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 Semnaliz�ri
 L�mpi indicatoare

Portocaliu Ro�u

Culoare  1 modul  1 modul
 alb MGU3.775.18A MGU3.775.18R
fi ldeş MGU3.775.25A MGU3.775.25R

Verde Incolor

Culoare  1 modul  1 modul
 alb MGU3.775.18V MGU3.775.18T
fi ldeş MGU3.775.25V MGU3.775.25T

 Buzzer �i sonerie electronic�
Buzzer 230 V 50-60 Hz Sonerie electronic� 230 V

Culoare  2 module  2 module
 alb MGU3.785.18 MGU3.786.18
fi ldeş MGU3.785.25 MGU3.786.25

Volum reglabil 5 melodii

 Iluminat de siguran��
Iluminat de siguran��

 2 module
MGU3.776.T

 L�mpi
Lamp� centralizat� Lamp� autonom�

 2 module  2 module
MGU3.779.T MGU3.780.T

 Comanda de la distan��
Comanda de la distan��

MGU8.788
4 module DIN

 Surse de alimentare
Surs� de alimentare pentru 25 l�mpi Surs� de alimentare pentru 50 l�mpi

MGU8.790 MGU8.791
8 module DIN, comandă de la distanţă
integrată

12 module DIN, comandă de la distanţă
integrată

MGU3.775.18A             MGU3.775.18R

MGU3.785.18 MGU3.786.18

MGU3.776.T

MGU3.779.T MGU3.780.T

MGU8.788

MGU8.791

MGU8.790

MGU3.775.18V              MGU3.775.18T
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Unica
Informaţii tehnice

Sonerii electronice 
MGU3.786.XX

Domeniu de aplicare
● Se utilizează pentru locuinţe, birouri şi altele, unde este 
necesar să distingem între cineva care sună din exteriorul 
clădirii şi un apel din interior (de exemplu controlul electronic 
al uşilor din întreaga clădire şi uşa de la intrare). 

Caracteristici tehnice
● Tensiune nominală: 230 V c.a.  10 , 50-60 Hz. 
● Număr de melodii programabile: 5.
● Pentru comanda soneriilor electronice pot fi  utilizate 
întrerupătoare cu revenire normale, cu sau fără lampă indi-
catoare:
○ număr maxim de întrerupătoare cu revenire fără lampă
indicatoare, conectate în paralel: 10,
○ număr maxim de întrerupătoare cu revenire cu lampă
indicatoare, conectate în paralel: 3.
● Ieşire acustică: 70 db/ 1 m.
● Consum: 14 mA.

Standarde
În conformitate cu IEC 62080.

Utilizare
Soneria are 3 intrări diferite pentru diferitele întrerupătoare cu revenire  există 5 melodii şi,
pentru fi ecare intrare se poate programa una diferită (vezi programarea alegerii melodiei). 

Programarea alegerii melodiei
● Se apasă butonul timp de 15 s pentru a accesa modul de programare al melodiilor. Setarea
melodiei dorite se efectuează printr-o apăsare scurtă. Dacă nu a fost selectată nici o melodie
într-un interval de timp de aproximativ 3 min. soneria revine la starea sa iniţială, iar melodia
originală rămâne neschimbată.
● Pentru celelalte intrări ale soneriei se pot alege diferite melodii. 

Conexiuni

Dimensiuni (mm)

Utilizarea a maxim 10 întrerupătoare cu revenire fără lampă indicatoare conectate în paralel 
sau 3 întrerupătoare cu revenire cu lampă indicatoare conectate în paralel.
● orne de conectare: conexiuni cu şuruburi pentru cabluri până la 2 x 1.5 mm2.


