Caro Usuário
Você acaba de adquirir uma Interface para
Telecomando Automático ITA700, este aparelho foi
produzido com alta tecnologia procurando atender
suas expectativas, proporcionar conforto e aprimorar
a qualidade nas comunicações.
Este manual tem como objetivo orientá-lo na
instalação do seu aparelho.
Precisamos de sua opinião no nosso constante
trabalho de adaptação deste manual às suas
expectativas. Entre em contato conosco para dar
sugestões e críticas; afinal, conquistar a sua
satisfação é o nosso objetivo.
Departamento de Documentação da Intelbras S/A
Fax: (48) 3281 9505

Versão deste manual: 0.1/05

Interface para Telecomando
Automático ITA 700
A interface para telecomando permite comandar
equipamentos externos remotamente ou através dos
ramais da central, por meio de comando manual ou
automaticamente em horários pré-programados.
A interface para telecomando pode ser interligada às
centrais Intelbras Modulare, Modulare i, Conecta, 4015,
6020, 10040, 16064, 80 Digital, 126 Digital, 95 Digital e
141 Digital.
A interface faz o comando do equipamento externo
através do contato normalmente aberto ou
normalmente fechado de um relé.

Programando a Central
Todas as programações necessárias para a
instalação e funcionamento da interface para
telecomandos estão relacionadas no manual do
usuário da sua central (veja item Atuação Externa nos
capítulos de operação, instalação e programação).

Instalação da Interface
As centrais Modulare, Modulare i e Conecta comportam
uma interface, e as centrais 4015, 6020, 10040, 16064
e 80 Digital, 126 Digital, 95 Digital e 141 Digital
comportam duas interfaces, sendo possível ligar as duas
com comandos independentes.
Conecte o cabo da interface para telecomando
conforme diagrama a seguir
seguir..
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Através da interface para telecomando você também
pode instalar um dispositivo externo para comandar
a facilidade de chamada de emergência do PABX.

Este dispositivo deve ter uma chave de contato
normalmente aberta e cada interface pode ser
interligada a um dispositivo externo. Para instalar
conecte os contatos da chave normalmente aberta
nos conectores SALM e GNDA da interface
para telecomando. Todas as programações
necessárias para funcionamento do dispositivo de
chamada de emergência estão no manual da sua
central (veja itens Chamada de Emergência e Atuação
Externa nos capítulos de operação, instalação e
programação).

Instalação da Carga
A carga comandada pela interface deve ter potência
inferior a 700 VA e tensão de alimentação máxima de
220VAC. A ligação da carga deve ser feita conforme
esquema a seguir.
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