
 
 
 

Dialogs-110CP – uzdevums un funkcijas 
 
Uzdevums: objektu aizsardzība,  apsardze, pieejas kontrole, tīrības un kārtības nodrošināšana sabiedriskajās vietās, 
domofona un (vai) kodu slēdzenes funkciju izpilde. 
Dialogs 110 izpilda  3(4) pamatfunkcijas: 

 Dod iespēju apmeklētājiem sarunāties ar abonentiem (dzīvokļiem, apsardzi, sekretāru u. tml.) un atvērt 
durvis ar tālvadību. 

 Atvērt durvis (vārtiņus, vārtus u. tml.) ar četrciparu koda palīdzību. 

 Atvērt durvis ar atslēgu (ja durvju atvēršanas mehanisms – elektriskā slēdzene).  

 Atvērt durvis ar RFID atslēgu-breloku (ja iebūvēts CP-Z2L bezkontakta nolasītājs).  
 

Pielietošanas joma 

 Jebkuras daudzdzīvokļu mājas ar dažādas turības iedzīvotājiem. 

 Denacionalizētie namīpašumi gan prestiža, gan nelabvēlīgajos  rajonos. 

 Biroju, noliktavu un ražošanas telpas. 

 Bērnu pirmsskolas iestādes. 

 Privātmāju vārtiņi un vārti.  
 

Darba režīms 
Konsjeržu, sargu, apsardzes kontrolētās ieejas u. tml. 
Neapsargājamās ieejas, kur ir nepieciešama pašu ierīču paaugstināta aizsardzība no vandaļiem. 
Diapazons: tikai firmas darbinieku ierobežota pieeja līdz intensīvai  96-dzīvokļu mājas iedzīvotāju un apmeklētāju 

lietošanai (aptuveni 250-300 reizes diennaktī) 
 
Galvenie tehniskie raksturojumi 
Bāzes komplekta sastāvā ir izsaukuma bloks, elektronikas bloks, abonenta ierīce, izpildmehānisms. 
 
Izsaukuma bloks 

 Drošs korpuss ar  2 mm tērauda saliekamo paneļi. 

 Iebūvētais CP-Z2L bezkontakta breloku nolasītājs. 

 Ugunsdroši taustiņi. 

 Pogas ar dublētiem kontaktiem. 

 Nostiprinājumu ar speciālām skrūvēm. 

 Speciālās pulverkrāsas pārklājums. 
 

Izsaukuma bloku iemūrē sienā blakus ieejas durvīm. Nepieciešamības gadījumā var iemontēt fiksētajā durvju pusē.  
 
Elektronikas bloks 

 Sastāv no vadības bloka un barošanas bloka metāla kastē.. 

 Skaņu un muzikāls pavadījums, gaismas indikācija. 

 Uzstāda līdz 30 m attālumā no izsaukuma bloka. 

 Abonentu skaits no 1 līdz 110 vai bez abonentiem. 
 

Abonenta ierīce 
Adaptēta itāļu baltas krāsas klausule Farfisa PT511EW iemontēta ērtajā vietā pie sienas. Tiek nodrošināti divpusējie 
sakari bez akustikas fona līdz 150 m attālumā. 
 
Izpildmehānisms 

 Kopā ar mehāniskajām slēdzenēm izmantojamais elektromagnētiskais sprūds.  

 Iedarbojas no 12 V sprieguma līdzstrāvas. 

