokat tartalmazó rendszerben BG-10C adaptert használ az 
általános hívás kezdeményezéséhez, egy nem polaritás-érzékeny 
kondenzátort (NP-25V) kell telepíteni sorosan minden olyan az alállomás 
sorszám vezetékébe, a BG-10C és az LEF-10S közé. 

16. A szomszédos szobákban található 
interkomok összegerjednek. 

Az interkom állításokat ne telepítse egymásnak háttal ugyannak a falnak a 
két oldalára. Amennyiben mégis így kell eljárnia, ügyeljen rá, hogy legalább 
60 cm szigetelés válassza el őket egymástól. A gerjedés csökkentésében a 
hangerő csökkentése is segíthet. 

17. A másik állomással történő 
kommunikáció nagyon gyenge. 

Növelje a beszéd hangerejét. Győződjön meg róla, hogy az „1” és „–” 
csatlakozók az alállomás és mester állomás közt nincsenek fordítva 
bekötve. 

18. Az LEF rendszerben hálózati zaj 
hallható, miközben egy mester állomás 
és egy másik állomás beszél. 

A rendszer vezetékeit legalább 50 cm távolságban vezesse a hálózati 
tápfeszültség vezetékeitől, fluoreszcens fényforrásoktól vagy fényerő 
szabályozó kapcsolóktól. Ha mégis kereszteznie kell a hálózati 
tápfeszültség vezetékének nyomvonalát, ügyeljen rá, hogy a vezetékek 
90°-os szögben keresztezzék egymást. Árnyékolt vezeték használata 
esetén kösse össze az árnyékolásokat, majd az árnyékolás egyik végét 
kösse be egy föld potenciálú csatlakozási pontra. ha a zaj továbbra is 
fennáll, azonosítsa a zaj forrását, és szigetelje el az interkom rendszert a 
zajforrásról. 

 

 

 

    Elővigyázatossági intézkedések 
 

FONTOS: 

 Az Aiphone cég nem vállal felelősséget a termék helytelenül történt telepítéséből eredő hibákért, melyeknek 

eredményeképpen a fényerő szabályozó kapcsolók, fluoreszcens fényforrások vagy más hasonló elektromos eszközök 

összegerjedhetnek az interkom rendszerrel. Az ilyen telepítési hibák elhárítása a telepítő feladata. Az Aiphone javasolja, hogy 

kommunikációs termékeinek telepítésekor az interkom vezetékezése legalább 50 cm távolságra fusson a tápfeszültség 

kábelétől. 

 

 Az LEF/MY videó rendszer használata esetén használjon külön audió, - és videó kábelt. Ugyanazon kábel használata komoly 

interferenciát okoz az LEF audió kommunikációs eszközökben. 

 

 LEF rendszerének eszközeit kizárólag semleges háztartási tisztítószerrel átnedvesített puha törlőkendővel tisztítsa. Soha ne 

használjon dörzsölő hatású tisztítószert vagy törlőkendőt. 

 

   Műszaki adatok (LEF) 
Tápfeszültség: 12VDC, 300mA állomásonként 

 Rendszerenként használjon egy PS-12A vagy PS-12F tápegységet. 

Kommunikáció: A mester állomásnál a gomb lenyomásával beszélhet, majd annak felengedésével

 hallgathatja az ellenállomást. 

   A mester állomások közt történő hívások esetén nem kapcsol fel LED jelzőfény. 

Beszédcsatorna: Egy csatornás. A rendszer használata közben foglaltságot jelző LED visszajelző viklágít. 

Kimenet: 800mW / 20Ω (vétel), 500 mW / 20Ω (adás). 

Vezetékezés:  Egy mester állomásos rendszer esetén: 2 vezetékes csillagpontos bekötés. 

  LEF mester állomások között: min. 5 közös vezeték* + a rendszerben lévő állomások 

számának megfelelő hurok (lásd 4. oldal). 

  * 9 közös vezeték, beleértve az általános hívást és az ajtózár vezérlést + a rendszerben lévő 

    állomások számának megfelelő számú vezeték. 

  Kombinált rendszerek: alállomásonként 3 vezeték, csillagpontos elrendezéssel a 

legközelebbi mester állomásba kötve, vagy 2 közös vezeték + alállomásonként egy saját 

vezeték, hurokba kötve. 

 

Ajtózár vezérlő nyomógomb: 30V DC / 0.1A terhelhetőségű kontaktus (rezisztív terhelés) 

Választó kapcsoló kontaktus: 12V DC / 30mA (külső eszközök irányítására) 
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Vezetékezési távolságok:   

 

 

 

 

 

 

Méretek és súly: 

LEF-3:   180 x 143 x 55 mm (Ma x Szé x Mé), 420g 

LEF-5, 10, 10S:  206 x 190 x 55 mm (Ma x Szé x Mé), 550g (LEF-5) 

          650g (LEF-10, 10S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 0.65mm Ø 0.8mm Ø 1.0mm 

200m 300m 480m 

22AWG 20AWG 18 AWG 

650’ 1000’ 1600’ 

Az Aiphone készülékek forgalmazója: 
 
HA-HO Hometechnics Kft.  
H-1139 Budapest Röppentyű u. 69. 
Tel.: (36-1) 350-2098,  
        (36-1) 350-2099 
Fax.: (36-1) 320-7748;  
Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Email: info@ha-ho.hu;  
Honlap: www.ha-ho.hu 

mailto:info@ha-ho.hu
http://www.ha-ho.hu/

