
SERİ HABERLEŞMELİ KABİN BUTONYERLERİ 
COPS WITH SERIAL COMMUNICATION

Tek Soketle Kolay Bağlantı
Kumanda panosu ile kat butonyerleri arasında ve revizyon 
kutusu ile kabin kaseti arasında soketli hazır tesisat kablosu ile 
buton bağlantıları hatasız ve kolayca yapılabilir. Sadece tek bir 
soketle buton bağlantıları tamamlanmış olur.

Kabinde Dahili Müzik ve Anons Modülü
Micro SD kart girişi sayesinde dahili anons modülü ile, katlarda 
ve hareket süresince müzik ve anons yayını,

Easy Connections With Plug-in Connectors 
The connections between the main controller and the LOPs, and between 
the inspection box and the COP are easily completed using the plug-in 
pre-wiring. Thus, both connection faults are avoided, and significant sav-
ings in labour and time are achieved.  

On-board Music and Voice Announce 
Module in the Car
Thanks to the SD card slot on the board in the COP, voice announcement 
and music braodcast in the car is possible.

Mivox Seri Haberleşmeli 
Kabin Butonyeri 

 › Tam boy ve yarım boy kabin butonyeri seçenekleri,
 ›  Dot-matris ve TFT LCD gösterge seçenekleri,
 ›  “Tak Çalıştır” özelliği sayesinde kolay ve  

basit devreye alma,
 ›  Dahili interkom modülü

Mivox COP with Serial 
Communication 

 › Full height and half height COP alternatives,
 ›  Dot-matrix and TFT LCD display versions,
 ›  Easy and simple commissioning thanks to the 

“Plug’n’Play“ feature,
 ›  Internal intercom module

Mik-el SC24K Seri Haberleşmeli 
Kabin Kaseti Kartı 

 › 24 durağa kadar kullanılabilir,
 ›  Kabin göstergesi için Gray/Binary kod çıkışları,
 ›  Yön oku çıkışları
 ›  Kabin çağrıları için bağlantı giriş/çıkışları,
 ›  İnterkom ve/veya telefon bağlantısı için bağlantı 

klemensleri,
 ›  Vatman anahtarı bağlantı girişi,
 ›  Kapı açma ve kapı kapama butonu giriş klemensleri
 ›  Aşırı yük çıkışı,
 ›  Acil aydınlatma bağlantı klemensleri,
 ›  Kabin fanı butonu girişi ve led çıkışı,
 ›  Alarm butonu bağlantısı,
 ›  Anons modülü için hoparlör bağlantı klemensleri,
 ›  Kısa devre korumalı çıkışlar,
 ›  2 adet programlanabilir yedek giriş ve çıkışlar

Mik-el SC24K COP Card 
With Serial Communicaiton 

 › To be used up to 24 stops,
 ›  Gray/Binary Code outputs for COP indicator,
 ›  Direction arrow outputs,
 ›  Inputs and outputs for car call buttons,
 ›  Terminals for intercom or phone connections,
 ›  Input for attendant switch,
 ›  Inputs for door open and door close buttons, 
 ›  Over-load warning signal output,
 ›  Terminals for emergency illumination,
 ›  Terminals for car fan and fan led,
 ›  Terminals for alarm button,
 ›  Terminals for announcement loudspeaker,
 ›  Short-circuit protected outputs,
 › 2 programmable inputs and outputs
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