
Se også ”Teknikerens bemærkninger på sidste side. 



































Kvikguide og nummertavle for indkodede telefonnumre. 



Teknikerens bemærkninger: 
 
Godt gedigent telefonapparat, der kan benyttes til stort set alle omstillingsanlæg, uanset om det benytter nummerskive– 

eller DTMF-tonesignalering. Apparatet kan naturligvis også benyttes på almindelig telefonlinie (PSTN) fra den offentlige 

telefoncentral. 
 

danMark 2 elite apparatet kan naturligvis ikke benyttes under omstillingsanlæg der kun kan benytte de til anlægget spe-
cielapparater, f. eks. Minerva, Luna, Twiline, Atea med flere. Omstillingsanlægget SX10 eller 20 kan benytte apparatet, 

men ikke på samme lokallinie som Superset 4. 

 
Ved introduktionen forhandledes apparatet kun af KTAS Erhverv A/S, da apparatet kun måtte opsættes som lokalappa-

rat under en PABC eller linievælgeranlæg. Dette skyldes, at apparatet er født med automatisk håndfrit B-svar 
(automatisk afløftning), hvilket kunne være uheldigt, hvis man overhørte tilringningen (speciel ringning). I sådanne til-

fælde kunne den kaldende abonnent høre hvad der foregik i rummet hvor apparatet var opsat. 
 

Hukommelse: 

 
Hukommelsen vedligeholdes af den spænding der leveres af den offentlige telefoncentral eller et omstillingsanlæg 

(PABC). Fabrikken oplyser, at hukommelsen forbliver intakt i ca. 2 timer, hvis apparatet bliver afbrudt eller tages ud af 
telefonstikket.  

 

Det er dog oplevet, at apparatet kan ”huske” hukommelsen i flere måneder, såfremt telefonrøret ikke afløftes eller 
håndfri/medhør ikke aktiveres medens apparatet er afbrudt og hvis apparatet ellers har været tilsluttet en telefonlinie i 

længere tid.  
 

”Vækning” af apparatet: 
 

danMark 2 elite er konstrueret til en liniespænding på 48-50 volt DC (normal spænding på offentlig telefoncentral).  

Opsættes apparatet som lokalapparat under en PABC, der kun har 24 volt liniespænding, opleves det nogle gange, at 
apparatet ikke vil starte op. 

 
Løsning, 2 muligheder: 

 

1: Tilslut apparatet til en direkte linie (fra offentlig central), f. eks. en telefaxlinie. Afløft apparatet og lad det starte op. 
Lad apparatet forblive på linien et stykke tid, ca. ½ time i pålagt tilstand. Nu ”oplades” apparatet og kan efterfølgende 

tilsluttes den lokallinie, apparatet var tiltænkt. 
 

2: Tilslut apparatet den lokallinie som var tiltænkt, vil apparatet ikke starte op, tag et andet lokalapparat og kald det 
lokalnummer som danMark 2 elite er tilsluttet.  

Efter 3-4 ringninger vil apparatet normalt starte op og kan nu benyttes uden yderligere problemer. Der skal muligvis 

prøves flere gange. Denne metode kan kun benyttes på PABC’ere, på linievælgeranlæg, f. eks. Polygon 3/Polygon 10, 
skal løsning 1 benyttes. 

 
 


