Gebruiksaanwijzing CT241 Telefooninterface
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Introductie

De CT241 telefooninterface is ontwikkeld om maximaal 4 apparaten op afstand te
schakelen. Zo kunt u niet alleen uw thermostaat schakelen tussen het programma en
de tele-temperatuur, maar kunt u elk willekeurig apparaat met een maak/verbreekcontact op de CT241 aansluiten.

Figuur 1 Productoverzicht
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4.
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Power indicatie. Geeft aan dat de CT241 is ingeschakeld
Communicatie indicatie. Geeft aan dat de CT241 heeft geantwoord en wacht op een
opdracht.
Bel indicatie. Gaat knipperen wanneer de telefoon overgaat.
Reset. Deze knop kan worden gebruikt om de CT241 terug te brengen naar zijn
fabrieksinstellingen (zie 3.2)
Handmatige schakelaar. Hiermee kan een uitgang handmatig geactiveerd of
gedeactiveerd worden.
Aansluitklemmen. (zie 2)

Installatie

Ieder apparaat dat u verbindt met de telefoonlijn moet voldoen aan de de landelijke
eisen. De CT241 voldoet aan:
 FCC68 standaarden voor het Noord-Amerikaanse Netwerk
 FDTBR21 standaarden voor het Europese netwerk
2.1




Geleverde onderdelen
CT241 Telefooninterface
Stroomadapter
Telefoonkabel (5m)

2.2

Installatieprocedure

N.B.

Als u gebruik maakt van een antwoordapparaat, zorg er dan voor dat de
schakelaar op de achterkant van de CT241 is ingeschakeld. Zorg er bovendien
voor dat uw antwoordapparaat pas na minimaal 4 keer over gaan opneemt.
1.

Figuur 2 Installatie

Monteer de CT241 in de buurt van uw
telefoonaansluiting
2. Sluit uw telefoon (of antwoord-apparaat)
aan op de PHONE aansluiting van de
CT241.
3. Sluit de meegeleverde telefoonkabel aan
op uw telefoonaansluiting en op de LINE
aansluiting van de CT241.
4. Sluit uw thermostaat (en evt. overige
apparaten) aan op de uitgangen 1 t/m 4.
N.B. Het vermogen per uitgang is 10 A bij
240 VAC. Echter, om elektrische schokken te
verkomen is het niet toegestaan meer dan 30
VAC aan te sluiten tenzij de CT241 is
gemonteerd in een gecertificeerde elektrische
behuizing.
5. Als alle bovenstaande stappen zijn
doorlopen kunt u de adapter aansluiten
en in het stopcontact steken.
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Bediening

N.B.

De CT241 zal automatisch de verbinding verbreken als er binnen 30 seconden
na het beantwoorden van de oproep geen toets wordt ingedrukt.

Standaardwaarden: toegangscode (1234), aantal keren overgaan (4)
1. Maak verbinding (zonder antwoordapparaat)




Bel uw telefoonnummer
Wacht tot de telefoon voldoende is overgegaan
De CT241 neemt op <<piep – piep - piep>>

Maak verbinding (met antwoordapparaat)






Bel uw telefoonnummer
Laat de telefoon één keer overgaan en verbreek de verbinding
Wacht 10 seconden
Bel binnen 30 sec. opnieuw uw telefoonnummer
De CT241 neemt op <<piep – piep - piep>>

2. Voer uw toegangscode in


Voer uw viercijferige toegangscode in <<piep - piep>>
(standaard 1234)
<<pieeep>>

geaccepteerd
fout

3.1

Verander status aansluiting



3.2

Wijzig uw toegangscode




3.3

Toets #9
<<piep - piep>>
Toets het aantal keren overgaan in waarna u wilt dat de CT241 zal
opnemen (waarde tussen 1 en 9)
<<pieeep>> x (1-9)

Beëindig verbinding
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Toets #8
<<piep - piep>>
Toets uw nieuwe viercijferige toegangscode in
<<piep - piep>>
Toets opnieuw uw viercijferige toegangscode in
<<piep - piep>>
geaccepteerd
<<pieeep>>
fout

Wijzig het aantal keren overgaan



4.

Druk op het nummer van de gewenste aansluiting voor de huidige status
van de aansluiting:
<<piep - piep>>
geactiveerd
<<pieeep>>
gedeactiveerd
Druk op * om de status te wijzigen

Toets #0 om de sessie te beëindigen.

Handmatige Bediening

De aansluitingen kunnen ook handmatig van status worden veranderd. Door het
indrukken van de knopjes linksboven op de CT241.

Deze functie is niet toegankelijk als de CT241 in gesprek is met een externe
telefoonlijn.

