
R

electrosec
GÜVENLİK AMAÇLI  TELEFON ARAMA CİHAZI

 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Giriş Voltajı
Güç Harcaması 
Çalışma Sıcaklığı 
Bağlantı Kabloları
Arama Modu
Ses Kayıtı  
Tetik Voltajı
Röle Voltajı 
Ölçüler (mm.)     

 
ÖZELLİKLERİ 

* Her Tip PTT Hattı Uyumlu
* Dahili Santrale Bağlanabilme Özelliği (Max. 5 Digit)
* 114 Digit Aralık Dahil Telefon Hafızası 
* Kolay Kullanımlı menü 
* Telefon Numarası Uzunluğuna göre 9-14 Telefon Hafızası
* 40 sn. Digital Ses Mesajı Kayıtı
* Her Numaraya 20-40-60 sn. Seçenekli Mesajı Dinletebilme
* Her Numarayı Max. 9 Kez Arayabilme
* Pozitif ve Negatif Tetik Özellikli
* 3x4 Membran Tuş Takımı
* Kırılmaz Plastik ABS Kasa
* Kısa Devre ve Ters Bağlantı Korumalı
 

:     11-14Vdc.  
:     12V. / 1.1 Watt 
:     -20°C +60°C Arası
:     8 Pin Dişi kablolu 35cm.  
:     DTMF/PULSE Seçmeli 
:     40 sn. 6,4 Khz. 
:     + tetik (8-14Vdc.) - Tetik (Gnd-1Vdc.) 
:     12Vdc. 1A. 
:     74(E)x86(Y)x22(G) mm.

 
 

Cihaz aktif ışığı

Cihaz kayıt ışığı

YEŞİL-----PTT veya DAHİLİ hat GİRİŞİ  (Tip)
KAHVE---PTT veya DAHİLİ hat GİRİŞİ  (Ring)
MOR-------PTT veya DAHİLİ hat ÇIKIŞI  (Tip)
BEYAZ----PTT veya DAHİLİ hat ÇIKIŞI  (Ring)
GRİ---------Pozitif  (+) Tetik Girişi
MAVİ-------Negatif (-)  Tetik Girişi
SİYAH ---- (-) GND
KIRMIZI--(+) 12 Vdc.

Kablo Bağlantıları
 cihazı her tip alarm 

paneli ile uyumlu çalışabilen alarm 
anında içine kaydedilen telefonları 
sırası ile arayıp önceden kaydedilen 
ses mesajını aradığı telefonlara 
dinletebilen cihazdır. 

VD-2005

KULLANIM ÖMRÜ 
BAKIM ONARIM

KULLANIM HATALARI

TAŞIMA BİLGİLERİ

TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği cihaz kullanım ömrü  7 yıldır.
 Cihazı kuru tutun eğer ıslanırsa onu hemen kurulayın sıvılar elektronik devrelere 

zarar verebilecek mineraller içerir, normal ısı ortamlarında saklayın ısı fazlası ve eksiği elektronik 
aletlerin ömrünü kısaltır, plastik kısımları deformasyona uğratır.

 Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünlerin etiketinde 
yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar, ürünün 
kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti dışıdır

 Cihaz nakliye sırasında düz bir zemine sabitlenmelidir,nemli ve ıslak ortamlarda 
bulundurulmamalıdır.
     

 
 MONTAJ ve 

KULLANIM KILAVUZU
VD-2005

Ses kayıt mikrafonu

Sayfa 1/2 2008-2 electrosec 



Sayfa 2/2 2008-2 electrosec 

VD-2005 Kullanum kılavuzu

İMALATÇI FİRMA: ELEKTROSEC Elektronik Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cemal Sururi sokak. No: 33 D.1 Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel: (0212) 2120310 Pbx.  Gsm. (0533) 2364947   Fax: (0212) 3474692
Email: electrosec@electrosec.com  Web: www.electrosec.com 

 

DEVREYE ALMA ve PROGRAMLAMA 

 

     

    

Cihaz bağlantıları yapılıp enerji verildiğinde 
Doğru işlemde uzun bip onay sesi, hatalı işlemde bipler şeklinde hata sesi verir.    

