
AC/300 

 
AC/300 relämodul 

Enheten används i systemen som en relämodul för att aktivera externa tillbehör som tex ljud- och 

ljussignaler. Det växlande reläet aktiveras genom samtal från porttelefonen till svarsapparat. 

Aktiveringstiden kan justeras via en potentiometer från 0 till 30 sekunder. Enheten kan installeras 

nära svarsapparaten, väggmonterad, infälld i en 3-moduls infällnadslåda eller på en DIN-skena. 

 

OBS! Det är inte möjligt att aktivera reläet igen förrän det samtal som pågår avslutats! 

 

 

 

Enheten måste anslutas enligt någon av bilderna 4,5 & 6. 

Programmering: 

Det finns 2 varianter av inprogrammering för enheten: 

1 – Individuell programmering: kan associeras med upp till 3 olika samtal  

2 – Grupprogrammering: kan associeras med en grupp samtal i följd 

 

1 – Individuell programmering 

1.1 Kontrollera så att portregistret/centralen är satt i läget för att programmera in svarsapparater 

 

1.2 Flytta bygel SW1 från läge S och sätt den i läge U (se bild 1) 

 

1.3 Utför samtalen (inte merän 3 olika samtal) som ska aktivera relämodulen 

 



1.4 Återställ bygel SW1 från läge U till läge S för att avsluta programmeringen 

 

En ljudsignal från portregistret och en blinkande LED på relämodulen bekräftar en lyckad 

programmering 

 

1.5 Avsluta programmeringsläget på portregistret/centralen 

 

2– Grupprogrammering 

2.1 Kontrollera så att portregistret/centralen är satt i läget för att programmera in svarsapparater 

2.2 Ta bort bygel SW1 från läge S 

2.3 Utför samtalet från portregistret till första och sista användaren i gruppen som ska aktivera 

relämodulen 

2.4 Sätt bygel SW1 i läge S för att avsluta programmeringen 

En ljudsignal från portregistret och en blinkande LED på relämodulen bekräftar en lyckad 

programmering 

2.5 Avsluta programmeringsläget på portregistret/centralen 

 

Tekniska funktioner: 

Spänningsmatas från bussen 

Förbrukning : 20 mA (0,2 mA i stand-by) 

MAX last på reläkontakt : 1A, 24V (500 mA om lasten är konduktiv) 

Aktiveringstid : I intervallet 1 – 30 sekunder, ställbar med potentiometer P1 (se bild 1) 

Röd LED indikerar lyckad programmering 

 

 

 

 

 

 





 


