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Instrukcja podłączenia

Słupek EQ OP2
Skrzynka na listy z domofonem

Skrzynka na listy
8 żył dla furtki / 10 żył
w przypadku sterowania
bramą

Rozdzielnia
6 żył dla furtki / 8 żył
w przypadku sterowania
bramą

Słuchawka
Wyposażenie w pudełku
•
•

Domofon marki Urmet
Zasilacz

Wyposażenie opcjonalne
•
•

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
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Connection instructions

EQ OP2 post
Letterbox with intercom

Letterbox
8 cables for the gate
/ 10 cables for gate control

Switchboard

6 cables for the gate
/ 8 cables for gate control

Handset
Equipment in a box
•
•

Urmet intercom
Power supply

Optional equipment
•
•

Kanlux lamp
230 V socket
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Instrukcja podłączenia

Słupek EQ OP3
Skrzynka na listy z videodomofonem
i czytnikiem zbliżeniowym

Skrzynka na listy
4 żyły dla furtki / 6 żył
w przypadku sterowania
bramą

Rozdzielnia

2 żyły

Monitor / słuchawka
Wyposażenie w pudełku
•
•
•

Zasilacz
Panel dotykowy marki Leelen
3 sztuki breloków zbliżeniowych do czytnika RFID

Wyposażenie opcjonalne
•
•

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
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Connection instructions

EQ OP3 post
Letterbox with video-intercom
and proximity reader

Letterbox
4 cables for the gate
/ 6 cables for gate control

Switchboard

2 cables

Display / handset
Equipment in a box
•
•
•

Power supply
Leelen touch panel
3 pcs of proximity keys for the RFID reader

Optional equipment
•
•

Kanlux lamp
230 V socket
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Instrukcja podłączenia

Słupek EQ OP4
Duża skrzynka na listy z videodomofonem

Skrzynka na listy

2 żyły

Rozdzielnia

2 żyły

Monitor / słuchawka
Wyposażenie w pudełku
•
•

Zasilacz
Panel dotykowy marki Urmet

Wyposażenie opcjonalne

Informacje dodatkowe

•
•
•

W przypadku opcji z wypaleniem numeru posesji należy
dodatkowo doprowadzić 2 żyły zasilające panel oświetleniowy
LED.

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
Wypalenie numeru posesji

W zestawie dodatkowy zasilacz do podłączenia panelu led.
(podświetlenie napisu).
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Connection instructions

EQ OP4 post
Large letterbox with video-intercom

Letterbox

2 cables

Switchboard

2 cables

Display / handset
Equipment in a box
•
•

Power supply
Urmet touch panel

Optional equipment

Additional information

•
•
•

The option with marking the property number requires
connecting additional 2 cables supplying the LED panel.

Kanlux lamp
230 V socket
Marking the property number (custom burned house
number)

The set includes an additional power supply for connecting
the LED panel (inscription backlight).
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Instrukcja podłączenia

Słupek EQ OP5
Duża skrzynka na listy z domofonem
i szyfratorem

Skrzynka na listy
10 żył  dla furtki / 12 żył
w przypadku sterowania
bramą

Rozdzielnia
6 żył dla furtki  / 8 żył
w przypadku sterowania
bramą

Słuchawka
Wyposażenie w pudełku
•
•

Zasilacz (2 sztuki)
Domofon marki Urmet                                                                  
(Szyfrator jest zintegrowany z panelem wyposażenia słupka
w opcji 5. Nie stanowi osobnego komponentu do instalacji)

Standardowe podłączenie
videodomofonu wg schematu.
Szyfrator podłączony
niezależnie z zasilaczem PSCL12015 dołączonym do zestawu.

1 - COM
2 - NO
3 - NC
zaciski AC/DC - zasilacz PSCL
- w zestawie

Wyposażenie opcjonalne
•
•

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
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Connection instructions

EQ OP5 post
Large letterbox with intercom
and keypad

Letterbox
10 cables for the gate
/ 12 cables for gate control

Switchboard

6 cables for the gate
/ 8 cables for gate control

Handset
Equipment in a box
•
•

Power supply (2 pcs)
Urmet intercom                                                                        
(The keypad is integrated with the post’s equipment panel
in option 5. It is not a separate installation component.)

Standard connection of the
video-intercom according to
the diagram.
The keypad is connected
independently, with the PSCL12015 power supply included
in the set.