 Iespējama izpildmehānisma montāža jebkurām durvīm.  
Ieteicamais universālais komplekts,  kas atbilst maksimālam kvalitātes un cenas samēram: 

 Ārējo durvju garnitūra ar nekustamo priekšējo un kustamo iekšējo rokturi - ABUS F1-F4 (Vācija) 

 Iekaļamā mehāniskā slēdzene   - KFV 115-1/2- PZW (Vācija)   

 Cilindrs - ISEO Z 2000 35-35 (Itālija) 

 Elektriskais sprūds - JIS 1710G/1740G (Spānija)  
 
 
 



vai 

 Elektromagnēts YOTOGI ZW600 

 Izejas poga YOTOGI PW2P 
 
Instalācija 
Instalāciju veic izmantojot augstas kvalitātes materiālus un furnitūru, īsākajos termiņos. Tiek izpildītas visas 
pasūtītāja vēlmes. Montāžu un tehnisko apkalpošanu veicošajam personālam ir augsta kvalifikācija un ilggadēja darba 
pieredze. 
 
Durvis 

 Durvis var būt dažādas: no metāla, koka, plastikāta. 

 Durvis var būt ideālā stāvoklī (restaurētas ozola, metāla, plastikāta u. tml.), vai arī tām nepieciešams remonts 
(viru nomaiņa, izpildmehānismu uzstādīšanas vietu stiprināšana).  

  
Papildus iespējas 

 Izsaukuma bloka korpusā var būt iemontēta videokamera vai čipa atslēga. 

 Vienu pārrunas ierīci var pieslēgt pie diviem izsaukuma blokiem (piemēram, parādes un rezerves ieejai) 

 Metāla caurumotiem vārtiņiem var uzstādīt izpildmehānismu (slēdzenes bez rokturiem un elektriskais 
sprūds),  ar tālvadību un aizturi ar  pogu. 

 Nepieciešamības gadījumā blakus izsaukuma blokam var novietot abonentu sarakstu.  

 Durvis var aprīkot ar durvju aizvērējiem – automātiskajiem atgriezējiem. To ieteicams darīt vienmēr sistēmas 
efektīvākai darbībai. 

 
Tehniskā apkalpošana 
Universālās kodu slēdzenes ar pārrunu ierīcēm, izpildmehānismi, durvju aizvērēji ir sabiedriskās lietošanas 
priekšmeti. Tie visu diennakti atrodas klimatisko un citu apstākļu ietekmē  (strauja atdzišana, pārmērīga saules 
sasilšana, mitrums, apledojums, piesārņošana,   straujas padeves sprieguma izmaiņas u. tml.) Dažreiz aparatūra 
pakļauta ļaundaru “ietekmei”.  
Kaut gan EU ražotāji dod 2 gadu garantiju iekārtu iekšējo defektu novēršanai, mūsu daudzgadējās pieredzes rezultātā 
tika noteikta sekojošā kodu slēdzeņu tehniskās apkalpošanas  koncepcija: labāk novērst bojājumus jebkurā gadījumā, 
nekā pierādīt, ka 95 % gadījumos vainīgi nav ražošanas brāķis vai nekvalitatīvā instalācija, bet ir vainīga ārējā 
“ietekme”. 
 Pēc objekta nodošanas firma  “Dialogs S” garantē bezmaksas tehnisko apkalpošanu dažu mēnešu laikā. Tas ir laiks, 
kad cilvēki pierod lietot, bet ļaundariem apnīk bojāt.  
Pēc garantijas laika izbeigšanās piedāvājam tehnisko apkalpošanu, kurā iekļauta profilakse, regulēšana, ārējā izskata 
uzturēšana, remonts, koda maiņa utt.  Tehniskās apkalpošanas cenas ir zemes. Pret aparatūras zādzību pielieto 
efektīvu aizsardzības sistēmu. Vandālisms, kura dēļ aparatūra tiek daļēji vai pilnīgi bojāta, netiek bezmaksas novērsts 
tikai gadījumos, ja tas notiek sistemātiski un atkārtoti (tādi gadījumi ir ļoti reti un risināmi  tiesībaizsardzības kārtībā).  
Mūsu mērķis – lai mūsu uzstādītā aparatūra vienmēr darbotos labi, priecinātu cilvēkus, ļautu uzturēt telpas tīrībā, 
kārtībā, dotu cilvēkiem iespēju justies drošībā.  
  
 
 