          Cihaz direkt olarak PTT hattına bağlı ise 
bu işlem yapılmaz.Şayet cihaz dahili telefon hattına bağlı ise ve o dahili hangi numara 
ile PTT hattına çıkıyorsa o numara buraya girilip     tuşuna basılır. (Max.5 Digit)
          Cihaz alarm anında 9 dan hat alarak arama yapacaktır.
          Dahili numara işlemini iptal etmek için.

          Cihazın alarm anında aranmasını istediğiniz
telefon numaralarının kayıtı . Kayıt edilecek numara girilip     tuşuna basılır.    Tuşu ile çıkılır. 

02123208560            0532 XXXXXXX           0216XXXXXXX

Harici numara kayıt işleminde kaydettiğiniz
herhangi bir numarayı hafızadan silebilmek için telefon numarası tuşlanır ve    tuşuna basılır.
                  02123208560      Not: 

Bu işlem cihaza kayıtlı tüm dahili ve
harici telefon numaralarını ve ses mesaj kaydını siler. Gerekmedikçe bu işlemi yapmayın.

                  =20, =40, =60 sn. olarak tuşlanır 

Cihazın üzerinde bulunan kırmızı ışık yanınca 15-20 cm. 
Mesafeden  biraz yüksek sesle konuşunuz, ses kaydı toplam 40 sn.dir ses kaydınız 40 sn. 
den az bir sürede bitti ise    tuşuna basılarak kayıt sona erdirilir.

          Cihazın gelen alarm tetiğine bağımlımı,
bağımsızmı arama yapacağını belirler. Fabrika çıkışından bağımsız olarak ayarlanmıştır.
Bağımsız; alarm tetiği bir kez geldiğinde tüm arama işlemlerini bitirmeden cihaz durmaz.
Bağımlı; alarm tetiği geldiği anda aramaya başlar kesildiği anda aramayı durdurur.
                  = Bağımsız veya = Bağımlı tuşlanır 

Cihazın alarm tetiğini aldıktan sonra üzerinde 
bulunan tuşlarla aramanın iptal edilip edilemiyeceğini belirler. Fabrika çıkışı iptal edilemez.
                  = iptal edilemez veya =    tuşu ile iptal edilebilir olarak tuşlanır.

cihaz üzerinde bulunan yeşil ışık yanar. 
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DAHİLİ NUMARA KAYIT İŞLEMİ  

HARİCİ NUMARA KAYIT İŞLEMİ  

          

TEK NUMARA SİLME İŞLEMİ  

FABRİKA AYARLARINA DÖNME  

ARAMA  ADETİ  

ARAMA  TİPİ  

SES KAYIT DİNLETME ZAMANI  

DIGITAL SES KAYITI 

ALARM BAĞIMLI/BAĞIMSIZ İŞLEMİ 

ARAMAYI DURDURMA İŞLEMİ 

Herhangi bir telefon numarası kaydedilirken yanlış numara tuşlandığında   tuşuna basılarak 
numara tekrar baştan girilip   tuşuna basılarak kayıta devam edilir. (Max.114 Digit)

          

          Alarm anında aranmasını istediğimiz kayıtlı telefon numaralarını 
kaç kez arayacağını belirler. Fabrika çıkışı 2 kez aramaya göre programlanmıştır.
                  0-9 arasi bir sayı tuşlanır ve otomatik olarak programdan çıkılır. (0=10 kez)

          . Fabrika 
çıkışı DTMF göre ayarlanmıştır.Ancak cihaz numara çevirmiyorsa PULSE’ e ayarlayınız.
           veya  tuşlanır. 1=DTMF  2=PULSE  ve otomatik olarak programdan çıkılır.

          
. Kayıt mesajının uzunluğuna bağlı olarak çalışır. Cihaz 

telefon numarasını çevirdikten 5 Sn. sonra kayıdı dinletmeye başlar. (Fabrika çıkışı 20 Sn.)
ve otomatik olarak programdan çıkılır.

          

ve otomatik olarak programdan çıkılır.
          
          

 
  

Herhangi sıradaki kayıtlı bir telefon numarasını 
sildiğimizde arama sıralaması silinen numaradan sonra sola bir kayar. 

          

Telefon numarasını hangi modda çevireceğini belirler

Aranan numaraya hafızadaki ses kaydını ne 
kadar süre ile dinleteceğini belirler
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