1 - COM
2 - NO
3 - NC
AC/DC terminals - PSCL
power supply - included
in the set

Optional equipment
•
•

Kanlux lamp
230 V socket
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Instrukcja podłączenia

Słupek EQ OP6
Duża skrzynka na listy z domofonem
i czytnikiem linii papilarnych

Skrzynka na listy
10 żył dla furtki / 12 żył
w przypadku sterowania
bramą

Rozdzielnia
6 żył dla furtki  / 8 żył
w przypadku sterowania
bramą

Słuchawka
Wyposażenie w pudełku
•
•

Zasilacz (2 sztuki)
Domofon marki Urmet                                                                  
(czytnik jest zintegrowany z panelem wyposażenia słupka  
w opcji 6. Nie stanowi osobnego komponentu do instalacji)

Wyposażenie opcjonalne

Informacje dodatkowe

•
•
•

W przypadku opcji z wypaleniem numeru posesji należy
dodatkowo doprowadzić 2 żyły zasilające panel oświetleniowy
LED.

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
Wypalenie numeru posesji

W zestawie dodatkowy zasilacz do podłączenia panelu led.
(podświetlenie napisu).
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Connection instructions

EQ OP6 post
Large letterbox with intercom
and fingerprint reader

Letterbox
10 cables for the gate
/ 12 cables for gate control

Switchboard

6 cables for the gate
/ 8 cables for gate control

Handset
Equipment in a box
•
•

Power supply (2 pcs)
Urmet intercom                                                                        
(The keypad is integrated with the post’s equipment panel
in option 6. It is not a separate installation component.)

Optional equipment

Additional information

•
•
•

The option with marking the property number requires
connecting additional 2 cables supplying the LED panel.

Kanlux lamp
230 V socket
Marking the property number (custom burned house
number)

The set includes an additional power supply for connecting
the LED panel (inscription backlight).
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Instrukcja podłączenia

Słupek EQ OP7
Skrzynka na listy z domofonem
i czytnikiem zbliżeniowym

Skrzynka na listy
10 żył dla furtki / 12 żył
w przypadku sterowania
bramą

Rozdzielnia
6 żył dla furtki  / 8 żył
w przypadku sterowania
bramą

Słuchawka
Wyposażenie w pudełku
•
•
•

Zasilacz (2 sztuki)
Domofon marki Urmet
3 sztuki breloków zbliżeniowych do czytnika RFID

Wyposażenie opcjonalne
•
•

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
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Connection instructions

EQ OP7 post
Letterbox with intercom
and proximity reader

Letterbox
10 cables for the gate
/ 12 cables for gate control

Switchboard

6 cables for the gate
/ 8 cables for gate control

Handset
Equipment in a box
•
•
•

Power supply (2 pcs)
Urmet intercom
3 pcs of proximity keys for the RFID reader

Optional equipment
•
•

Kanlux lamp
230 V socket
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Instrukcja podłączenia

Słupek EQ OP8
Duża skrzynka na listy z videodomofonem
i szyfratorem

Skrzynka na listy

6 żył

Rozdzielnia

2 żyły

Monitor / słuchawka
Wyposażenie w pudełku
•
•
•

Zasilacz do szyfratora
Zasilacz do kamery
Panel dotykowy marki Urmet                                                  
(Szyfrator jest zintegrowany z panelem wyposażenia słupka
w opcji 8. Nie stanowi osobnego komponentu do instalacji)

Standardowe podłączenie
videodomofonu wg
schematu.
Szyfrator (zaciski COM
i NO) podłączyć do
zacisków przycisku
wyjścia w panelu Video
(AP1). Zasilacz na zaciski
AC/DC.

Wyposażenie opcjonalne
•
•

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
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Connection instructions

EQ OP8 post
Large letterbox with video-intercom
and keypad

Letterbox

6 cables

Switchboard

2 cables

Display / handset
Equipment in a box
•
•
•

Power supply for the keypad
Power supply for the video camera
Urmet touch pane                                                                    
(The keypad is integrated with the post’s equipment panel
in option 8. It is not a separate installation component.)

Standard connection
of the video-intercom
according to the diagram.
Keypad (COM and
NO terminals) should
be connected to the
terminals of the exit
button in the Video panel
(AP1). Power supply for
AC/DC terminals.

