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Informace o produktu 
Relé na otevírání dveří 

k montáži nezávislé na místě 
TOER2-EB 

 

Bezpečnostní pokyny   

     VAROVÁNÍ ! 

• Při práci se zařízeními se síťovou přípojkou na 230 V střídavého napětí je třeba dbát na 
bezpečnostní předpisy dle  DIN VDE 0100. 

• Instalace a uvedení do provozu můžou být provedeny pouze kvalifikovaným 
pracovníkem! 

Důležité upozornění k uvedení do provozu 

Při transportu může dojít k posunutí kontaktů do pracovní polohy (K1-K2 – uzavřeny) 
 

!!!! 
Připojte před uvedením do provozu TCS:BUS na relé a TCS:BUS na napájení, 
abyste pohnuli kontaktem do klidové polohy.  

 
 
 

Schéma přístroje 
 
 
 

               
 

Technická data 
 

Napájecí napětí: + 24 V ± 8 % 
Kryt umělá hmota 
Míry (v mm): 52 x 52 x 23 
Váha 25 g 
Přípustná teplota k použití: -20 °C ... 50 °C 
Napájení : 
2-drátový provoz I(a) = 0,9 mA, 
3-drátový provoz I(a) = 0,4 mA, 
 I(P) = 0,5 mA 
 I(Pmax) = 12 mA 
Průměr přípojky 0,4 ... 0,8 mm 
Doporučená délka usazení: 5 ... 6 mm 

 
 
 
 
 
 
 

 

:BUS- svorky svorky k 
relé  Zástrčný 

můstek 
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Využití 
 

• TOER2-EB je relé na otevírání dveří pro cílené otevírání dveří, pokud je v zařízení 
nainstalováno více venkovních stanic. Pomocí TOER2-EB jsou otevřeny ty dveře, od 
kterých přicházel poslední hovor. 

• Ke zhodnocení speciálního tlačítka na vnitřní stanici. 
• K nastavení přídavných zvonků a zvonkových zařízení. 
• S vlastní BUS přípojkou pro montáž nezávislou na místě 
• K zabudování do schránek pod omítkou 
 
 
 

Stručný popis 
 

Beznapěťový kontakt relé        24 V DC / 2 A 

Aktivace přístroje • nenaprogramovaný: při příchozím hovoru od vchodu 
pomocí sériového čísla TOER2-EB 

• naprogramovaný: dodatečně při příchodu pokynu 
otevření dveří k určité venkovní stanici. 

Alternativní aktivace přístroje 
programováním 

Programovat pouze pomocí TCSK-01. 
• zhodnocení řídících funkcí 
• přes paralelní sériové číslo (při hovoru od dveří, 

interním hovoru a stisknutím tlačítka v patře) 
Doba otevírání dveří • nastavitelná TCSK-01 

• základní nastavení při dodání: 2 s 
 
 
 

Instalace 

Doporučení 

!!!! Při montáži ve venkovním  prostředí zabraňte vniknutí vody do přístroje! 
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Příklad zapojení  

 

Plánek připojení 

 
 
 
 
 

Uvedení do provozu 

Druhy provozu 

• 3-drátý provoz: zařízení s více než 10ti TOER2-EB !!!! Odstranit zástrčný můstek! 
 

• 2-drátý provoz: lze připojit max. 10 TRE2-EB  
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Programování 
 

TOER2-EB může být programován servisním přístrojem TCSK-01 následujícími příkazy: 
 

TOER2 aktivovat jako relé otevírání dveří   
(reakce při příchodu protokolu otevírání dveří)  

Zhodnotit  řídící funkce (řídící funkce 0 ... 11)   

Nastavení  doby spínání 
(doba: hodnota mezi 1 a 255; 1 s.-kroky)  

 
Zkratky :  

Ser.-Nr. = sériové číslo TOER2-VG 
ParSNr. = sériové číslo přístroje, ke kterému má být přiřazeno nově zkonfigurované relé 
AS  = S- adresa venkovní stanice (hodnota 0 ... 63).  
TelSNr. = sériové číslo telefonu, které vysílá řídící funkci  ( vnitřní videostanice při *63) 
StF  = číslo řídící funkce, kterou má vysílat (0 ... 11) 
 
 
 

Servis 
 

Technické informace pro kvalifikované elektrikáře:  
• Prosíme obraťte se na našeho místního obchodního zástupce  
• Informace na www.tcs-germany.com / www.tcs-germany.cz 
 
 

 TCS HOTLINE  0700 82 74 68 54  
 (12 ct. / min při volání z německé pevné linky) 
 
 


