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DANE TECHNICZNE

OPIS DZIA£ANIA

INFORMACJE OGÓLNE

Adapter nr ref. 1038/67 umo¿liwia pod³¹czenie do systemu DIGIVOICE
urz¹dzeñ tradycyjnego systemu analogowego 4+n.
Adapter w systemie DIGIVOICE mo¿emy pod³¹czaæ:

bezporednio do dekodera nr ref. 1038/34 lub 1038/35,

równolegle do unifonu nr ref. 1138, 1138/2 lub 1138/31.

PODSTAWOWE FUNKCJE

Adapter umo¿liwia pod³¹czenie do systemu DIGIVOICE:
1) Unifonu analogowego systemu domofonowego 4+n:

Model 1131 (nr ref. 1131 i 1131/1),

Model 1132 (nr ref. 1132 i 1132/1).
2) Videomonitora analogowego systemu videodomofonowego do instalacji z przewodem koncentrycznym.
3) Urz¹dzeñ systemu SCAITEL:

interfejsu telefonicznego (nr ref. 1332/30),

centrali PABX (nr ref. 1332/ 515, 1332/528 i 1332/512 ).
4) Przeka¿nika nr ref. 788/1, umo¿liwiaj¹cego do³¹czenie do systemu
DIGIVOICE z g³ównymi modu³ami wywo³ania, 1-przyciskowych,
analogowych paneli dodatkowych.

OPIS Z£¥CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

Urz¹dzenie pod³¹czone do adaptera generuje sygna³ wywo³ania po
nadejciu wywo³ania z systemu DIGIVOICE pod adres wyjcia,
do którego pod³¹czony jest adapter.
Ograniczeniem przy stosowaniu adaptera nr ref. 1038/67 jest:
jednakowy sygna³ wywo³ania, bez wzglêdu na jego pochodzenie

(wywo³anie z wejcia g³ównego, z dodatkowego, czy z centrali
portierskiej),
brak funkcji wywo³ania centrali portierskiej ustawionej w tryb

przekazywania wywo³añ na telefon.
Wykorzystuj¹c adapter w systemach z g³ównymi modu³ami wywo³ania
oraz modu³ami dodatkowymi w 1-przyciskowej wersji analogowej
nale¿y mieæ na uwadze, ¿e:
dodatkowy modu³ wywo³ania nie dysponuje czasem zajêtoci,

czego efektem jest mo¿liwoæ przerwania trwaj¹cej rozmowy
wywo³aniem z panela g³ównego,
w dodatkowym module otwierania nie mamy mo¿liwoci ustawienia

charakteru otwierania drzwi (selektywnie lub zawsze). Otwieranie
zarówno wejcia g³ównego, jak i dodatkowego mo¿e nast¹piæ
tylko po wczeniejszym wywo³aniu z danego wejcia (nigdy nie
wiemy w jakim po³o¿eniu znajduje siê w danej chwili przeka¿nik
prze³¹czaj¹cy wejcia g³ówne/ dodatkowe.

Uwaga:
Adapter nr ref. 1038/67 nie wymaga ¿adnego programowania.

MONTA¯

Adapter montowany jest natynkowo. Istniej¹ dwa mo¿liwe sposoby
doprowadzenia przewodów do adaptera: w murze lub w korytkach:
PRZEWODY

PRZEWODY W KORYTKU

Linia DIGIVOICE

CA
FA
FB
CV
+V
0V

Wywo³anie (dzwonienie)
Linia kana³u fonicznego (mikrofon ).
Linia kana³u fonicznego (g³onik).

Wyzwolenie wizji w wersji videodomofonowej
Napiêcie zasilaj¹ce (+24V)
Masa dla napiêcia +V oraz dla linii danych D.

Linia zasilania wizji

R1
R2
R2U

Masa zasilania wizji
Zasilanie wizji
Zasilanie videomonitora

POKRYWA
PODSTAWA
ŒCIANA

POKRYWA
PODSTAWA
PRZEWODY W KORYTKU

ŒCIANA

Listwy zaciskowe pod przewody s¹ wyjmowalne, co jest bardzo
przydatne przy ewentualnej wymianie adaptera.

Wtórnik wywo³ania

G/T
U1

Wtórnik wywo³ania
Wtórnik wywo³ania

Linia 4+n

C
AT1
9
CA1
6
2
1

Wywo³anie centrali portierskiej

Przycisk funkcyjny
Otwieranie drzwi

Wywo³anie (dzwonienie)

Masa
Linia fonii (mikrofon)
Linia fonii (g³onik)
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Dyspozycja dotycząca uŜywania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, Ŝe urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyŜszymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to moŜliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyŜszych zasad związanych z recyklingiem zuŜytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