Optional equipment
•
•

Kanlux lamp
230 V socket
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Słupek EQ OP9
Duża skrzynka na listy z videodomofonem
i czytnikiem linii papilarnych

Skrzynka na listy

6 żył

Rozdzielnia

2 żyły

Monitor / słuchawka
Wyposażenie w pudełku
•
•
•

Zasilacz do czytnika linii papilarnych
Zasilacz do kamery
Panel dotykowy marki Urmet                                                  
(czytnik jest zintegrowany z panelem wyposażenia słupka  
w opcji 9. Nie stanowi osobnego komponentu do instalacji)

Wyposażenie opcjonalne

Informacje dodatkowe

•
•
•

W przypadku opcji z wypaleniem numeru posesji należy
dodatkowo doprowadzić 2 żyły zasilające panel oświetleniowy
LED.

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
Wypalenie numeru posesji

W zestawie dodatkowy zasilacz do podłączenia panelu led.
(podświetlenie napisu).
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Connection instructions

EQ OP9 post
Large letterbox with video-intercom
and fingerprint reader

Letterbox

6 cables

Switchboard

2 cables

Display / handset
Equipment in a box
•
•
•

Power supply for the fingerprint reader
Power supply for the video camera
Urmet touch panel                                                                   
(The reader is integrated with the post’s equipment panel
in option 9. It is not a separate installation component.)

Optional equipment

Additional information

•
•
•

The option with marking the property number requires
connecting additional 2 cables supplying the LED panel.

Kanlux lamp
230 V socket
Marking the property number (custom burned house
number)

The set includes an additional power supply for connecting
the LED panel (inscription backlight).
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Słupek EQ OP10
Duża skrzynka na listy z videodomofonem
i czytnikiem zbliżeniowym

Skrzynka na listy

6 żył

Rozdzielnia

2 żyły

Monitor / słuchawka
Wyposażenie w pudełku
•
•
•

Zasilacz (2 sztuki)
Panel dotykowy marki Urmet
3 sztuki breloków zbliżeniowych do czytnika RFID

Wyposażenie opcjonalne

Informacje dodatkowe

•
•
•

W przypadku opcji z wypaleniem numeru posesji należy
dodatkowo doprowadzić 2 żyły zasilające panel oświetleniowy
LED.

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
Wypalenie numeru posesji

W zestawie dodatkowy zasilacz do podłączenia panelu led.
(podświetlenie napisu).
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Connection instructions

EQ OP10 post
Large letterbox with video-intercom
and proximity reader

Letterbox

6 cables

Switchboard

2 cables

Display / handset
Equipment in a box
•
•
•

Power supply (2 pcs)
Urmet touch panel
3 pcs of proximity keys for the RFID reader

Optional equipment

Additional information

•
•
•

The option with marking the property number requires
connecting additional 2 cables supplying the LED panel.

Kanlux lamp
230 V socket
Marking the property number (custom burned house
number)

The set includes an additional power supply for connecting
the LED panel (inscription backlight).
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Słupek EQ OP11
Duża skrzynka na listy z videodomofonem
obsługiwanym aplikacją mobilną

Skrzynka na listy

Wymagana skrętka
komputerowa
Rozdzielnia

Wyposażenie w pudełku
•
•

Zasilacz
3 sztuki breloków zbliżeniowych do czytnika RFID

Wyposażenie opcjonalne

Informacje dodatkowe

•
•
•

Do podłaczenia wymagana jest skrętka komputerowa (RJ 45)
doprowadzona od skrzynki do routera w domu, lub switcha      
w rozdzielni.

Lampka Kanlux
Gniazdko 230 V
Wypalenie numeru posesji

W przypadku opcji z wypaleniem numeru posesji należy
dodatkowo doprowadzić 2 żyły zasilające panel oświetleniowy
LED.
W zestawie dodatkowy zasilacz do podłączenia panelu led.
(podświetlenie napisu).
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Connection instructions

EQ OP11 post
Large letterbox with video-intercom
supported by a mobile application

Letterbox

Twisted pair cable
required
Switchboard

Equipment in a box
•
•

Power supply
3 pcs of proximity keys for the RFID reader

Optional equipment

Additional information

•
•
•

A twisted-pair cable (RJ 45) is required to connect the box
to the router at home or the switch in the switchboard.

Kanlux lamp
230 V socket
Marking the property number (custom burned house
number)

The option with marking the property number requires
connecting additional 2 cables supplying the LED panel.
The set includes an additional power supply for connecting
the LED panel (inscription backlight).
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